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4 LED x160 W

MOBILA BYGGMASKINER PACLITE behåller rätten att ändra sina detaljer och specifi  katio-
ner utan förvarning.

Manuell vinch

Inga utsläpp
Inget 

bränsle

 Belysningsmasten 
Den lysklara belysningsmasten MAX LIGHT Plug-In LED utgör en 
enkel lösning för evenemang och byggarbetsplatser. Den ansluts 
direkt till en extern strömkälla eller till generator. Säker och kraftfull 
belysning vid behov av permanent eller tillfälligt ljus. 
 Idealisk i större städer, vägbyggen och tillfällig offentlig belysning. 
Dess 4 x 160W LED  strålkastare kan belysa ett utrymme upp 
3.000m2.
En programmerbar timer ingår hos PACLITE som standard utrustning 
vilket ger möjlighet att välja från on / off-program för att spara tid och 
samtidigt garantera säkerhet och trygghet. Draghandtaget kan även 
tas ut och användas som fotsteg vid nedmontering .
MAX-LIGHT är anmärkningsvärt liten och lätt att fl ytta, vilket ger dig 
möjlighet att manövrera enheter runt en arbetsplats på ett ögonblick. 
Alla enheter är utrustade med hjul och gaffelfi ckor. Ett mittenhjul har 
även monterats just för att underlätta förfl yttning 
Fyra stabilisatorer säkerställer säkerheten i den 7 meter manuella 
masten och i vindar upp till 80 km / t.
IP67,  Nordic inlet Schuko plug*:220 V - 16 A 

Egenskaper och fördelar

 - Utvecklad för byggarbetsplatser i tätort och för uthyrare.
 - 4 PACLITE energisnåla LED strålkastare med över 20000 tim-
mars livslängd.

 - Upp till 3000m2 belysning.
 - Fotsteg underlättar nedmontering.
 - Ingår timer för programmering av mängder av ljusintervaller
 - Kompakt med högkvalitets komponenter och puverlackering
 - På/av knapp för varje lampa
 - PACLITE produktsäkerhet

Kod MAXLIGHT230V 
Modell MAX-LIGHT PLUG-IN 

Frekvens (Hz) 50/60
Märkeffekt (kW) 0,64

Winsch Handwinsch 
Minimimått (mm) 1160 × 800 × 2200

Maximal utvecklad storlek (mm) 1950 × 1250 × 7200
Nettovikt  (kg) 275

LED lampor effekt (W) 160 × 4
Typ LED-lampa LED 

Belysningsytan (5 lux min.) m2 3000
Lumen 61000

Mast Ej roterbar Fast
Utgång 16 A - 230 V Ya

Jack 16 A - 230 V Ya
 Släpfordon  Nej 

Programmerbar timer Ya
Jordkabel Ya

Ljudtrycksnivå  @ 7m (dB) 65

Timer med program

Avtagbart fotsteg

Teleskopisk 
vertikal mast

Ekologiska

I genomsnitt 20 lux

Förbättrad säkerhet

NY ! MAX-LIGHT PLUG-IN LED


