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4
units per 

vrachtwagen

• Verstelbare en kantelbare lampen
• Verticale hydraulische lichtmast 8m (7 segmenten),
340° rotatie
• Gegalvaniseerd staal
• 80 μm poedercoating
• 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 80 km/u.
• 4 in hoogte verstelbare stabilisatoren
• Waterpas voor optimale stabilisatie
• 8 batterijen AGM 24 V DC 800 Ah
• Gehomologeerd onderstel voor de openbare weg. 

• Victron-componenten voor online monitoring.

8 m 1500kg 340° batter

ij

LED

2400 sqm

Steeds meer klinkt de roep om de CO² uitstoot te verminderen.
De X-Solar van Trime heeft een lange testperiode ondergaan en
komt met indrukwekkende resultaten.
Een jaar lang 2400 m² autonome mobiele verlichting zonder
onderhoud, brandstof, uitstoot of geluid!
De testen van deze CO² vrije lichtmast hebben plaatsgevonden
in Londen, Australië en Dubai. 4 Efficiënte zonnepanelen die
ook energie opwekken in bewolkte omstandigheden laden de
AGM-batterijen op.
Uitgaande van de testresultaten in Londen garandeert de
X-Solar 8 uur mobiele verlichting 7 dagen per week voor de
meeste maanden in het jaar.
In December en Januari zijn dit 8 uur gedurende 5 dagen.

4x100W LED - 8m

greenl
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TOEPASSINGEN

Speciale evenementen 

Moeilijk bereikbare plaatsen 

Bouw-en werklocaties 

Gas, olie-en mijnbouwactiviteiten 

Militaire toepassingen

Parkeerplaatsen

Dankzij de compacte vorm-
geving van de lichtmast kunnen 
er maar liefst 4 units op één 
vrachtwagen geladen worden.
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HYDRAULISCHE 
VERTICALE MAST

4 IN HOOGTE VERSTELBARE STABILISATOREN
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Verlichte oppervlakte

2400 m2
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Standaard laadvermogen

Units per vrachtwagen

4 units

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.

Afmetingen en gewicht
Afmeting min.  (mm) 3360x2138x2522
Afmeting max (mm) 3360x4150x8000
Totaal.gewicht Kg1500

Type  LED
Vermogen  100W
Aantal lampen         4
IP level  65
Verlichte oppervlakte                2400 m²

Verlichting

Type  AGM
 
Aantal batterijen 8
Voeding accu   24V DC 800 Ah
Aantal cycli                 500

Batteries

Technische gegevens

Bediening  Hydraulisch
Max Hoogte  8 m
Max Wind Snelheid 80 km/h
Rotatie 340°

Mast

Zonnepaneel
Vermogen 360 W
Type                                              4x Monokrystalijn
Bediening zonnepaneel                        handmatig
Controller     MPPT 150/60

Het hele jaar door

Looptijd zonne-energie 




