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Tel:+372 503 6896

SISUKORD

Pinge
AC / DC

Võimsus

100V (AC) 230V (AC)

320W
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POWERMOON® SL 2000

7

POWERMOON® LEDMOON®

230V (AC)

500W
650W

8

POWERMOON® PAVERMOON®

120V (AC)230V (AC)

650W

9

POWERMOON® LED-MASTER

12V või 24V
DC

400W
700W

10

POWERMOON® TRANSFORMER

230V (AC)

540W
1090W

12

POWERMOON® LIGHTWING®

12V&24V(DC)
& 230V (AC)

160W

13

POWERMOON® PARTYMOON®

230V (AC)

320W

14

POWERMOON® POCKETMOON®

230V (AC) &
12V (DC)

130W

16

POWERMOON® FIBERJACK®
STATIIVID

17

POWERMOON® SLIDER
MINI-LIGHT-TOWER

Sobilikud kasutusvaldkonnad
Ehitus

Korrakaitse
Päästeteenistus

Üritused
Vaba aeg

Galerii: Teetööd / Ehitus
Galerii: Korrakaitse / Päästeteenistus
Galerii: Üritused / Festivalid / Vaba aeg
Galerii: Sport

Mõõtmed ja kaal, materjalide valik ja tehnilised kirjeldused võivad arengu ja uuenduste tõttu muutuda. Powermoon GmbH ei vastuta kirja- ega trükivigade eest.
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Anniversary
Nüüdseks juba 25 aastat on Powermoon® olnud vastupidavuse, töökindluse ja
täpsuse sünonüümiks.

POWERMOON® LED tehnoloogia eelised !
Vastupidavaim valguspall turul!
Powermoon® kasutab oma valguspallides
patenteeritud mehaanilist süsteemi, mille
avamine/sulgemine võtab aega vaid paar
sekundit. Valgusti töötab edasi ka siis kui
selle kate peaks saama kahjustatud
erinevalt konkureerivatest surveõhuga
opereerivatest valguspallidest.

Powermoon® kvaliteet!
Powermoon® LED valguspallid
kasutavad kõige uuemat LED
tehnoloogiat ja koosnevad vaid
kõige vastupidavamatest
ilmastikukindlatest materjalidest.

Turvalisem ja efektiivsem töökeskkond!
Powermoon® LED valguspallid tagavad
pimestusvaba 360 kraadi ulatuses
päevavalguse tasemel valguse kiiremaks, turvalisemaks ja
efektiivsemaks töökeskkonnaks.

Kõrge portatiivsus!
Powermoon® valguspallid on
kompaktsed ja praktilised ning
nende ülesseadmine võtab alla
minuti!

Saksa kvaliteetne insenerikunst!
Powermoon® valgustid on valmistatud Saksamaal!

POWERMOON®
USA - Peakontor
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POWERMOON®
Germany - Peakontor

