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4x1000W MH - 9m

340° 4200m²8,5 m 680 Kg power

22 units 
per vrachtwagen

Verlichtingsoppervlakte
4200 m²

Dankzij de compacte vormgeving van
de lichtmast kunnen er maar liefst 22
op één vrachtwagen geladen worden.

       
     
      

     
      

     
      

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

De X-Light MH is een complete hydraulische 
lichtmast die eenvoudig aangesloten kan 
worden op een externe generator. Standaard 
heeft de X-Light een dag / nachtsensor diede 
lichtmast automatisch in- en uitschakelt.
Dankzij de 4 gasontladingslampen is de 
verlichte oppervlakte maar liefst 4200 m². 
De omkasting van de X-Light is verzinkt en 
gepoedercoat voor een optimale bescherming. 
Dankzij de compactevormgeving kunnen er 
maar liefst 22 lichtmasten op een vrachtwagen 
geladen worden.

 

Makkelijk te bedienen
en transporteren

    
       
         

    
  
    
      

      
      

  
         
        

    
     
      
      
        

    
        
      
     
       
      
        
     

   
         
       
      
     
      
     
       

      

• Verstelbare en kantelbare lampen
• Hydraulische verticale lichtmast (7 segmenten), 
   340° rotatie.

 • Standaard uitgerust met dag / nachtsensor voor het
automatisch in-en uitschakelen van de machine.

• Gegalvaniseerd metaal met 80 µm poedercoating.
• Zeer compacte vormgeving voor eenvoudige bediening

  en transport, tot 22 units per vrachtwagen.
• 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.
• Aardlekschakelaar voor bescherming tegen overbelasting
• Gecertificeerd tot windsnelheden van 110 km/u
• 4 in hoogte verstelbare stabilisatoren
• Horizontale en verticale waterpas voor optimale
positionering van de lichtmast.

 

TOEPASSINGEN

  

Evenementen

Moeilijk bereikbare plaatsen

Noodverlichting 
Bouwplaatsen

Gas, olie- en mijnbouw

Militaire toepassingen



VEILIGE HYDRAULISCHE
VERTICALE LICHTMAST

4 VERSTELBARE
STABILISATOREN

GEGALVANISEERDE OMKASTING
LANGDURIGE ANTI CORROSIE 
BESCHERMING 

4 VORKHEFTRUCKPOCKETS

Geen brandstofkosten 

Geen CO2 uitstoot

Geen onderhoud

Geen geluidsoverlast

22 units per vrachtwagen

KENMERKEN

STANDAARD UITGERUST MET
LICHT SENSOR 



  
  

   

      
      
   

Afmeting ingeschoven (mm)   1160x1130x2100 
Afmeting uitgeschoven (mm)   2500x2500x8500 
Totaal gewicht             680 Kg

Afmetingen en gewicht

                                                                                  
                                                                       

                                                           
                                                                                 

Rotatie   340° 
Lampen  4x1000W 
Type lampen  gasontlading 
Opties   Timer

Kenmerken

Inlet plug                                                                   32A - 380V
Outlet socket                                                                              -

Input & output

Verlichtingsoppervlakte (5 lux min.)

20 m 100 m10 m

4200 m²

Standaard laadvermogen

8,
5 
m

Units per vrachtwagen

22 units

Technische gegevens
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Hefsysteem 
                                                                                  Hydraulisch
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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.




