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TRIME s.p.a. is een bedrijf gespecialiseerd in het ontwerpen en produceren van 
mobiele lichtmasten voor de zeer veel uiteenlopende sectoren. 
Het bedrijfsterrein beslaat een oppervlakte van 15.000 m².

 Ontwerp, metaalbewerking, poedercoating, mecha nische- en elektrische 
assemblage en de laatste testen worden hier gedaan.

De beste ingenieurs en technici die actief zijn op het gebied van mobiele
 li chtmasten en in de elektromechanische sector maken deel uit van hets team. 

Zij  ontwikkelden een breed gamma van innovatieve, veelzijdige, compacte en 
moderne machines, geschikt voor meerdere toepassingen, zoals, 
wegwerkzaam heden, mijnbouw, speciale evenementen, civiele bescherming 
en militaire  toepassingen.

Binnen enkele jaren is de omzet verdubbeld en is een wereldwijde strategisch 
netwerk ontstaan van verkoop- en  servicepunten verspreid over de vier 
continenten: Europa, Azië, Afrika en Oceanië. 

Trime North is een fabrieksvestiging in Nederland en verantwoordelijk voor 
de Benelux en Duitsland. Vanuit Ridderkerk staan zijn wij beschikbaar voor het 
adviseren, assisteren en ondersteunen voor iedere Trime lichtmast.

PRODUCTIEGEBIED
M² 15.000

MEDEWERKERS
meer dan 100

JAREN IN DE INDUSTRIE
meer dan 20

PRODUCTIE 
volledig in Italië

light on your work
catalogus



Het hele productieproces, vanaf de ontwerpfase tot de oplevering, wordt tot in
detail zeer nauwkeurig gecontroleerd.
Dankzij onze vaardigheden en middelen kunnen we de volgende productiepro-
cessen intern afhandelen: ponsen, buigen, dieptrekken, knippen, lasersnijden,
lassen, zink coating, schilderen, assemblage en de laatste test met een zeer
strenge kwaliteitscontrole op het uiteindelijke product.

Al het bovenstaande, met flexibiliteit als één van onze belangrijke functies, biedt
ons de mogelijkheid op maat gemaakte oplossingen te bieden in korte tijd.

De gebruikte grondstoffen zijn geselecteerd op de hoogste kwaliteit beschikbaar
op de markt. Door het gebruik van de nieuwste technologieën kunnen we de wa-
arde van ons product maximaliseren, de veiligheid verbeteren en de kosten ver-
lagen en last but not least verbeteren we het milieu door het gebruik van
producten met een lage CO2-uitstoot.

AUTOMATISCHE METALEN
PLAATBEWERKING 
24U continu in bedrijf

ROBOTARM
robottechnologie

AFDELING 
KWALITEITSCONTROLE 
controle van het productieproces

AUTOMATISCHE 
VERFSPUITPLAATS 
hoge eisen aan het automatisch
verfspuitproces

MONTAGEAFDELING
EU kwaliteit met hoge 
kwaliteitsnormen

TESTAFDELING
grondig testen van elk product

  
  

     
    

 

TECHNISCHE DIENST
Gespecialiseerde medewerkers 
om een volledig custom-made 
lichtmast te kunnen realiseren.

MAGAZIJN
hoge productiecapaciteit met
grote voorraad standaard  
machines



light on your work
Evenementen

Bouwplaatsen

Wegwerkzaamheden

Gas, olie en mijnbouw

Militaire toepassingen



ENGINE POWERED ENGINE POWERED

FULL BATTERY HYBRID PLUG-IN

producten

TOEPASSINGEN
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Noodverlichting

Bouwplaatsen

Gas, olie- en mijnbouw 

Militaire toepassingen



    
         
         

   
  
    
       

      
       

  
         
         

   
      
     
        
          

  
    
  
   
     

• Instelbare en kantelbare lampen.
• Hydraulische verticale lichtmast 7 m (5 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 10 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.
• Horizontale en verticale waterpassen voor het optimaal 
   positioneren van de lichtmast.
• De lampen kunnen 36 uur branden op volle accu’s
(72u optioneel).

• 24 volt DC accu.
• 4x90W LED-lampen.
• Oplaadtijd: 12 uur.
• Ingebouwde 230V 1PH accu oplader.

light on your work - catalogus

  
  

  

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

Afmetingen en gewicht

                                                                                  
                                                                            

                                                                         
                                                                  

                                                                    
                                                                                      

Rotatie 340° 
Lampen 4x90W 
Type lampen LED
Opties Extra 24 volt DC

Accu Pack X Extra 36u      
                   (totaal 72u)

Kenmerken

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

Accu

4x90W LED - 7m

Verlichtingoppervlakte(5 lux min.)

20 m 100 m10 m

2000 m²
Standaard laadvermogen

340° 2000 m²7 m 740 Kg

7 
m

Units per vrachtwagen

22  units

FULL BATTERY

accu

12

TOEPASSINGEN

  

Evenementen

Moeilijk bereikbare plaatsen 

Noodverlichting

Bouwplaatsen

Gas, olie- en mijnbouw

Militaire toepassingen 

DRAAIUREN 36 / 72

GEGALVANISEERDE OMKASTING
LANGDURIGE ANTI CORROSIE
BESCHERMING

GEBRUIKERSVRIENDELIJK CONTROL

AGM ACCU

VEILIGE VERTICALE MAST

LED TECHNOLOGIE

LED



     
           
         
  
    
        

     
       

  
        
        

    
      
     
        
          

  
    
  
    
     

• Instelbare en kantelbare lampen.
• Hydraulische verticale lichtmast 7 m ( 5 segmenten ), 340° rotatie.
• 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 10 units per vrachtwagen.
• Centrale hijsoog en vorkheftruckpockets voor eenvoudige
en veilige verplaatsing.