POWERMOON®LED: Täiuslikum tööstuslik valgusti
Mistahes valdkonnaga seotud tööde puhul välitingimustes on oluline tagada hea nähtavus vastavas tööpiirkonnas
ja seda olenemata ilmastikust või kellaajast. Teetöödel, ehitusobjektidel, päästeoperatsioonidel, välisürituste
korraldamisel ja mujal on tiheda töögraafiku ja tähtaegade tõttu sageli vajadus töötada õhtusel ajal või isegi öötundidel.
POWERMOON®LED välivalgusti valgus tähendab oluliselt enamat kui lihtsalt valgusallikat. See
välivalgusti võimaldab toota päevavalguse tasemel valgustust, mis teeb töötamise igal tööfrondil
turvaliseks ja efektiivseks.
Kinnitades välivalgusti mugavalt vastava statiivi või ehitusmasina külge, võib mistahes tööd ka pimedal ajal
edukalt teostada. Vaid Powermoon®LED välivalgustid on suutelised taluma mistahes töökeskkonda ja ilmastikutingimusi.
Selle teeb võimalikuks valgustite tugev ja paindlik konstruktsioon, mis teeb valgusti käsitlemise lihtsaks ja mugavaks.
Parima ettenähtud tulemuse tagab kõrgtasemeline ja suure võimsusega LED-tehnoloogia.
Valguse veatu kvaliteet
Mistahes muu valgusallika poolt tekitatud valgus võib tunduda piisavalt ere, kuid ainult Powermoon®
välivalgustid tekitavad kõige naturaalsema, eredama ja perfektsema päevavalguse kvaliteediga valguse ning selle 360
kraadilise toimimise.Valgusti disain kaitseb selle kasutajat pimestamisest ja katab ära kõik nn „mustad augud“, mis
tavavalgusti puhul varje tekitavad. Tulemuseks on turvalisem ja efektsiivsem töökeskkond kõigile, kes valgustamist vajava
tööfrondiga kokku puutuvad.
Portatiivsus ja lihtne kasutamine
Olenemata valdkonnast, peab kasutatav töövalgusti olema lihtsalt ja kiiresti paigaldatav ning hiljem samamoodi
demonteeritav. Samuti peab olema tagatud selle mugav kinnitamine mistahes masinale (nt ehitusmasin) ja
asukohas. Powermoon®LED tööstuslikud valgustid täidavad neid vajalikke tingimusi suurepäraselt, sest
nende töövalmidusse seadmine ja hilisem kokkupakkimine on vaid sekundite küsimus. Valgusteid toodetakse
igale kasutatavale pingele (12V, 24V, 48V, 110V, 230V) ehk tagatud on globaalne kasutamine. Näitena mahub
pick-up tüüpi veokile ca 10-12 valgustikomplekti, millega on võimalik valgustada arvestatavas ulatuses kulgevat
maandeed
Tugevus, vastupidavus ja veekindlus
Olenemata valdkonnast, ei ole esmatähtis ainult valguse kvaliteet, vaid ka asjaolu, et valgusti võimalikult vastupidav
oleks ja vajaliku funktsionaalsuse ka kõige karmimates oludes tagaks. Powermoon®LED tööstuslikud valgustid on
ehitatud kasutamiseks kõige erinevamates looduslikes tingimustes. Valgustites kasutatavad LED pirnid ja süsteemid
on tootjatehase inseneride poolt disainitud ja toodetud kõrgklassilisest materjalist, kokkuvõttes selleks, et tagada
parim kvaliteet ka karmimates töö- ja ilmastikutingimustes.

LED tehnoloogia eelised:
• Puudub sageduse virvendamine
• Unusta pirnide purunemine!
• Puudub mahajahtumise aeg
• Käivitub/sulgeb koheselt
• LED paneelide pikk eluiga
• Vastupidav vibratsioonile ja põrutustele

Powermoon® valgustid on investeering kvaliteetsesse töötehnikasse, mis
kiirendab oluliselt töö protsessi ning vähendab vigade tegemist. Samuti
muudavad meie valgustid iga töökeskkonna turvalisemaks ja tervislikumaks
nii töötajate, kui ka kõigi ülejäänud tööalas olevate isikute jaoks.
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LED SL2000

POWERMOON® SL2000
Powermoon® valguspallide seeria sissejuhatav mudel, mis on mõeldud

kasutamiseks otse vooluvõrgust või tööks elektrigeneraatoriga.

Valgusti eripäraks on toote kergekaalulisus ning võimsus, säilitades samas ka taskukohase hinna.

max. 100 km/h

IP 54

Tänu innovatiivsele Powermoon® valguspalli tehnoloogiale:
• Pimestusvaba valgus
• Valgus käivitub/sulgeb koheselt ning ei vaja mahajahutamist kokkupakkimisel
• Patenteeritud vedrumehhanism valguspalli kiireks avamiseks ja sulgemiseks
• Kaitseklass IP54 - vihma ja ilmastikukindel
• Vastupidav vibratsioonile ja põrutustele
• Resistentne tuule kiirusele kuni 100km/h
• Valmistatud korrosioonikindlatest materjalidest
• Omab kinnitusaasa valguspalli ülesriputamiseks
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POWERMOON® SL2000
Võimsus :
Pinge :

