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4x100W LED - 7m



TOEPASSINGEN

Evenementen

Moeilijk bereikbare plekken

Noodverlichting

Bouwplaatsen

Gas, olie- en mijnbouw

Militaire toepassingen

7 m 740Kg 340° accu

LED

2000m²

Omdat duurzaamheid een belangrijke pijler is 
binnen de range van Trime, bieden wij u de vol-
ledige batterij-gedreven X-Battery lichtmasten 
aan. Met een actieradius van 36-72 branduren 
kunt u de X-Battery inzetten bij evenementen, 
calamiteiten of andere relatief kortdurende 
projecten. U kunt de X-Battery altijd op locatie 
bijladen. Vraag onze verkoopafdeling naar de 
mogelijkheden met de X-Battery range.

• Verstelbare en kantelbare lampen
• Hydraulische verticale lichtmast 7 m (5 segmenten), 340° rotatie
• Standaard uitgerust met digitale timer voor het in-en uitschakelen

van de machine
• Gegalvaniseerd metaal
• 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
• Gecertificeerd tot windsnelheden van 110 km/u
• 4 in hoogte verstelbare stabilisatoren
• Waterpassen voor het optimaal opstellen van de lichtmast
• De lampen kunnen 36 uur branden op volle accu’s (72u optioneel)
• 24 volt DC accu
• 4x100W LED-lampen
• Oplaadtijd: 12 uur
• Ingebouwde 230V 1PH accu oplader

4x100W LED- 7m

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

22
Units per 

vrachtwagen



GEGALVANISEERDE OMKASTING
LANGDURIGE ANTI CORROSIE 
BESCHERMING

AGM ACCU

DRAAIUREN 36 / 72
GEBRUIKERSVRIENDELIJK 
CONTROL

VEILIGE VERTICALE MAST

100% made in ITALY

leaderin sustainibility

easyto Handle

LED
TECHNOLOGIE

2000 m²



Afmeting ingeschoven (mm) 1200x1200x2300
Afmeting uitgeschoven (mm) 2500x2500x7000
Totaal gewicht 740 Kg

Afmetingen en gewicht

Rotatie 340°
Lampen 4x100W
Type lampen LED

Opties Extra 24 volt DC 
Accu Pack X Extra 36h (total 72u)

Kenmerken

Model Trime
Type AGM
Volt 24
Draaiuren 36u
Oplaadtijd 12u
Ingebouwde 230V 1PH Accu 

Accu

Standaard laadvermogen

Units per vrachtwagen

22  units

Verlichtingsoppervlakte (5 lux min.) 

2000 m²

7 
m

10 m 20 m 100 m

Technische gegevens

Het TRIME beleid is constant in ontwikkeling. De organisatie 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. 

Lighting Tower Specialist

Trime North BV
Touwslagerstraat 15
2984 AW Ridderkerk

T. +31 (0)85 - 021 82 55
www.trime-north.com
info@trime-north.com
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