• Plug & play, 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.
• Horizontale en verticale waterpas voor het optimaal instellen van de
   lichtmast.
• De lampen kunnen 36 uur branden op volle accu’s (72u optioneel).
• 24 volt DC accu.
• 4x90W LED-lampen.
• Opgeladen in 12 uur.
• Ingebouwde 230V 1PH accu oplader.

light on your work - catalogus

Afmeting ingeschoven (mm) 2560x1320x2550
Afmeting uitgeschoven (mm) 2560x2550x7000
Gewicht zonder brandstof 750 Kg

Afmetingen en gewicht

Rotatie                                                                                   340°
Lampen                                                                            4x90W
Type lampen                                                                         LED
Opties                                                              Extra 24 volt DC 
                                                                Accu Pack X extra 36u
                                                                                   (totaal 72u)

Kenmerken

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

Accu

4x90W LED - 7m

Verlichtingsoppervlakte (5 lux min.)

20 m 100 m10 m

2000 m²
Standaard laadvermogen

340° 2000 m²7 m 750 Kg

7 
m

Units per vrachtwagen

10 units

FULL BATTERY

accu

14

LED

DRAAIUREN 36 / 72 U

GEGALVANISEERDE OMKASTING
LANGDURIGE ANTI CORROSIE
BESCHERMING

AGM ACCU

DUURZAME VERTICALE MAST

 LED TECHNOLOGIE

TOEPASSINGEN
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• Instelbare en kantelbare lampen.
• Hydraulische verticale lichtmast 8,5 m (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 20 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.

• Deep Sea Controller met bedieningspaneel voor aansturing 
   en controle motor, brandstofniveau en andere functies.
• Aardlekschakelaar voor bescherming tegen overbelasting.
• Externe noodstopknop.
• Dubbelwandige tank, 110%.
• Gecertificeerd tot windsnelheden van 110 km/u.
• 4 in hoogte verstelbare stabilisatoren.
• Horizontale en verticale waterpas voor het optimaal postitioneren   
   van de lichtmast

light on your work - catalogus

Afmeting ingeschoven (mm) 1300x1200x2500
Afmeting uitgeschoven (mm) 2520x2520x8500
Totaal gewicht zonder brandstof 1000 Kg

Afmetingen en gewicht

Rotatie                                                                                   340°
Lampen                                                                          4x150W
Type lampen                                                                         LED
Opties                                                                                 Timer

Kenmerken

Model                                                                     Synchronous
Frequentie (Hz)                                                                        50
Isolatie klasse                                                                            H
Beschermingsgraad                                                           IP23
Enkele fase spanning                                      3,5 kVA - 230V
Uitgaande voedingsconnector                                      1 kVA

Generator

Model                                                                     Kubota Z482
Brandstof                                                                           Diesel
r.p.m                                                                                     1500
Tankinhoud (l)                                                                       220

                                                        
                                                                          

Brandstofverbruik (l/u) 0,2*
Draaiuren (u)                                                                      1100

                                                    Geluidsniveau (dBA) op 7m 65
*gebaseerd op een cyclus van 8 uur motor en 16 uur accu.

Motor

4x150W - LED - 9M

Verlichtingsoppervlakte (5 lux min.)

20 m 100 m10 m

3000 m²
Standaard laadvermogen

340° 3000 m²8,5 m 1000 Kg 220(l) - 0,55(l/u)

8,
5 
m

Units per vrachtwagen

20 units

HYBRID

accu

16

LED

                                                                                 
                                                                                     

                                                                                            
                                                                              
                                                                             

Model Trime 
Type AGM 
Volt 24 
Draaiuren 16u 
Oplaadtijd                                                                                8u

Accu

STANDAARD UITGERUST MET
LICHT SENSOR 

VEILIGE HYDRAULISCHE
VERTICALE LICHTMAST

VORKHEFTRUCKPOCKETS

GEGALVANISEERDE OMKASTING
LANGDURIGE ANTI CORROSIE 
BESCHERMING 

48 VOLT SPIRAALKABEL

TOEPASSINGEN

  

   

 

Evenementen

Moeilijk bereikbare plaatsen

Noodverlichting

 Bouwplaatsen

Gas, olie- en mijnbouw 

Militaire toepassingen 



    
         
         

    
  
    
      

      
      

  
         
        

    
     

  
     
  
   
      
      
        

• Instelbare en kantelbare lampen.
• Hydraulische verticale lichtmast 8,5 m (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 10 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.

• Deep Sea Controller met bedieningspaneel voor aansturing
   en controle motor, brandstofniveau en andere functies.
• Aardlekschakelaars voor bescherming tegen overbelasting.
• Externe noodstopknop.
• Dubbelwandige tank, 110%.
• Gecertificeerd tot windsnelheden van 110 km/u.
• 4 in hoogte verstelbare stabilisatoren.
• Horizontale en verticale waterpas voor het optimaal postitioneren 
   van de lichtmast.

light on your work - catalogus

Afmeting ingeschoven (mm) 2900x1400x2500
Afmeting uitgeschoven (mm) 2900x2340x8500
Totaal gewicht zonder brandstof 980 Kg

Afmetingen en gewicht

Rotatie                                                                                   340°
Lampen                                                                          4x150W
Type lampen                                                                         LED
Opties                                                                                 Timer

Kenmerken

Model                                                                     Synchronous
Frequentie (Hz)                                                                        50
Isolatie klasse                                                                            H
Beschermingsgraad                                                           IP23
Enkele fase spanning                                      3,5 kVA - 230V
Uitgaande voedingsconnector                                      1 kVA

Generator

Model                                                                     Kubota Z482
Brandstof                                                                           Diesel
r.p.m                                                                                     1500
Tankinhoud (l)                                                                       220

                                                        
                                                                          

Brandstofverbruik (l/u)   0,2 
Draaiuren (u)                                                                      1100

                                                    Geluidsniveau (dBA) op 7m 65
*gebaseerd op een cyclus van 8 uur motor en 16 uur accu.

Motor

4x150W - LED - 9M

Verlichtingsoppervlakte (5 lux min.)