Vool :

100V-230V/ 40-150Hz
1.4A / 230V

Kaitseklass :

IP 54

Valgushulk :

ca. 48 000 Luumenit

Heledus :
Valguspalli mass:

6000K, Päevavalgus, CRI >80
9kg

Valguspalli läbimõõt:

D=1040mm H=680mm

Transpordipakend:

L=1140mm x D=250mm

min.Generaatori W :
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LED LEDMOON®
POWERMOON® LEDMOON® 230V/AC

Valguspallid on mõeldud kasutamiseks otse
vooluvõrgust või tööks elektrigeneraatoriga.
Kokkupakitav kinnitusaas
valguspalli riputamiseks

IP 54

max. 100 km/h

Lihtne ja kiire valgusti
avamise/sulgemise
tehnoloogia ühe
kaablitõmbega!
Tänu innovatiivsele Powermoon® valguspalli tehnoloogiale:
• Pimestusvaba valgus
• Resistentne tuule kiirusele kuni 100km/h
• Patenteeritud vedrumehhanism valguspalli kiireks avamiseks
ja sulgemiseks
• Valmistatud korrosioonikindlatest materjalidest
• Kaitseklass IP54 - vihma ja ilmastikukindel
Tänu LED tehnoloogiale:
• Puudub sageduse virvendamine
• Unusta pirnide purunemine!
• Puudub mahajahtumise aeg
• Käivitub/sulgeb koheselt
• Vastupidav vibratsioonile ja põrutustele

POWERMOON® LEDMOON® 400
Võimsus :
Pinge :
Vool :

500W
230V / 50-60Hz
2,2A / 230V

POWERMOON® LEDMOON® 600
Võimsus :
Pinge :
Vool :

650W
230V / 50-60Hz
2,9A /120V

Kaitseklass :

IP 54

Kaitseklass :

IP 54

Valgushulk :

ca. 50 000 Luumenit

Valgushulk :

ca. 75 000 Luumenit

Heledus :
Valguspalli mass:
Valguspalli läbimõõt :
Transpordipakend:
min.Generaatori W :

5500K, Päevavalgus, CRI >80
11kg
D=900mm H=600mm
L=1140mm x D=250mm
500 Watt

Heledus:
Valguspalli mass :
Valguspalli läbimõõt :
Transpordipakend :
min.Generaatori W :

5500K, Päevavalgus, CRI >80
12kg
D=900mm H=600mm
L=1140mm x D=250mm
700 Watt
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100V - 230V

LED PAVERMOON®
POWERMOON® PAVERMOON® on uus parim võimalik valguslahendus igale teetöö- või
ehitusmasinale. Ligikaudu 75 000 luumeniga POWERMOON® PAVERMOON® on ehitatud 6
sõltumatu draiveriga, mis kaitseb ning korrigeerib valgustit masinal kõikuva voolupinge eest.

SAMA ERE, KUI VARASEM 3000 W HALOGEENVALGUSTI!

Tänu innovatiivsele Powermoon® valguspalli tehnoloogiale:
• Pimestusvaba valgus
• Resistentne tuule kiirusele kuni 100km/h
• Patenteeritud vedrumehhanism valguspalli kiireks avamiseks
ja sulgemiseks
• Valmistatud korrosioonikindlatest materjalidest
• Kaitseklass IP54 - vihma ja ilmastikukindel
Tänu LED tehnoloogiale:
• Puudub sageduse virvendamine
• Unusta pirnide purunemine!
• Puudub mahajahtumise aeg
• Käivitub/sulgeb koheselt
• Vastupidav vibratsioonile ja põrutustele

IP 54

max. 100 km/h

POWERMOON® PAVERMOON ®
Võimsus :
Pinge :

Vool :

100V-230V/ 50-60Hz
5A - 120V / 2.7A - 230V

Kaitseklass :

