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Nya belysningsmasten HiLight H6+ minskar driftkostnader och 
buller samtidigt som belysningsytan ökar. 
 
Den nya belysningsmasten från Atlas Copco ger låga driftkostnader och lägre bullernivåer samtidigt som 
belysningsytan ökar. Tack vare Atlas Copcos innovativa HardHat®-kåpa är HiLight H6+ idealisk för krävande 
användningsområden, till exempel på byggarbetsplatser, inom gruvdrift, vid evenemang och för uthyrning. 

- Att belysningsmasten HiLight H6+  är så robust gör den extra driftsäker med brett användningsområde, låg total 
ägandekostnad och högt andrahandsvärde samtidigt som den erbjuder utmärkt prestanda under drift, säger Jörgen 
Berglund, produktchef på Atlas Copco Power Technique. 

Högeffektiva LED-strålkastare med dimmerfunktion, minskar CO2 utsläppen 
HiLight H6+ har den nya generationen högeffektiva LED-strålkastare som ger optimal ljusspridning på en belysningsyta på upp till 
6000 kvm.  Den nya belysningsmasten från Atlas Copco har en dimmerfunktion för att ge rätt ljusstyrka i varje ögonblick, vilket 
minskar koldioxidutsläppen med upp till 40 procent och förlänger körtiden över 300 timmar. HiLight H6+ har en yttre 
sidomonterad kontrollpanel som är enkel att komma åt och använda. Det är en stor fördel för operatörerna, eftersom man 
slipper öppna luckorna över roterande delar för att komma åt kontrollpanelen. LED-strålkastarna har en livslängd på 50 000 
timmar och är monterade på en 8 meter hög galvaniserad mast.  

Underhåll och effektivitet vid transport var högprioriterat vid konstruktionen av HiLight H6+. Den första servicen av 
belysningsmasten genomförs först efter 600 timmars drift och den tar endast 40 minuter. Belysningsmasten har en justerbar 
dragkrok vilket ger flexibilitet. Det innebär att det är enkelt att haka på HiLight H6+ på både skåpbil, lastbil och pick-up.   

Marknadens tystaste belysningsmast möter ökade krav i stadsmiljö 
Toleransen på alltför höga bullernivåer från mobil utrustning blir allt lägre i stadsmiljö, på industriarbetsplatser och vid 
evenemang. Därför har vi sett till att HiLight H6+ ger en signifikant minskning av bullernivån, och med 55 dBA på 7 meter är den 
dessutom marknadens tystaste belysningsmast. 

HardHat®-kåpa i smart polyeten ger effektiv service 
HiLight H6+ har Atlas Copcos innovativa HardHat®-kåpa som är tillverkad av smart polyeten i stället för metall, vilket skyddar 
viktiga beståndsdelar från väder och vind. Den genomtänkta konstruktionen och det tåliga materialet innebär att prestandan 
klarar åratal av service. Det bidrar till ett högt andrahandsvärde och en riktig förmånlig ägandekostnad över tid. HardHat®-kåpan 
är korrosionsbeständig, spricktålig, miljövänlig och bättre anpassad till de tuffa kraven vid användning på byggarbetsplatser. Den 
uppfällbara kåpan är gjuten i ett stycke och är enkel att montera och ta bort, vilket förenklar servicen genom att ge 360-graders 
åtkomlighet för inre underhåll. Stilleståndstiden för service minskar tack vare det robusta filtersystemet. Polyetenplasten i 
HardHat® -kåpan är UV-stabil och innehåller antioxidanter med lång hållbarhet. Därför klarar den både låga och höga 
temperaturer och gör den lämplig för i stort sett alla miljöer. Dessutom kan HiLight H6+ beställas i olika kulörer beroende på 
önskemål. 

HiLight H6+ kommer även att finnas i en 48V DC-version för de som kräver lägre spänning. Atlas Copco erbjuder ett brett urval 
av flexibla, kostnadseffektiva och dynamiska mobila belysningslösningar som kombinerar robust kvalitet med kompakt storlek 
och uppfyller alla krav på effektivitet, säkerhet och låg miljöpåverkan. Mer information om belysningsmaster: Atlas Copco.    
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Kontaktpersoner: 
 
Atlas Copco Power Technique Nordic, produktchef 
Jörgen Berglund 
E-mail: jorgen.berglund@atlascopco.com 
Telefon: +46 70 267 04 56 

Atlas Copco Power Technique Nordic, försäljningschef 
Fredrik Ålund 
E-mail: fredrik.aland@atlascopco.com 
Telefon: +46 72 233 9793 
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