20 m 100 m10 m

3000 m²
Standaard laadvermogen

340° 3000 m²8,5 m 980 Kg 220(l) - 0,55(l/u)

8,
5 
m

Units per vrachtwagen

10 units

HYBRID

accu

18

 

  

AMOSS
VEILIGHEIDSSYSTEEM 
AUTOMATISCH MAST 
BEVEILIGING

GEGALVANISEERDE OMKASTING
LANGDURIGE ANTI CORROSIE 
BESCHERMING 

VEILIGE HYDRAULISCHE
VERTICALE LICHTMAST

STANDAARD UITGERUST
MET LICHT SENSOR 

4 VERSTELBARE 
STABILISATOREN

LED

                                                                                 
                                                                                     

                                                                                            
                                                                              
                                                                             

Model Trime 
Type AGM 
Volt 24 
Brandtijd op volle accu                                                       16u 
Oplaadtijd   8u

Accu

TOEPASSINGEN
Evenementen

Moeilijk bereikbare plekken

Noodverlichting

Bouwplaatsen

Gas, olie- en mijnbouw

Militaire toepassingen 
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• Instelbare 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 voorbescherming tegen overbelasting.
• Gecertificeerd totwindsnelheden van 110 km/u.
• 4 in hoogte verstelbarestabilisatoren.
• Horizontale en verticale waterpas voor het optimaal 
   positioneren van de lichtmast.

light on your work - catalogus

  
  

   

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

                                                                     
 

Input & output

4x1000W MH - 9m

340°8,5 m 680 Kg

- MH

4200 m²

                                                                                  

Inlet plug 32A - 380V 
Outlet aansluiting                                                                     -  
Hefsysteem                                                             Hydraulisch 

macht

Verlichtingsoppervlakte (5 lux min.)

20 m 100 m10 m

4200 m²
Standaard laadvermogen

8,
5 
m

Units per vrachtwagen

22 units

20

VEILIGE HYDRAULISCHE 
VERTICALE LICHTMAST

GEGALVANISEERDE OMKASTING
LANGDURIGE ANTI CORROSIE 
BESCHERMING 

4 VERSTELBARE
STABILISATOREN

4 VORKHEFTRUCKPOCKETS

TOEPASSINGEN

  

   

 

Evenementen

Moeilijk bereikbare plaatsen 

Noodverlichting

 Bouwplaatsen

Gas, olie- en mijnbouw 

Militaire toepassingen 



    
       
         

    
  
    
      

      
      

  
         
        

    
     
      
      
        

• Instelbare en kantelbare lampen.
• Hydraulische verticale lichtmast (7 segmenten), 340° rotatie. 
• Standaard uitgerust met dag / nachtsensor voor het 
automatisch in- en uitschakelen van de verlichting.
• 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 het optimaal 
   positioneren van de lichtmast.

light on your work - catalogus

  
  

  

Afmeting ingeschoven (mm)      1160x1130x2100 
Afmeting uitgeschoven (mm)      2500x2500x8500 
Totaal gewicht               600 Kg

Afmetingen en gewicht

Rotatie                                                                                   340°
Lampen                                                                          6x150W
Type lampen                                                                         LED
Opties                                                                                 Timer

Kenmerken

                                                                     
                                                                               

Input & output

6x150W LED - 9M

340°8,5 m 600 Kg

- LED 6

                                                                                  

Inlet plug 16A - 230V 
Outlet aansluiting                                                               - 
Hefsysteem                                                             Hydraulisch 

LED
3800 m² macht

Verlichtingsoppervlakte (5 lux min.)

20 m 100 m10 m

3800 m²
Standaard laadvermogen

8,
5 
m

Units per vrachtwagen

22 units

PLUG-IN

22

4 INSTELBARE 
STABILISATOREN

4 VORKHEFTRUCKPOCKETS

GEGALVANISEERDE OMKASTING
LANGDURIGE ANTI CORROSIE 
BESCHERMING 

VEILIGE HYDRAULISCHE
VERTICALE LICHTMAST

STANDAARD UITGERUST MET
LICHT SENSOR 

TOEPASSINGEN

  

   

 

Evenementen

Moeilijk bereikbare plaatsen 

Noodverlichting

Bouwplaatsen

Gas, olie- en mijnbouw 

Militaire toepassingen 



    
         
     
  
   
       

      
       
       

  
        

    
     
       
      
        
  
  

• Instelbare en kantelbare lampen.
• Verticale lichtmast 7 m (5 segmenten), 340° rotatie.
• Handmatig hefsysteem met automatisch blokkeersysteem. 
• Gegalvaniseerd metaal met 80 µm poedercoating.
• Dag / nachtsensor voor het automatisch in- en 
   uitschakelen van de verlichting.
• Zeer compacte vormgeving voor eenvoudige bediening

  en transport, tot 32 units per vrachtwagen.
• Zeer wendbaar dankzij de lichtgewichte vormgeving.
• Centraal hijsoog en vorkheftruckpockets voor eenvoudige
en veilige verplaatsing.

• 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 het optimaal 
   positioneren van de lichtmast.
• Gepatenteerd mast valbeveiliging.

light on your work - catalogus

  
  

  

Afmeting ingeschoven (mm)      1200x850x2100 
Afmeting uitgeschoven (mm)     1850x1450x7000 
Totaal gewicht              300 Kg

Afmetingen en gewicht

Rotatie                                                                                   340°
Lampen                                                                          4x150W
Type lampen                                                                         LED
Opties                                                                                 Timer

Kenmerken

Inlet plug                                                                   32A - 230V
Outlet socket                                                            32A - 230V

                                                                                   Handmatig

                                                                                 Hand trolley

Input & output

Hefsysteem lichtmast

Trailer type

4x150W LED - 7m

340°7 m 300 Kg
LED

2400 m²

- LED

macht

Verlichtingsoppervlakte (5 lux min.)

20 m 100 m10 m

2400 m²
Standaard laadvermogen

7 
m

Units per vrachtwagen

32 units

PLUG-IN

24

LED TECHNOLOGIE

4 VERSTELBARE 
STABILISATOREN

EXTRA GROTE 
VORKHEFTRUCKPOCKETS

GEGALVANISEERDE OMKASTING
LANGDURIGE ANTI CORROSIE
BESCHERMING 

VEILIGE VERTICALE LICHTMAST

CENTRAAL HIJSOOG

Generator

TOEPASSINGEN

  

   

 

Evenementen

Moeilijk bereikbare plaatsen

Noodverlichting

Bouwplaatsen

Gas, olie- en mijnbouw 

Militaire toepassingen 



        
    
         
     
  
   
       

      
       
       

  
        

    
     
       
      
        
  
  

• ATEX mobiele lichtmast voor gebieden met explosie gevaar.
• Instelbare en kantelbare lampen.
• Verticale lichtmast 7 m (5 segmenten), 340° rotatie.
• Handmatig hefsysteem met automatisch blokkeersysteem.
• Dag / nachtsensor voor het automatisch in- en uitschakelen van 
   de verlichting.
• Gegalvaniseerd metaal met 80 µm poedercoating.
• Zeer compacte vormgeving tot 32 units per vrachtwagen.
• Zeer wendbaar dankzij de lichtgewichte vormgeving.
• Centraal hijsoog en vorkheftruckpockets voor eenvoudige
en veilige verplaatsing.

