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anti-GLARE
6x150W 48V LED - 9m

Transportkosten 45% gereduceerd 14
mobiele lichtmasten op 1 vrachtwagen
45% reductie op opslagruimte
Watergekoelde Kubota 1500 rpm 2 cillinder
dieselmotor 2 jaar garantie op de motor

anti-GLARE

LED lampen
dit betekent geen vervanging van:

6x150W 48V LED - 9m

Wanneer u op zoek bent naar een verlichtingsoplossing waarbij verblinding en schaduw
worden vermeden, dan is de Anti-glare
verlichtingsunit van Trime de robuuste
oplossing. De lampenunit kan (in tegenstelling
tot een ballon-oplossing) op de lichtmast blijven
tijdens transport. U kunt de Anti-Glare unit
gebruiken op meerdere modellen lichtmasten
van Trime. Vraag onze afdeling Verkoop om een
demonstratie op uw werklocatie.

• lamp
• lamp glas
• ballast
• condensators
Gegarandeerd 50.000 branduren met LED
lampen
Vertikale lampen met levenslange garantie

LED
8,5m

920Kg

340°

3800 m2

110(l) - 0,55 (l/h)

• Verstelbare en kantelbare lampen
• 6x150W, 48V LED lampen
• Omvormers in de omkasting ingebouwd
• Hydraulische verticale lichtmast 8,5 m (7 segmenten), 340°
rotatie
• Gegalvaniseerd staalwerk met 80 µm poedercoating
• Zeer compacte vormgeving
• Centraal hijsoog en vorkheftruckpockets voor eenvoudige
en veilige verplaatsing
• Plug & play, op kleur gecodeerde kabels en connectoren
• Geleiding voor spiraalkabel om schade te voorkomen
tijdens gebruik van de lichtmast
• Deep Sea Controller met bedieningspaneel voor aansturing
en controle motor, brandstofniveau en andere functies.
• Aardlekschakelaar voor bescherming tegen overbelasting
• Externe noodstopknop
• Dubbelwandige tank, 110%.
• Gecertiﬁceerd tot windsnelheden van 110 km/u
• 4 in hoogte verstelbare stabilisatoren
• Horizontale en verticale waterpas voor het optimaal
positioneren van de lichtmast
• AMOSS veiligheidssysteem
• Gecertificeerd op IP67-niveau

LED

verlichtingsoppervlakte
3800 m2

Makkelijk te bedienen en
transporteren

14 units per
vrachtwagen

Dankzij de compacte
vormgeving van de lichtmast
kunnen er maar liefst 14 op één
vrachtwagen geladen worden
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STANDAARD UITGERUST
MET LICHT SENSOR
wegenonderhoud

VEILIGE
HYDRAULISCHE
VERTICALE LICHTMAST

krachtige 360° antischitterings oplossing

48 VOLT
SPIRAAL KABEL

GEGALVANISEERDE
OMKASTING LANGDURIGE ANTI
CORROSIE BESCHERMING

SAFETY AMOSS veiligheidssysteem

VORKHEFTRUCKPOCKETS

Technische gegevens
Afmetingen en gewicht
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14 units per vrachtwagen
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Lighting Tower Specialist

Standaard
mobiele lichtmast

X-ECO
lichtmast

			
		
		
		
		
Optioneel
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200 h
LED
Standard
Standard

15°

0°

15°

30°

Maandelijkse besparing
bij gebruik van de
X-ECO mobiele lichtmast

1.38 l/h
€ 400,00
888 kg
140 h

Trime North BV
Touwslagerstraat 15 2984
AW Ridderkerk
T. +31 (0)85 - 021 82 55
www.trime-north.com
info@trime-north.com

De Trime lichtmasten zijn continu in ontwikkeling. Trime behoudt zich het recht de technische specificaties en items beschreven in deze catalogus op
elk gewenst moment en zonder aankondiging om technische en/of commerciële redenen te wijzigen. Productfoto’s zijn slechts ter indicatie.

