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Twins 2x70 W led - 2m



TOEPASSINGEN

Evenementen

Moeilijk bereikbare plekken

Noodverlichting

Bouwplaatsen

Gas, olie- en mijnbouw

Militaire toepassingen

2m 105Kg Battery

LED

1500 m2

De X-Baby is een compacte handmatig verrijdbare 

lichtmast. Dankzij de accupack kunnen deze overal 

geplaatst worden en zijn niet afhankelijk van een 

externe stroombron. De hoogwaardige LED-lampen 

zijn speciaal geselecteerd voor de X-Baby en 

verlichten een oppervlakte van maar liefst 750 m².

• Multi verstelbare en kantelbare lampen
• 1-sectie verzinkte telescopische verticale mast
• Maximale masthoogte 2 m
• Handmatig hefsysteem
• 80 μm poedercoating
• Zeer compacte afmetingen voor eenvoudig gebruik en
transporteerbaarheid.

• Centraal hijsoog voor effectief gebruik
• Handtrolley
• Lichtgewicht voor verbeterde manoeuvreerbaarheid
• Eenvoudig, robuust ontwerp en indeling van de machine
• Elektrische kabel in de mast
• Beschermde elektrische kabel om schade te voorkomen
tijdens torenbedrijf

• Stroomonderbreker voor elektrische beveiliging tegen
kortsluiting

• Aan / uit-schakelaars
• Eenvoudige toegang voor onderhoud
• 4 uitschuifbare en in de hoogte verstelbare gegalvaniseerde
stabilisatoren

• batterijpakket in AGM
• ingebouwde batterijoplader Inclusief een basis voor

eenvouding transport

U kunt 54 eenheden op één 
voertuig plaatsen, dankzij 
een van de compactste 
lichtmasten op de markt.

54
units per 

vrachtwagen

LED
Verlichte oppervlakte

1500 m2

Twins 2x70 W led - 2m



HOOGWAARDIGE  

AGM BATTERIJ

BRANDTIJD 8H

VERTICALE MAST 
EENVOUDIG OP TE 
RICHTEN

KENMERKEN

Led technologie

Compacte afmetingen

Makkelijk onderhoud

LED TECHNOLOGIE

GEGALVANISEERDE OMKASTING
MET POEDERCOATING



Afmetingen (lxbxh) (mm) 1408x648x1650

Totaal gewicht 105 kg

Type LED

Aantal lampen 4

Vermogen 70W

Lampen

Standaard laadvermogen

Units per vrachtwagen

 54 units

Verlichte oppervlakte

1500 m2

Hefsysteem Manual

Maximale hoogte 2m
Batterijlader 230V 1Ph ingebouwd
Brandtijd 8 h
Laadtijd met lampen uitgeschakeld ± 10 h

Kenmerken

Type AGM

Aantal batterijen 1

Batterij pack  12V DC 105 AH
Verwachte batterijcyclus 500
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Technische gegevens

Afmetingen en gewicht

       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.