• 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 het optimaal 
  positioneren van de lichtmast.
 •Gepatenteerd mast- valbeveiliging

light on your work - catalogus

  
  

 

Afmeting ingeschoven (mm)      1200x850x2100 
Afmeting uitgeschoven (mm)     1850x1450x7000 
Gewicht              300 Kg

Afmetingen en gewicht

Rotatie                                                                                   340°
Lampen                                                               ATEX 4x150W
Type lampen                                                                         LED
Opties                                                                                 Timer

Kenmerken

Inlet plug                                                                   32A - 230V
Outlet socket                                                            32A - 230V

                                                                                   Handmatig

                                                                                 Hand trolley

Input & output

Hefsysteem lichtmast

Trailer type

4x150W LED - 7m
ATEX

340°7 m 300 Kg
LED

2400 m²

- LED

macht

Verlichtingsoppervlakte (5 lux min.)

20 m 100 m10 m

2400 m²
Standaard laadvermogen

7 
m

Units per vrachtwagen

32 units

PLUG-IN

26

LED TECHNOLOGIE

4 VERSTELBARE
STABILISATOREN

EXTRA GROTE 
VORKHEFTRUCKPOCKETS

GEGALVANISEERDE OMKASTING
LANGDURIGE ANTI CORROSIE 
BESCHERMING 

VEILIGE VERTICALE LICHTMAST

CENTRAAL HIJSOOG

Generator

Anti-explosion
version

TOEPASSINGEN

  

   

 

Evenementen

Moeilijk bereikbare plaatsen 
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• Instelbare en kantelbare lampen.
• 6x150W, 48V LED lampen.
• 48V tussen generator en lampen.
• Hydraulische verticale lichtmast 8,5 m (7 segmenten), 340° rotatie. 
• Dag / en nachtsensor voor het automatisch in- en uitschakelen van 
   de verlichting.
• Gegalvaniseerd metaal met 80 µm poedercoating
• Zeer compacte vormgeving voor eenvoudige bediening

  en transport, tot 14 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.

• Deep Sea Controller met bedieningspaneel voor aansturing en 
  controle motor, brandstofniveau en andere functies.
• Aardlekschakelaar voor bescherming tegen overbelasting.
• Externe noodstopknop.
• Dubbelwandige tank, 110%
• Gecertificeerd tot windsnelheden van 110 km/u
• 4 in hoogte verstelbare stabilisatoren
• Horizontale en verticale waterpas.
• AMOSS veiligheidssysteem

light on your work - catalogus

  
  

    

Afmetingen ingeschoven (mm)    2320x1380x2420 
Afmetingen uitgeschoven (mm)    2320x1550x8500 
Totaal gewicht zonder brandstof             920 Kg

Afmetingen en gewicht

Rotatie                                                                                   340°
Lampen                                                                          6x150W
Type lampen                                                                         LED
Opties                                                                                 Timer

Kenmerken

Model                                                                     Synchronous
Frequentie (Hz)                                                                        50
Isolatie klasse                                                                            H
Beschermingsgraad                                                           IP23
Enkele fase spanning                                      3,5 kVA - 230V
Uitgaande voedingsconnector                                   1,2 kVA

Generator
Model                                                                     Kubota Z482
Brandstof                                                                           Diesel
r.p.m                                                                                     1500
Tankinhoud (l)                                                                       110
Draaiuren (u)                                                                         200
Geluidsniveau (dBA) op 7m                                                 65
Brandstofverbruik                                                          0,55 l/u

Motor

6x150W 48V LED - 9m

340°8,5 m 920 Kg
LED

3800 m²

- LED 6

110(l)

Verlichtingsoppervlakte (5 lux min.)

20 m 100 m10 m

3800 m²
Standaard laadvermogen

8,
5 
m

Units per vrachtwagen

14 units

ENGINE POWERED
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• Verstelbare en kantelbare lampen.
• 4x300W, 48V LED lampen.
• 48V tussen generator en lampen.
• Hydraulische verticale lichtmast 8,5 m (7 segmenten), 340° rotatie.

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

  en transport, tot 14 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.

• Deep Sea Controller met bedieningspaneel voor aansturing en 
  controle motor, brandstofniveau en andere functies.

• Aardlekschakelaar voor bescherming tegen overbelasting.
• Externe noodstopknop.
• Dubbelwandige tank, 110%.
• Gecertificeerd tot windsnelheden van 110 km/u.
• 4 in hoogte verstelbare stabilisatoren.
• Horizontale en verticale waterpas.
• Amoss mast- beveiligingssysteem.

light on your work - catalogus

Afmetingen ingeschoven (mm) 2320x1380x2420
Afmetingen uitgeschoven (mm) 2320x1550x8500
Totaal gewicht zonder brandstof 932Kg

Afmetingen en gewicht

Rotatie                                                                                   340°
Lampen                                                                          4x300W
Type lampen                                                                         LED
Opties                                                                                 Timer

Kenmerken

Model                                                                     Synchronous
Frequentie (Hz)                                                                        50
Isolatie klasse                                                                            H
Beschermingsgraad                                                           IP67
Enkele fase spanning                                      3,5 kVA - 230V
Uitgaande voedingsconnector                                      1 kVA

Generator
Model                                                                     Kubota Z482
Brandstof                                                                           Diesel
r.p.m                                                                                     1500
Tankinhoud (l)                                                                       110
Draaiuren (u)                                                                         200
Geluidsniveau (dBA) op 7m                                                 65
Brandstofverbruik                                                          0,55 l/u

Motor

4x300W 48V LED - 9m

340°8,5 m 932 Kg
LED

4500 m²

- LED 4

110(l)

Verlichtingsoppervlakte (5 lux min.)

