
Nytt plug and play LED-lystårn som tåler veldig barske miljøer
Atlas Copcos nye plug and play HiLight E3+ elektriske lystårn fungerer driftsikkert under selv meget krevende forhold på
byggeplasser, utendørs arrangementer og midlertidig offentlig belysning. Elektronikken, kontrollpanel og tilkoblinger er beskyttet
mot vær og vind av selskapets nyskapende HardHat®-deksel, mens hele produktet, inkludert en kraftig mast på 7 m, har en
sertifisert vindstabilitet på 100 km/t.

Lystårnenes lysstyrke og lysfordeling er forbedret, takket være fire høyeffektive 160 W LED-lamper som gir 3000 m2

belysningsområde, samtidig som de gir 15 % kraftigere lys. Det sikrer opplyste, trygge og mer produktive anleggsområder,
samtidig som lyset også reduserer vedlikeholdskostnader fordi en pære har en forventet levetid på 50 000 timer.

Lystårnene tilbyr effektiv utrulling av prosjekter. Opptil 32 av de kompakte enhetene kan transporteres på en vanlig 13 meter lang
lastebil, og løftes av og håndteres ved hjelp av gaffeltruck-lomme, kranøyebolt og/eller hjul. Så kan de plugges enkelt og greit til
strømnettet, hjelpestrømkilde eller generator for et hurtig og brukervennlig oppsett.

Blant nye funksjoner kan nevnes galvaniserte og kraftige støtteben, bredere hjul og en valgfri elektrisk vinsj. Uten mekaniske deler,
væsker eller utslipp, er lystårnet miljøvennlig og nesten vedlikeholdsfritt.

HiLight E3+ lystårnet kan brukes med singelfaset 50/60 Hz 230 V eller 110 V strøm. Det eksisterer også en 60 Hz-versjon med
NEMA L5-20A-utgang. Dessuten kan opptil 10 enheter kobles til samme strømkilde på 230 V.

Hvis det ikke eksisterer strømnett eller hjelpestrøm på stedet, fungerer tårnene utmerket sammen med Atlas Copcos portable
generatorer. For eksempel er de perfekt med 5 kW P6500-generatoren, som kan gi strøm til 7 lystårn eller 6 kW P8000 som kan
gi strøm til 9. Mens iP-invertermodellene er et godt valg hvis man har færre lystårn.

HiLight-serien av batterier, elektriske og dieseldrevne LED-lamper gir størst mulig valgfrihet for bygg, veiarbeid, offentlige
arrangementer og industrielle bruksområder. Atlas Copco tilbyr et bredt spekter av fleksible og dynamiske portable
belysningsløsninger, som kombinerer robust byggekvalitet og kompakt størrelse, samtidig som det tas hensyn til aspekter som
effektivitet, sikkerhet og miljøpåvirkning.

For mer informasjon, kontakt:
Jörgen Berglund, Produktcshef - generatorer og belysningsmaster
Atlas Copco Power Technique Nordic
Tel. +46 (0)8 743 97 84, e-post jorgen.berglund@atlascopco.com

Medieforespørsler, kontakt: 
Linda Ekwall, Marketing Communications Manager
Atlas Copco Power Technique Nordic
Tel. +46 (0)8 743 8316, e-post linda.ekwall@atlascopco.com

 

Atlas Copco er en ledende global leverandør av bærekraftige produktivitetsløsninger. Konsernet betjener kunder med innovative kompressorer, vakuumløsninger og
luftbehandlingssystemer, bygg- og gruveutstyr, elektrisk verktøy og monteringssystemer. Atlas Copco utvikler produkter og tjenester som fokuserer på produktivitet,
energieffektivitet, sikkerhet og ergonomi.  Selskapet ble opprettet i 1873 og har sitt hovedkontor i Stockholm, med global rekkevidde som omfatter mer enn 180 land.
I 2017 hadde Atlas Copco inntekter på BSEK 116 (BEUR 12) og ca. 47 000 ansatte. Lær mer på www.atlascopcogroup.com.

Kraftteknikk
Gode ideer fremskynder innovasjon. Atlas Copco Power Technique gjør industrielle ideer om til ledende teknologi innenfor luft-, kraft- og flyteløsninger. Våre
entusiastiske medarbeidere, kompetanse og service gir bærekraftig verdi til bedrifter overalt.

Kraft og flyt

Power and Flow er en avdeling i Atlas Copcos forretningsområde Power Technique. Gode ideer er drivkraften i avdelingen. Vi har et nært samarbeid med kundene,
for å garantere en innovativ og bæredyktig fremtid, hvor lyse ideer blir til energieffektiv teknologi i mobile generatorer, lystårn og pumper, samt i relatert tilbehør og
tilkoblingsløsninger. Vår erfaring innenfor ingeniørkunsten resulterer i produkter og løsninger som brukes innenfor en lang rekke bransjer, inkludert bygg og anlegg,
minedrift, events, avvanning og utleie. Avdelingens hovedkontor ligger i Zaragoza i Spania, og de største utviklings- og produksjonsanleggene befinner seg i Europa,
Asia, Sør-Amerika og Nord-Amerika.


