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TOEPASSINGEN

Evenementen 

Moeilijk bereikbare plekken

Noodverlichting
Bouwplaatsen

Gas, olie- en mijnbouw

Militaire toepassingen

4x150W LED- 7m
mastmast

9m 430Kg 340° 2700m²

22 units 
per vrachtwagen

Verlichtingoppervlakte
2700 m²

Dankzij de compacte vormgeving van
de lichtmast kunnen er maar liefst 22
op één vrachtwagen geladen worden.

De Trime X-Mast is een compacte handbe-
diende lichtmast die eenvoudig in serie te scha-
kelen is op 1 generator. De X-Mast heeft een
compacte vormgeving, heftruckpockets en hij-
sogen. Er kunnen tot 10 lichtmasten geschakeld
worden vanuit 1 generator. De 4x 150 Wat LED-
lampen verlichten maar liefst 2700 m².

Tot 10 units kunnen geschakeld worden vanuit
1 generator met een 32 A stekker
Tot 5 units kunnen geschakeld worden vanuit
1 generator met een 16 A stekkerd

• Instelbare en kantelbare lampen. 
• Verticale lichtmast 9 m 340° rotatie. 
• Handmatig bedienbare mast met automatisch 
blokkerings-systeem 

• Gegalvaniseerd metaal met 80 µm poedercoating. 
• Zeer compacte vormgeving zoat 22 lichtmasten 
op 1 truck geladen kunnen worden.

• 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 optimale 
positionering van de lichtmast. 

• 230 Volt inlet en outlet aansluiting voor het 
doorschakelen. 
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LED TECHNOLOGIE

EXTRA GROTE 
VORKHEFTRUCKPOCKETS

VEILIGE VERTICALE LICHTMAST

HIJSOGEN

GEGALVANISEERDE OMKASTING
LANGDURIGE ANTI CORROSIE
BESCHERMING 

4 VERSTELBARE STABILISATOREN

Geen brandstofkosten

Geen CO2 uitstoot

Geen onderhoud

Geen geluidsoverlast

22 units per vrachtwagen

KENMERKEN



Afmeting ingeschoven (mm) 1100x1100x2650
Afmeting uitgeschoven (mm) 2360x2360x9000
Totaal gewicht 430  Kg

Afmetingen en gewicht

Rotatie                                                                                   340°
Lampen                                                                          4x150W
Type lampen                                                                         LED
Opties                                                                     Licht sensor

Kenmerken

Verlichtingsoppervlakte (5 lux min.)

20 m 100 m10 m

2700 m²

Standaard laadvermogen

9 
m

Units per vrachtwagen

22 units

Technische gegevens
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Inlet plug                                                                   16A - 230V
Outlet socket                                                            16A - 230V

                                                                                   Handmatig

Input & output

Hefsysteem lichtmast

Het TRIME beleid is constant 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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