20 m 100 m10 m

4500 m²
Standaard laadvermogen

8,
5 
m

Units per vrachtwagen

14 units

ENGINE POWERED
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MET LICHT SENSOR 

GALVANIZED BODY
DURABLE ANTI-CORROSION
PROTECTION

VEILIGE HYDRAULISCHE 
VERTICALE LICHTMAST

AMOSS 
VEILIGHEIDSSYSTEEM
AUTOMATISCH MAST
INSCHUIFSYSTEEM

VORKHEFTRUCKPOCKETS

48 VOLT SPIRAALKABEL

TOEPASSINGEN

  

   

 

Evenementen

Moeilijk bereikbare plaatsen

Noodverlichting

 Bouwplaatsen

Gas, olie- en mijnbouw 

Militaire toepassingen 



• Verstelbare en kantelbare lampen
• 4x150W, 48V LED lampen
• 48V tussen generator en lampen
• Hydraulische verticale lichtmast 8,5 m (7 segmenten), 340° rotatie 
• Gegalvaniseerd metaal
• 80 µm poedercoating
• Zeer compacte vormgeving voor eenvoudige bediening
en transport, tot 14 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

• Bedieningspaneel indicatoren voor motorbescherming 
en brandstof niveau

• Aardlekschakelaars voor bescherming tegen overbelasting
• Externe noodstopknop
• Dubbelwandige tank, 110%
• Gecertificeerd tot windsnelheden van 110 km/u
• 4 in hoogte verstelbare stabilisatoren 
• Waterpassen voor het optimaal opstellen van de lichtmast
• AMOSS veiligheidssysteem

light on your work - catalogus

Afmetingen ingeschoven (mm) 2320x1380x2420
Afmetingen uitgeschoven (mm) 2320x1550x8500
Totaal gewicht zonder brandstof 910Kg

Afmetingen en gewicht

Rotatie                                                                                   340°
Lampen                                                                          4x150W
Type lampen                                                                         LED
Opties                                                                                 Timer

Kenmerken

Model                                                                     Synchronous
Frequentie (Hz)                                                                        50
Isolatie klasse                                                                            H
Beschermingsgraad                                                           IP23
Enkele fase spanning                                      3,5 kVA - 230V
Uitgaande voedingsconnector                                   1,5 kVA

Generator
Model                                                                     Kubota Z482
Brandstof                                                                           Diesel
r.p.m                                                                                     1500
Tankinhoud (l)                                                                       110
Draaiuren (u)                                                                         200
Geluidsniveau (dBA) op 7m                                                 65
Brandstofverbruik                                                          0,55 l/u

Motor

4x150W 48V LED - 9m

340°8,5 m 910 Kg
LED

3000 m²

- LED 4

110(l)

Illuminated area (5 lux min.)

20 m 100 m10 m

3000 m²
Standaard laadvermogen

8,
5 
m

Units per vrachtwagen

14 units

ENGINE POWERED
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• Instelbare en kantelbare lampen.
• Hydraulische verticale lichtmast 8,5 m (7 segmenten), 340° rotatie. 
• Standaard uitgerust met dag / nachtsensor voor het automatisch 
   in- en uitschakele van de verlichting.
• Gegalvaniseerd metaal met 80 µm poedercoating.
• Zeer compacte vormgeving voor eenvoudige bediening

  en transport, tot 20 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.

• Deep Sea Controller met bedieningspaneel voor aansturing en
   controle motor, brandstofniveau en andere functies.
• Aardlekschakelaars voor bescherming tegen overbelasting.
• Externe noodstopknop.
• Dubbelwandige tank, 110%.
• Gecertificeerd tot windsnelheden van 110 km/u.
• 4 in hoogte verstelbare stabilisatoren.

 • Horizontale en verticale waterpas voor het optimaal positioneren 
   van de lichtmast.

light on your work - catalogus

Afmeting ingeschoven (mm) 1300x1200x2500
Afmeting uitgeschoven (mm) 2520x2520x8500
Totaal gewicht zonder brandstof 1013 Kg

Afmetingen en gewicht

Rotatie                                                                                   340°
Lampen                                                                          6x150W
Type lampen                                                                         LED
Opties                                                                                 Timer

Kenmerken

Model                                                                     Synchronous
Frequentie (Hz)                                                                        50
Isolatie klasse                                                                            H
Beschermingsgraad                                                           IP23
Enkele fase spanning                                      3,5 kVA - 230V
Uitgaande voedingsconnector                                   1,2 kVA

Generator
Model                                                                     Kubota Z482
Brandstof                                                                           Diesel
r.p.m                                                                                     1500
Tankinhoud (l)                                                                       220
Brandstofverbruik (l/u)                                                       0,55
Draaiuren (u)                                                                         400
Geluidsniveau (dBA) op 7m                                                 65

Motor

6x150W 48V LED - 9m
- LED 6

LED
3800 m²340°8,5 m 1013 Kg 220(l) - 0,55(l/u)

Verlichtingsoppervlakte (5 lux min.)

20 m 100 m10 m

3800 m²
Standaard laadvermogen

8,
5 
m

Units per vrachtwagen

20 units

ENGINE POWERED

34

STANDAARD UITGERUST MET
LICHT SENSOR 

VEILIGE HYDRAULISCHE
VERTICALE LICHTMAST GEGALVANISEERDE OMKASTING

LANGDURIGE ANTI CORROSIE 
BESCHERMING 

VORKHEFTRUCKPOCKETS

48 VOLT SPIRAALKABEL

TOEPASSINGEN

  

   

 

Evenementen

Moeilijk bereikbare plaatsen 

Noodverlichting

 Bouwplaatsen

Gas, olie- en mijnbouw 

Militaire toepassingen 



    
         
         

    
  
   
      

      
      

  
         
        

    
     

  
     
  
   
      
      
        

• Instelbare en kantelbare lampen.
• Hydraulische verticale lichtmast 8,5 m (7 segmenten), 340° rotatie. 
• Dag / nachtsensor voor het automatisch in- en uitschakele van de 
   verlichting.
• Gegalvaniseerd metaal met 80 µm poedercoating.
• Zeer compacte vormgeving voor eenvoudige bediening

  en transport, tot 20 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.

