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6x320W LED - 9M



6x300W LED - 9M
GEN

9m 1450Kg 340° 5400m2 86(l) - 2(l/u)

7 units 
per vrachtwagen

Verlichte oppervlakte
5400 m2

Dankzij de compacte vormgeving van de
lichtmast kunnen er maar liefst 7 units op
één vrachtwagen geladen worden

De X-Gen bied u de mogelijkheid van een mobiele
lichtmast waarop uw zelf uw generator kunt
plaatsen. De verlichting van de X-Gen genereert
maar liefst 5400 m² verlichting en heeft een
hydraulische mast. De X-Gen is standaard
uitgerust met dag- nachtsensor.

• Verstelbare en kantelbare lampen
• Hydraulische verticale lichtmast met 7 segmenten
• Bedieningspaneel is geplaatst in een metalen behuizing aan de
voorkant van de aanhanger

• Elektrische beveiliging tegen overbelasting en een
aardlekschakelaar, voor de veiligheid van de operator,
automatische noodstop voor bij een eventuele calamiteit

• Bescherming IP54
• Eenvoudig en robuust
• Verzinkt staal met 80 µm poeder coating
• Compacte afmetingen voor gemakkelijke bediening en transport
• Indien goed gestabiliseerd, gecertificeerd tot windsnelheden van
80 km/u

• Trekhaak 43mm
• Bouwplaats-trailer met enkel chassis en verlichting
• 4 in hoogte verstelbare, handmatig bedienbare, stabilisatorenl
• Centraal hijsoog en vorkheftruckpockets voor eenvoudige en
veilige verplaatsing

LED
LED

TOEPASSINGEN

Evenementen

Grond-, Weg-, en Waterbouw

Noodverlichting
Bouwplaatsen

Gas, olie- en mijnbouw

Militaire toepassingen

LICHTMAST

GENERATOR (OPTIONEEL)
• Kubota D1105 diesel motor, 3 cilinders, water gekoeld, 1500 r.p.m. 10KW
• Brandstoftype: diesel
• Inhoud brandstoftank: 86 l
• Actieradius met volle brandstoftank : 43 uur.
• Brandstofverbruik: 2 l per uur
• Geluidsniveau: 64dB op 7 m
• Verbindingsbeveiliging IP54
• Eenvoudig, robuust machineontwerp
• Dynamo: 3 fase, linz 50Hz 8,5 Kw – 400V 16A nominale spanning
• Compacte afmetingen voor gemakkelijke bediening en transport
• Uitgaande voedingsconnector: 1x32A – 400V – 1x16A – 240V
• 2 toegangsdeuren tot de motor voor gemakkelijk onderhoud
• Geschikt voor werkzaamheden van -20°C tot +40°C
• Geleverd met onderhoudskit voor 500 en 1000 draaiuren. 



VEILIGE HYDRAULISCHE
VERTICALE MAST

GEGALVANISEERDE
EN GEPOEDERCOATE
OMKASTING

EFFICIËNTE 320W VERLICHTING

DIVERSE TYPE 
ONDERSTELLEN 
MOGELIJK

GENERATOR DEMONTEERBAAR

4 IN HOOGTE 
VERSTELBARE
STABILISATOREN

Led technologie

Robuust

Gemakkelijk onderhoud

Veelzijdig

KENMERKEN



Afmeting ingeschoven (mm)      3660x1497x2598
Totaal gewicht zonder brandstof              1450 Kg
Maximale hoogte                   9m

Afmetingen en gewicht

Rotatie 340°
Lampen 6x320W
Verlichting LED

Kenmerken

Model Kubota tier2 D1105 diesel motor,
3cilinder, water gekoeld,

1500 r.p.m., 10 KW

Brandstoftype diesel
Brandstof tank (l) 86
Draaiuren (u) 43
Brandstofverbruik (l/u)  2
Geluidsniveau (dBa) OP 7m 64dB
Generator                                         3phase, Linz 50Hz

8,5 kVA – 400V
Amperage 16A
Uitgaande voedingsconnector 1x32A – 400V

1x16A – 240V

Motor

Verlichte oppervlakte (5 lux min.)

20 m 100 m10 m

5500 m2

Standaard laadvermogen

8,
5 
m

Units per vrachtwagen

7 units

Technische data

The TRIME policy is one of continuous improvement. The company reserves the right to modify the technical specifications and

items described in this catalogue at any time and without notice for technical or commercial reasons. Product images are shown for information only




