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TOEPASSINGEN

Speciale evenementen

Moeilijk bereikbare plaatsen

Noodhulp

Bouw- en werklocaties 

Gas, olie - en mijnbouwactiviteiten 

Militaire toepassingen

9 m 936Kg 340° Batterie

LED

2000 m2

Deze mobiele lichtmast is de beste lichtmast voor 
uw projecten en heeft een gegarandeerd verlichtin-
gsoppervlakte van maar liefst 2000 m². De Trime X-E-
co mobiele lichtmast is het meest verkochte model 
van Trime. Tot in de kleinste details is deze lichtmast 
ontwikkeld vanuit de praktijk, voor dagelijks intensief 
gebruik. Standaard is de X-Eco zeer compleet met 
de dag / nachtsensor die de lichtmast automatisch 
in- en uitschakelt. Ook de Deep Sea Controller, cen-
traal hijsoog en hydraulische mast zijn standaard. De 
omkasting is volledig verzinkt en gepoedercoat voor 
een optimale bescherming. 

• verstelbare en kantelbare lampen
• Verticale lichtmast 9 m (7 segmenten),340° rotatie.  
• Standaardtimer voor in- en uitschakelen
• Gegalvaniseerde metaalbewerkingen
• 80 μm poedercoating
• 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
• Boordniveaus voor begeleiding tijdens stabilisatie
• Looptijd 300 uur dimbaar
• 24 volt DC-batterij
• Schijnwerpers 4x100W
• Opladen binnen 12 uur
• 230 V 1PH Ingebouwde batterijlader

Dankzij de compacte vorm-
geving van de lichtmast kun-
nen er maar liefst 14 units op 
één vrachtwagen geladen 
worden

14
units per 

vrachtwagen 

BATTERY-H
4x100W LED- 9m

BATTERY



GEGALVANISEERDE 
OMKASTING
LANGDURIGE 
ANTI CORROSIE 
BESCHERMING 

AGM BATTERIJ

WERKTIJD 36/72 h

VEILIGE HYDRAULISCHE VERTICALE LICHTMAST

100% made in ITALY

leaderin sustainibility

easyto Handle

LED
TECHNOLOGY

2000 m2

BATTERY



Standaard laadvermogen

Units per vrachtwagen

14 units

Verlicht gebied (5 lux min.)

2000 m2

9 
m

10 m 20 m 100 m

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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Afmetingen ingeschoven (mm) 2320x1380x2420
Afmetingen uitgeschoven (mm) 2320x1550x8500
Totaal gewicht zonder brandstof 936 kg

Afmetingen en gewicht

Rotatie 340°
Lampen 4x100W
Type lampen LED
Timer   ingebouwd
IP level 65
Max. Windsnelheid 110 km/h
Batterijoplader 230V 1Ph ingebouwd

Kenmerken

Model Trime
Type AGM ZL 06 130
Volt 24
Verwachte batterijencyclus 500
Verwachte levensduur batterij 13000 h
Lopende tijd 200 h dimbaar
Oplaadtijd met lampen uit 8 h

Batterij

Technische gegevens

Extra 24 V Batterij
Type AGM ZL 06 130 
Aantal batterijen 4
Batterijen 24V DC
Oplaadtijd met lampen uit 11h
Lopende tijd totaal 300 h dimmable
Extra gewicht 230 Kg
 

Fabriekopties