• Deep Sea Controller met bedieningspaneel voor aansturing en
  controle motor, brandstofniveau en andere functies.

• Aardlekschakelaar voor bescherming tegen overbelasting.
• Externe noodstopknop.
• Dubbelwandige tank, 110%.
• Gecertificeerd tot windsnelheden van 110 km/u.
• 4 in hoogte verstelbare stabilisatoren.
• Horizontale en verticale waterpas voor het optimaal positioneren  
  van de lichtmast.

light on your work - catalogus

  
  

    

Afmeting ingeschoven (mm)     1300x1200x2500 
Afmeting uitgeschoven (mm)     2520x2520x8500 
Totaal gewicht zonder brandstof             1030 Kg

Afmetingen en gewicht

Rotatie                                                                                   340°
Lampen                                                                          4x300W
Type lampen                                                                         LED
Opties                                                                                 Timer

Kenmerken

Model                                                                     Synchronous
Frequentie (Hz)                                                                        50
Isolatie klasse                                                                            H
Beschermingsgraad                                                           IP23
Enkele fase spanning                                      3,5 kVA - 230V
Uitgaande voedingsconnector                                      1 kVA

Generator
Model                                                                     Kubota Z482
Brandstof                                                                           Diesel
r.p.m                                                                                     1500
Tankinhoud (l)                                                                       220
Brandstofverbruik (l/u)                                                       0,55
Draaiuren (u)                                                                         400
Geluidsniveau (dBA) op 7m                                                 65

Motor

4x300W 48V LED - 9m
- LED 4

LED
4500 m²340°8,5 m 1030 Kg 220(l) - 0,55(l/u)

Verlichtingsoppervlakte (5 lux min.)

20 m 100 m10 m

4500 m²
Standaard laadvermogen

8,
5 
m

Units per vrachtwagen

20 units

ENGINE POWERED

36
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• Instelbare en kantelbare lampen.
• Hydraulische verticale lichtmast 8,5 m (7 segmenten), 340° rotatie. 
• Dag / nachtsensor voor het automatisch in- en uitschakelen van 
   de verlichting.
• Gegalvaniseerd metaal met 80 µm poedercoating.
• Zeer compacte vormgeving voor eenvoudige bediening

  en transport, tot 20 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.

• Deep Sea Controller met bedieningspaneel voor aansturing en
  controle motor, brandstofniveau en andere functies.

• Aardlekschakelaar voor bescherming tegen overbelasting.
• Externe noodstopknop.
• Dubbelwandige tank, 110%.
• Gecertificeerd tot windsnelheden van 110 km/u.
• 4 in hoogte verstelbare stabilisatoren.
• Horizontale en verticale waterpas voor het optimaal positioneren 
   van de lichtmast.

light on your work - catalogus

Afmeting ingeschoven (mm) 1300x1200x2500
Afmeting uitgeschoven (mm) 2520x2520x8500
Totaal gewicht zonder brandstof 1000 Kg

Afmetingen en gewicht

Rotatie                                                                                   340°
Lampen                                                                          4x150W
Type lampen                                                                         LED
Opties                                                                                 Timer

Kenmerken

Model                                                                     Synchronous
Frequency (Hz)                                                                        50
Isolatie klasse                                                                            H
Beschermingsgraad                                                           IP23
Enkele fase spanning                                      3,5 kVA - 230V
Uitgaande voedingsconnector                                   1,5 kVA

Generator
Model                                                                     Kubota Z482
Brandstof                                                                           Diesel
r.p.m                                                                                     1500
Tankinhoud (l)                                                                       220
Brandstofverbruik (l/u)                                                       0,55
Draaiuren (u)                                                                         400
Geluidsniveau (dBA) op 7m                                                 65

Motor

4x150W 48V LED - 9m
- LED 4

LED
3000 m²340°8,5 m 1000 Kg 220(l) - 0,55(l/u)

Illuminated area (5 lux min.)

20 m 100 m10 m

3000 m²
Standaard laadvermogen

8,
5 
m

Units per vrachtwagen

20 units

ENGINE POWERED

38
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• Instelbare en kantelbare lampen
• Hydraulische verticale lichtmast 8,5 m ( 7 segmenten ), 340° 
rotatie. 
• Dag / nachtsensor voor het automatisch in- en uitschakelen van de 
   verlichting. 
• Gegalvaniseerd metaal met 80 µm poedercoating.
• Zeer compacte vormgeving voor eenvoudige bediening

  en transport, tot 11 units per vrachtwagen.
• Centrale hijsoog en vorkheftruckpockets voor eenvoudige
en veilige verplaatsing.

• Plug & play, kleur gecodeerde kabels en connectoren.
• Geleiding voor spiraalkabel om schade te voorkomen tijdens
gebruik van de lichtmast.

• Deep Sea Controller met bedieningspaneel voor aansturing en
  controle motor, brandstofniveau en andere functies.

• Aardlekschakelaar voor bescherming tegen overbelasting.
• Externe noodstopknop.
• Dubbelwandige tank, 110%.
• Gecertificeerd tot windsnelheden van 110 km/u.
• 4 in hoogte verstelbare stabilisatoren.
• Horizontale en verticale waterpas voor het optimaal positioneren 
   van de lichtmast.

light on your work - catalogus

Afmeting ingeschoven (mm) 2560x1320x2480
Afmeting uitgeschoven (mm) 2560x2170x8500
Totaal gewicht zonder brandstof 1100 Kg

Afmetingen en gewicht

Rotatie                                                                                   340°
Lampen                                                                        4x1000W
Type lampen                                                          Metal halide
Opties                                                    EU-type goedkeuring 
                        met documenten voor registratie, trekboom

Kenmerken

Model                                                                     Synchronous
Frequentie (Hz)                                                                        50
Isolatie klasse                                                                            H
Beschermingsgraad                                                           IP23
Enkele fase spanning                                          8 kVA - 230V
Uitgaande voedingsconnector                                      3 kVA

Generator
Model                                                                  Kubota D1105
Brandstof                                                                           Diesel
r.p.m                                                                                     1500
Tankinhoud (l)                                                                       115
Brandstofverbruik (l/u                                                        1,85
Draaiuren (u)                                                                            68
Geluidsniveau (dBA) op 7m                                              62 u

Motor

4x1000W MH - 9m

Verlichtingsoppervlakte (5 lux min.)

