Rijbakverlichting
Kantelbare lichtmast
Lichtmast / Artikelnummer 09-5-10-00001

Terrein verlichting voor uw buitenpiste is onmisbaar wanneer u ’s
avond wilt rijden of les geeft in uw buitenbak.
Er zijn een aantal criteria waarmee U rekening dient te houden bij de
keuze van de buitenbak verlichting.
De gewenste verlichtingssterkte wordt voor trainingspistes verkregen
met de LED lamp, deze lamp kan optioneel gekozen worden in het
menu.
De Mast is kantelbaar en wordt aangeleverd als bouwpakket van 3 mtr
x 0,3mtr x 0,8mtr inclusief de doos met het armatuur en kabels. U dient
de voet in beton te storten waarna U de mast kunt plaatsen. Geplaatst
is de mast ca 8 mtr hoog

5 jaar garantie
Stalen mast
Compact in transport
Met kantelpunt
Excl. armatuur

Bepaal de montagehoogte aan de hand van de volgende berekening.
Maximale breedte is masthoogte 8m x 2,5 = ca 20 mtr
Maximale diepte is masthoogte 8m x 2,5 = ca 20 mtr
Wij hebben voor u al berekend hoeveel en waar de lichtmasten he
beste geplaatst kunnen worden. Bij downloads vind u de tekening
voor het plaatsen van de masten.

Kenmerken
Veiligheid:
De constructie delen zijn berekend op de meegeleverde lamp en door de fundatie voorschriften te volgen staat de mast
jaren veilig en stabiel.
Duurzaamheid:
Door gebruik te maken van hoogkwalitatieve industriële onderdelen kunnen wij een zeer lange levensduur garanderen.
De stalen delenzijn gegalvaniseerd en de ledlamp heeft een zeer lange levensduur.
Uiterlijke kenmerken:
De mast is opgebouwd uit 4 losse delen die eenvoudig in elkaar te schuiven zijn en met bouten vastgezet worden.
Onderhoud:
De mast behoeft geen onderhoud. Mocht e toch iets zijn met de lamp kan door het kantel mechanisme de mast
eenvoudig gekanteld worden.

Keurmerken:
De mast voldoet aan de NEN 3140 en is standaard voorzien van de juiste keurmerken en voldoet daarmee aan alle
Europese veiligheidseisen.

Specificaties
Hoogte

8,2 meter

Breedte

16 cm

Dikte

8 cm

Gewicht

95 kg

Aansluiting

in lasdoos

Basis materiaal

Staal verzinkt

Bevestigingsmateriaal

Inbegrepen

Inbegrepen

Lasdoos en klemmen

Kabellengte

10 mtr

Keurmerk

CE

Niet inbegrepen

Armatuur

Transport gewicht

100 kg

Transport afmeting

300 x 30 x 80 cm
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