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4x320W LED - 9m



4x320W LED - 9m

Ex på användningsområden: 

Event

Landsbygd & svåråtkomliga områden

Nödsituationer

Byggarbetsplatser

Gas,olja och gruvdrift

Militära tillämpningar

LED

Våra ingenjörer vet att marknaden behöver en 
belysningsmast som är robust, långvarig och säker. 
X-START har skapats med dessa egenskaper, det är den 
bästa lösningen för dina behov och garanterar 5000 
kvm upplyst område. X-START 4x320W LED är en 8,5 
meters belysningsmast. 18 enheter kan lastas på en 
vanlig lastbil. Till allt detta har vi lagt till den teknik som 
möjliggör maximal tillförlitlighet.

• Justerbara och lutningsbara strålkastare
• 7 sektioner vertikalt torn 8,5 meter, 3400 vridbar
• Strålkastare: 4x320W LED
• Galvaniserat metallverk
• 80µm pulverlack
• Mycket kompakta dimensioner för enkel hantering &  
   transport,  upp till 18 enheter per lastbil
• Centrerad lyftögla ock gaffeltrucks fickor för effektiv hantering
• Spiralkabel för att undvika skador vid torndrift
• Säkring för elektriskt skydd mot överbelastning
• Kontrollpanel som visar drivmedelsförbrukning samt  
   indikerar motorproblem
• Utvändig nödstopp
• Automatsäkring som huvudbrytare
• Certifierad vind stabil upp 80 km/t
• 5 utdragbara & höj-och sänkbara stödben
• Vattenpass för att säkra optimal stabilitet

enkel handtering och transport

Tack vare  att belysningsmasterna 
är kompakta går det att placera 
18 st. på en lastbil.

18
enheter pr

 lastbil

Lyser upp en yta på
5000 kvm8,5 m 706 kg 3400 5000 kvm 80 (l) - 0,55 (l/t) LED



Landsbygd & svåråtkomliga områden

Viktigaste fördelarna

Kompakt - 18 enheter får 
plats på en lastbil

Levereras endast med 
LED armaturer

Enkel att flytta

Driftstid 145 t  
Förbrukning 0,55 l/t

MASTSEKTIONER

GALVANISERAT CHASSI GER 
ETT LÅNGVARIGT 
KORROSIONSBESTÄNDIGT 
SKYDD

HÅL FÖR GAFFELTRUCK

4 JUSTERbARA STÖDbEn

LED TEKNOLOGI



Storlek min. (mm) 1830x1370x2560

Storlek max. (mm) 2320x2570x8500

Vikt 706 kg

Dimensioner & vikt

Funktioner

Standard last leverans

enheter pr lastbil

18 st

Lyser upp en yta på (5 lux min.)

5000 kvm

teknisk data

TRIME förbehåller sig rätten att ändra de tekniska specifikationerna och
föremål som beskrivs i denna katalog när som helst och utan föregående meddelande av tekniska eller kommersiella skäl. 

Produktbilder visas endast för information.

Lighting Tower Specialist

SATEMA AB
Centrumplan 8
333 31 Smålandsstenar
Telefon: +46 (0)371-31310
e-post: info@satema.se
www.satema.se
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Typ Synkron

Frekvens (Hz)   50

Enfas effekt    3,5 kVA 230V

Generator

Typ  Kubota Z482

Drivmedel      Diesel

rpm                                                                                                           1500  

Motor
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Isolationsklass H

Kapslingsklass IP23

Tilläggsanslutning                                                                              1 kVA

Tankvolym (l)                                                                                             80

Förbrukning (l/t)                                                                                    0,55

Driftstid (t)                                                                                                145

Ljudnivå (dBA) vid 7m    65

Rotation 340°

Strålkastare 4x320W

Lampor LED

Optioner Godkjent tilhenger
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