20 m 100 m10 m

4200 m²
Standaard laadvermogen

340° 4200 m²8,5 m 1100 Kg 115(l) - 1,85(l/u)

8,
5 
m

Units per vrachtwagen

11 units

ENGINE POWERED

40
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• Instelbare en kantelbare lampen.
• Verticale lichtmast 8,5 m (7 segmenten), 340° rotatie.
• Gegalvaniseerd metaal met 80 µm poedercoating.
• Zeer compacte vormgeving voor eenvoudige bediening

  en transport, tot 10 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. 
• Externe noodstopknop
• Gecertificeerd tot windsnelheden van 80 km/u
• 4 in hoogte verstelbare stabilisatoren
• Horizontale en verticale waterpas voor het optimaal 
   positioneren van de lichtmast.

light on your work - catalogus

Afmeting ingeschoven (mm) 2560x1320x2550
Afmeting uitgeschoven (mm) 2560x2550x8500
Totaal gewicht zonder brandstof 795 Kg

Afmetingen en gewicht

                                                                                  
                                                                       

                                                           
                                               

                                   

Rotatie 340° 
Lampen 4x1000W 
Type lampen                                                        gasontlading
Opties                                                                        Fast-trailer

Kenmerken

Model                                                                     Synchronous
Frequentie (Hz)                                                                        50
Isolatie klasse                                                                            H
Beschermingsgraad                                                           IP23
Enkele fase spanning                                          8 kVA - 230V
Uitgaande voedingsconnector                                      3 kVA

Generator
Model                                                                  Kubota D1105
Brandstof                                                                           Diesel
r.p.m                                                                                     1500
Tankinhoud (l)                                                                          80
Brandstofverbruik (l/u)                                                       1,85
Draaiuren (u)                                                                            43
Geluidsniveau (dBA) op 7m                                                 68

Motor

4x1000W MH - 9m

340° 4200 m²8,5 m 795 Kg 80(l) - 1,85(l/u)

Verlichtingsoppervlakte (5 lux min.)

20 m 100 m10 m

4200 m²
Standaard laadvermogen

8,
5 
m

Units per vrachtwagen

10sets

ENGINE POWERED

42

METAAL HALIDE LAMPEN 

VEILIGE VERTICALE MAST 

4 VERSTELBARE
STABILISATOREN

GEGALVANISEERDE OMKASTING
LANGDURIGE ANTI CORROSIE 
BESCHERMING

VORKHEFTRUCKPOCKETS
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• Instelbare en kantelbare lampen
• Verticale lichtmast 8,5 m (7 segmenten), 340° rotatie
• Gegalvaniseerd metaal met 80 µm poedercoating.
• Zeer compacte vormgeving voor eenvoudige bediening

  en transport, tot 10 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. 
• Externe noodstopknop.
• Gecertificeerd tot windsnelheden van 80 km/u.
• 5 in hoogte verstelbare stabilisatoren.
• Horizontale en verticale waterpas voor het optimaal 
   positioneren van de lichtmast.

light on your work - catalogus

Afmeting ingeschoven (mm) 2560x1320x2550
Afmeting uitgeschoven (mm) 2560x2550x8500
Totaal gewicht zonder brandstof 750 Kg

Afmetingen en gewicht

Rotatie                                                                                   340°
Lampen                                                                          4x150W
Type lampen                                                                         LED
Opties                                                    EU-type goedkeuring 
                        met documenten voor registratie, trekboom

Kenmerken

Model                                                                     Synchronous
Frequentie (Hz)                                                                        50
Isolatie klasse                                                                            H
Beschermingsgraad                                                           IP23
Enkele fase spanning                                       3,5kVA - 230V
Uitgaande voedingsconnector                                       1kVA

Generator
Model                                                                     Kubota Z482
Brandstof                                                                           Diesel
r.p.m                                                                                     1500
Tankinhoud (l)                                                                          80
Brandstofverbruik (l/u)                                                       0,55
Draaiuren (u)                                                                         145
Geluidsniveau (dBA) op 7m                                                 65

Motor

4x150W LED - 9M

340°8,5 m 750 Kg 80(l) - 0,55(l/u)

LED
3000 m²

Verlichtingsoppervlakte (5 lux min.)

20 m 100 m10 m

3000 m²
Standaard laadvermogen

8,
5 
m

Units per vrachtwagen

10 units

ENGINE POWERED
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LED TECHNOLOGIE 

VEILIGE VERTICALE MAST 

4 VERSTELBARE
STABILISATOREN

GEGALVANISEERDE OMKASTING
LANGDURIGE ANTI CORROSIE
BESCHERMING

VORKHEFTRUCKPOCKETS

TOEPASSINGEN

  

   

 

Evenementen

Moeilijk bereikbare plaatsen

Noodverlichting

 Bouwplaatsen

Gas, olie- en mijnbouw 

Militaire toepassingen 



    
         
         

    
  
   
    
      

  
         
   
        

    
     

  
     
  
   
      
      
        
     

• Instelbare en kantelbare lampen
• Hydraulische verticale lichtmast 8,5 m (7 segmenten), 340° rotatie. 
• Dag / nachtsensor voor het automatisch in- en uitschakelen van de 
   verlichting.
• Gegalvaniseerd metaal met 80 µm poedercoating.
• Bekabeling op lichtmast 48V.
• Centraal hijsoog en vorkheftruckpockets voor eenvoudige
en veilige verplaatsing.

• Plug & play, op kleur gecodeerde kabels en connectoren.
• Beschermingsgraad IP23.
• Geleiding voor spiraalkabel om schade te voorkomen
tijdens gebruik van de lichtmast.

