
Atlas Copco har tilføjet tre nye LED-modeller til HiLight tower-
sortimentet
Atlas Copco har udvidet sit HiLight lystårns-sortiment med lancering af tre avancerede LED plug-and-light modeller: P2+
sammen med V2+ og V3+, der alle kan drives direkte fra nettet eller en transportabel generator. De tre nye energieffektive
modeller kræver alle et minimum af vedligeholdelse, er meget mobile og transportvenlige.

 

HiLight P2+ projektør giver en 360-graders dækning på et belysningsområde på 2.000 m2  og er ideel til oplysning af udendørs begivenheder.
Dette er en meget større afstand end traditionelle lystårne i ballonstil. 320 W LED lyskilden er anbragt i et vejrbestandigt cylinderformet hus af
polyetylen, og det sørger for, at der er ikke er nogen risiko for udbrænding, og der sikres en længere driftslevetid. Hele enheden vejer kun 45
kg, og alligevel er den bemærkelsesværdigt robust og er certificeret til en vindstabilitet på op til 50 km/t. Den lodrette mast med manuel
rejsning giver en maks. driftshøjde på 5,5 meter.

 

HiLight V2+ og V3+ er designet til brug i forbindelse med vejarbejder og anvendelse på byggepladser, og de er derfor placeret på en firehjulet
anhænger af hensyn til nem transport. Begge modeller er forsynet med en svær stålramme og er beskyttet af stødfangere i polyetylen, der er
udformet til samme høje standard som Atlas Copcos HardHat-kabinet. V2+ lystårnet er forsynet med en 320 W LED-lyskilde, der dækker et
areal på 2.000 m2. HiLight V3+ er udstyret med 4 x 120 W LED-lamper kombineret med specialdesignede retningsoptikker i glas, der er i
stand til at oplyse et område på op til 3.000m2. Både V2+ og V3+ har manuelt betjente lodrette master, der kan udskydes op til 5,5 meter og
muliggør en drejning på 9 grader.

 

“Vores nye HiLight- lystårne er designet til at bistå medarbejdere med at opleve et lysere og mere sikkert miljø, der vil forbedre deres
produktivitet,” sagde Felix Gomez, Product Marketing Manager for Light Solutions hos Atlas Copco Portable Energy. “Hertil kommer, at der
med LED-lamperne ikke opleves problemer med udbrændthed, da de har en forventet levetid på 30.000 timer, og det bidrager til lavere
vedligeholdelsesomkostninger og længere serviceintervaller.”

 

Når der ikke er adgang til nettet, og transportabel strømforsyning er påkrævet, anbefaler Atlas Copco, at lystårnene forsynes af de støjsvage
iP transportable generatorer. Disse enheder kombinerer variabel smart hastighedsregulering med paralleliseringsegenskab og leverer effektiv
kraft med det laveste brændstofforbrug ved at tilpasse motorhastighed til de påkrævede belastningsbetingelserne.
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Atlas Copco er en førende leverandør af bæredygtige produktivitetsløsninger på verdensplan. Koncernen betjener kunder med innovative kompressorer,
vakuumløsninger og luftbehandlingssystemer, bygge- og mineudstyr, maskinværktøj og monteringssystemer. Atlas Copco udvikler produkter og tjenester
med fokus på produktivitet, energieffektivitet, sikkerhed og ergonomi.  Virksomheden blev grundlagt i 1873, har hovedsæde i Stockholm, Sverige og er
globalt repræsenteret i mere end 180 lande. I 2016 havde Atlas Copco en omsætning på SEK 101 mia. (EUR 11 mia.) og ca. 45.000 medarbejdere. Få
mere at vide påwww.atlascopcogroup.com.

 

 

Portable Energy er en division inden for Atlas Copcos forretningsområde for byggeteknik. Virksomheden, der er styret af en fremadrettet tilgang til
innovation, designer, producerer og markedsfører et omfattende udvalg af mobile og energieffektive kompressorer, generatorer, fyrtårne, pumper og boostere.
Disse anvendes i en lang række industrier, inkl. byggeri, minedrift, olie og gas samt udlejning. Divisionens hovedkvarter ligger i Antwerpen, Belgien.
Produktionsanlæggene er placeret rundt om i verden og primært i Belgien, Spanien, Italien, USA, Indien, Brasilien og Kina.


