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4x150W LED - 7m heavy duty

- LED



4x150W LED - 7m heavy duty

Ex på användningsområden: 

7 m 300 Kg 340° effekt

LED

2400 kvm

X-Chain 4x150W LED heavy duty är en 7 meters 
belysningsmast med patenterad nödbroms  för 
mastsektionerna. Nödbromsen skall förhindra att
mastsektionerna faller nedåt vid ett brott på 
vajrarna. X-Chain lyser upp en yta på 2400 m².   

• Maximal höjd: 7m

• Mastsektionen kan roteras 340 grader

• Strålkastare: 4x150W LED

• Justerbara strålkastare

• Manuell winsch med patenterad nödbroms för mastsektionerna

• Galvaniserat chassi

• Pulverlack 80µm

• Centrerad lyftögla samt hål för gaffeltruck

• Skydd för spiralkabel

• Skydd framför winsch

• Automatsäkring som huvudbrytare

• Vattenpass för att säkra optimal stabilitet

• Vindtestad för 110 km/h

• 4 justerbara stödben

• 2 st. utdragbara galvaniserade handtag

• Ljussensor levereras som standard

• Astrour levereras som standard

• 33 enheter får plats på en lastbil

• Lämlig för både inom och utomhusbruk

Tack vare  att belysningsmasterna är 
kompakta går det att placera 33 st. 
på en lastbil.

33
enheter pr 

lastbil

- LED

Event

Nödsituationer

Byggarbetsplatser

Vägarbeten

Uthyrning

LED
Lyser upp en yta på

2400 kvm



Viktigaste fördelarna

Patenterad nödbroms för  
mastsektionerna

Astrour och ljussensor 
levereras som standard

Kompakt - 33 enheter får 
plats på en lastbil

Levereras endast med LED 
armaturer

MASTSEKTIONER

GALVANISERAT CHASSI GER 
ETT LÅNGVARIGT 
KORROSIONSBESTÄNDIGT 
SKYDD

DUBBLA HÅL FÖR 
GAFFELTRUCK

LED TEKNOLOGI

PATENTERAD NÖDBROMS FÖR MASTSEKTIONERNA

               CENTRERAD LYFTÖGLA

SKYDDSLUCKA ÖVER 
FRONTPANEL

4 JUSTERBARA 
STÖDBEN



Storlek min. (mm) 1200x850x2100

Storlek max. (mm) 1850x1450x7000

Vikt 300 Kg

Dimensioner & vikt

Rotation 340°

Strålkastare 4x150W

Lampor LED

Funktioner

Stickpropp 230V

Anslutning

 manuell winsch

Lyftmetod

                                                                                          hanteras manuellt

Trailer typ

Standard last leverans

enheter pr lastbil

33

Lyser upp en yta på (5 lux min.)

2400 kvm

7 
m

10 m 20 m 100 m

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
www.satema.se - mats@satema.se / hakan@satema.se
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