• Deep Sea Controller met bedieningspaneel voor aansturing en   
   controle motor, brandstofniveau en andere functies.
• Aardlekschakelaars voor bescherming tegen overbelasting.
• Externe noodstopknop.
• Dubbelwandige tank, 110%.
• Gecertificeerd tot windsnelheden van 110 km/u.
• 4 in hoogte verstelbare stabilisatoren
• Horizontale en verticale waterpas voor het optimaal positioneren 
   van de lichtmast.
• Off-road onderstel speciaal voor mijn-terreinen
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Afmeting ingeschoven (mm) 3650x1740x2960
Afmeting uitgeschoven (mm) 3650x2820x8800
Totaal gewicht zonder brandstof 1720 Kg

Afmetingen en gewicht

Rotatie                                                                                   340°
Lampen                                                                        28x150W
Type lampen                                                                         LED
Opties                              Homologated axle & towing hitch

Kenmerken

Model                                                      48V DC Synchronous
Isolatie klasse                                                                            H
Beschermingsgraad                                                           IP23
Enkele fase spanning                                                          48V
Uitgaande voedingsconnector                                               -

Generator
Model                                                                  Kubota D1105
Brandstof                                                                           Diesel
r.p.m                                                                                     1500
Tankinhoud (l)                                                                       300
Brandstofverbruik (l/u)                                                       1,85
Draaiuren (u)                                                                         160
Geluidsniveau (dBA) op 7m                                                 65

Motor

28x150W 48V LED - 9m

340°8,5 m 1720 Kg
LED

24.500 m²

- LED 8000

300(l) - 1,85(l/u)

Verlichtingsoppervlakte (5 lux min.)

20 m 100 m10 m

24.500 m²
Standaard laadvermogen

8,
5 
m

Units per vrachtwagen 

4 units

ENGINE POWERED
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LED TECHNOLOGIE

VERTICALE MAST

48 VOLT SPIRAALKABEL

4 VERSTELBARE
STABILISATOREN 

GEGALVANISEERDE OMKASTING
LANGDURIGE ANTI CORROSIE 
BESCHERMING 

VORKHEFTRUCKPOCKETS

TOEPASSINGEN

  

Evenementen

Moeilijk bereikbare plaatsen

Noodverlichting 

Bouwplaatsen

Gas, olie- en mijnbouw

Militaire toepassingen 



    
     

 
    
     
   
      

      
       
  
       
    
       
        

    
     
         
     
     

• Instelbare en kantelbare lampen.
• Gegalvaniseerd telescopische verticale mast
(5 segmenten).

• Maximale masthoogte 5,5 meter.
• Handmatig hefsysteem met automatischblokkersysteem
• Gegalvaniseerd metaalwerk met 80 µm poedercoating
• Zeer compacte vormgeving voor eenvoudige bediening

  en transport, tot 20 units per vrachtwagen.
• Centraal hijsoog voor eenvoudige en veilige verplaatsing.
• Hand trolley.
• Zeer wendbaar dankzij de lichtgewichte vormgeving.
• Eenvoudig en robuust design
• Gecertificeerd tot windsnelheden van 80 km/u.
• Geleiding voor spiraalkabel om schade te voorkomen

  tijdens gebruik van de lichtmast.
• Aardlekschakelaar voor bescherming tegen overbelasting.

 • Iedere lamp is onafhankelijk aan en uit te schakelen
• Gemakkelijk toegang voor onderhoud
• 2 in hoogte verstelbare stabilisatoren.
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Afmeting ingeschoven (mm) 1350x950x2160
Afmeting uitgeschoven (mm) 1700x1320x5500
Totaal gewicht zonder brandstof 325 Kg

Afmetingen en gewicht

Rotatie                                                                                          -
Lampen                                                                          4x150W
Type lampen                                                                         LED
Options                                                                                       -

Kenmerken

Model                                                                     Synchronous
Frequentie (Hz)                                                                        50
Isolatie klasse                                                                            H
Beschermingsgraad                                                           IP23
Enkele fase spanning                                      3,5 kVA - 230V
Uitgaande voedingsconnector                                  2,5 KVA

Generator
Model                                                                       Yanmar L48
Brandstof                                                                           Diesel
r.p.m                                                                                     3000
Tankinhoud (l)                                                                         2,4
Brandstofverbruik (l/u)                                               0,5 circa
Geluidsniveau (dBA) op 7m                                                 75

Motor

4x150W LED - 5,5m

5,5 m 325 Kg
LED

2000 m²

- LED

2,4(l) -0,5l/u)

Verlichtingsoppervlakte (5 lux min.)

20 m 100 m10 m

2000 m²
Standaard laadvermogen

5,
5 
m

Units per vrachtwagen 

18units

ENGINE POWERED
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LED TECHNOLOGIE

VEILIGE VERTICALE MAST

2 UITSCHUIFBARE
STABILISATOREN 

GEGALVANISEERDE OMKASTING
LANGDURIGE ANTI CORROSIE 
BESCHERMING 

GROTE WENDBAARHEID

TOEPASSINGEN
Evenementen

Moeilijk bereikbare plekken

Noodverlichting

Bouwplaatsen

Gas, olie- en mijnbouw

Militaire toepassingen 



1x16S 110V uitgaande voedingsconnector

Extra uitgaande voedingsconnector 1x16A 230V

Licht sensor

Schakelaar netspanning/generator

Timer voor automatische in/uitschakeling

AMOSS veiligheidssysteem

Documenten voor kentekenregistratie

Aardpen met 5 meter kabel

Elektrisch kantelbare lampsupport

Thermisch verzinkte mastdelen

Documenthouder

Kogelkoppeling type 50 mm

Oogkoppeling type 40 mm

Franse koppeling type 68 mm

Wegonderstel

Opklapbare trekboom

Wegonderstel met instelbare trekboom

Wegonderstel met vaste trekboom

Terreinonderstel

Kleur naar wens

Beschrijving

standard optional non disponibile

accessoires
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Onderdelen 
en 
assistentie

 over de 
hele wereld

Magazijn waar onderde-
len kunnen worden gelo-
kaliseerd en automatisch
opgehaald.

SMART CONTROL

Gegarandeerd snelle leve-
ring van originele onder-
delen over de hele wereld.

ONDERDELEN

Uitgebreid netwerk van
servicecentra over de hele
wereld.

ASSISTENTIE



                   
                

Het TRIME lichtmasten zijn continu 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. 
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