TL60 TROLLEYLAMP

Klein, slim en doordacht
De compacte SMC TL60 Trolley is de nieuwste verlichtingsinnovatie van Morris Site Machinery.
De TL60 is eenvoudig te verplaatsen en kan door één operator worden bediend. Ondanks zijn
kleine voetafdruk en zijn kleine afmetingen (hij past door een standaard deuropening), heeft hij
een groot vermogen.
De vier krachtige 300 W led-lampen wekken meer dan 130.000 lumen op. De Trolleylamp
is als eenheid zonder generator of met een 2,1 kVA dieselgenerator verkrijgbaar. Ook met
generator weegt hij maar 325 kg en kan hij gemakkelijk worden getransporteerd op een
voertuig met een achterhefplatform voor 500 kg. Optioneel kan de unit via 110 V
contactdozen of een gekoppelde verlichtingsprocedure met ingaande en uitgaande
aansluitingen op het elektriciteitsnet worden aangesloten.
In combinatie met inklapbare handvatten voor compact transport en opslag, heeft deze nieuwe
lamp een mastrotatie van 355°, een handlier, twee uittrekbare stabilisators met een
draaimechanisme en een krikstabilisator. Het totaalpakket is de ideale, compacte oplossing voor
verlichting binnen* en buiten.
*De motor mag binnen alleen worden gebruikt als er sprake is van een geschikte uitlaatgasafzuiging.

TL60 TROLLEYLAMP

Specificatie
Generator (optie)

Coelmo DVLM1

Motor

Yanmar L70N luchtgekoeld, 3000 omw/min

Dynamo

Mecc Alte S16W-105/2

Continu vermogen / stand-by vermogen

2,1 kVA / 2,2 kVA bij 0,8 PF

Spanning

230 V

Inhoud brandstoftank

10,5 liter (Coelmo DVLM1 generator)

Geluidsniveau op 7 meter

Circa 71 dB(A)

Brandstofverbruik (alleen lampen)

0,65 l/u (geschat)

Maximale draaitijd (max. 4 lampen)

16 uur

Elektriciteitsaansluitingen

2 x 16 A, 230 V

Maximale masthoogte

5640 mm, verzinkt plaatstaal

Aantal mastsegmenten

4

Mastrotatie

355° (handmatig)

Mastopstelling

Handlier (automatische rem)

Lampspecificatie

4 x 300 W LED

Stabilisators

2 draaimechanismen / 1 krik

Lepelogen

Aan achterkant

Afmetingen voor transport (B x L x H)

800 mm (minimum) x 1500 mm x 2150 mm (lampbalk horizontaal)

Afmetingen bij opstelling (B x L x H)

1315 mm x 2040 mm x 5640 mm

Banden

4.80/4.00-8

Aspositie instelbaar

Voor verschillende generators

Gewicht (zonder generator)

200 kg

Gewicht (met generator)

325 kg (tank vol)

OPTIES
Netvoeding

110 V / 230 V

Koppelingverlichting

Inlaat- en uitlaataansluitingen volgens vereiste

Lepelogen

Aan alle 4 de kanten

Het beleid van Morris Site Machinery richt zich op continue verbetering en daarom behoudt het bedrijf zich het recht voor de specificatie zonder
voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Kenmerken:
per vrachtwagen

355⁰ mastrotatie

Toepassingen

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
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