
Werken in het 
donker? Dat 
is verleden 
tijd met een 
duurzame 
lichtmast.

LW TECHNIEK
GAAT VOOR KWALITEIT



Keuze uit diverse 
opties

digitale tijdklok 
• slaat aan/uit op tijdstip
• per dag instelbaar

schemerschakelaar
• slaat aan wanneer het donker wordt
• bespaart energie

bewegingsmelder
• lichtmast schakelt aan wanneer er

beweging plaatsvindt
• voldoende spanning aanwezig in

accu

Zeer geschikt voor de Zeer geschikt voor de 
bouwwereld, een tijdelijke bouwwereld, een tijdelijke 
parkeerplaats of een woonwijk. parkeerplaats of een woonwijk. 

Richtbaar licht waardoor de  
omgeving geen last ervaart 
van aanwezig licht.

Het licht is zelf in te stellen met 
een keuze uit 2 of 4 lampen.

De lichtmasten zijn per vier 
kanten opneembaar  waardoor 
er op elk gewenste plek de 
lichtmast te plaatsen is. 

Technische 
gegevens 
lichtmast LWT210
CE Keurmerk
4 stelpoten
Digitale tijdklok | schemerschakelaar 
| bewegingsmelder
3x PV Paneel
Lamp LED 2 of 4 lampen
Standaard gekeurde hijsogen
4 kanten opneembaar
8 meter mast
Accu bank 120 uur / 60 uur
Accu lader
Inwendig trapje
Stoot rubbers opnemen heftruck
800 KG
1150x1150x2700mm
Omvomer 230v optie

Online uitleesbaar via App
Omvormer 230V 5000Watt incl. 
lader  

Volledig 
duurzaam en op 
zonne-energie.



Op afstand uit 
te lezen

Ook voor klanten maken wij 
graag op maat gemaakte 
producten. Zo kan dit type wel tot 
280 uur verlichting geven door 
middel van 1 extra lamp. Tevens 
is deze lichtmast binnen 10 uur 
volledig opgeladen op 230v.

Wij denken graag 
mee met u.

Custom made
Straatlantaarn

Onze lichtmasten zijn zowel 
te huur als te koop. Neem voor 
meer informatie vrijblijvend 
contact op.

Wij bieden een App aan 
waarmee u continu op afstand 
de lichtmast kunt uitlezen.  

In deze App vindt u de 
volgende gegevens:

• de tijdsduur van het product
• de gegevens van de
zonne-energie



Ook voor maatwerk.
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