IP 54

Valgushulk :

ca. 75 000 Luumenit

Heledus :
Valguspalli mass:
Valguspalli läbimõõt:
Transpordipakend:
min.Generaatori W :
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650W

5500K, Päevavalgus, CRI >80
12kg
D=900mm H=600mm
L=1140mm x D=250mm
1000 Watt

R

LED -MASTER
POWERMOON® LED-MASTER® valguspallid on eriti sobilikud töötamaks teetöö- ning
ehitusmasinate peal, kuna need on ettenähtud kasutamiseks madalpinge seadmetena ja
ühendamiseks otse alalisvooluallikasse 12V/24V akudele. Iga valgustiga tulevad kaasa
täielik kaablikomplekt aku pealt töötamiseks ja masina kere peale paigaldatav pistikupesa.
Kaabli pikkused:

Aku juurest pistikupessa: 4 meetrit.
Alates pistikupesast kuni POWERMOON® valgustini 7 meetrit.
Soovi korral võimalikud spetsiaalsed kaabli pikkused suurematele
sõidukitele.

Tänu innovatiivsele Powermoon® valguspalli tehnoloogiale:
• Pimestusvaba valgus
• Resistentne tuule kiirusele kuni 100km/h
• Patenteeritud vedrumehhanism valguspalli kiireks avamiseks
ja sulgemiseks
• Valmistatud korrosioonikindlatest materjalidest
• Kaitseklass IP54 - vihma ja ilmastikukindel

Meie
tootenimetus
„MASTER“ tähistab
alati akutoitega
12V või 24V
valgustit.

IP 54

max. 100 km/h

12V või 24V

Tänu LED tehnoloogiale:
• Puudub sageduse virvendamine
• Unusta pirnide purunemine!
• Puudub mahajahtumise aeg
• Käivitub/sulgeb koheselt
• Vastupidav vibratsioonile ja põrutustele

Lisana võimalik soetada
inverter, et kasutada
valgustit vooluvõrgus!

12V / 24V - 1000W
DC power-pack
IP54

Iga valgustiga kaasas kaablikomplekt aku pealt töötamiseks
ja masina kere peale paigaldatav pistikupesa!

POWERMOON®
LED-MASTER 400
Võimsus : 400W

700W

Pinge : 12V/24V DC

Vool : 41A

POWERMOON®
LED-MASTER 700

12V / 20A

12V/24V DC
24V

70A

12V / 35A

Kaitseklass : IP 54

IP 54

Valgushulk : ca. 50 000 Luumenit

ca. 100 000 Luumenit

Heledus : 5500K, Päevavalgus, CRI >80
Valguspalli mass: 11kg
Valguspalli läbimõõt: D=900mm H=600mm
Transpordipakend: L=1340mm x D=250mm
min.Generaatori W : >80Ah (12V masinale)
>40Ah (24V masinale)

24V

5500K, Päevavalgus, CRI >80
12kg
D=900mm H=600mm
L=1340mm x D=250mm
>120Ah (12V masinale)
>60Ah (24V masinale)
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Uue generatsiooni suure jõudlusega LED tööstuslik valgusti 150 000 Luumeniga,
reguleeritava valgusväljaga, hämardamisvõimalusega ja
kaugjuhtimisvõimalusega läbi nutitelefoni!

Powermoon® Transformer - uus innovaatiline tekstiilivaba valgustussüsteem, säilitades

valguspallide positiivsed omadused. Võrreldes meie ülejäänud tootevalikuga, avaldab Powermoon®
Transformer muljet oma võimsa 150 000 Luumeniga, muutes selle konkurentsiturul täiesti ainulaadseks.

150.000
Luumenit

Ülikerge ja stabiilne
süsinikraam

IP 67

Reguleeritav valgusväli
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Powermoon® Transformeri kolmnurksete valgussegmentide nurka saab individuaalselt reguleerida,
et luua Teie täpsetele vajadustele sobiva suurusega ja kaldenurgaga valgusväli.
0° nurk

10
meetrit

30° nurk

50° nurk

40
meetrit

100
meetrit

Powermoon® Transformeril on kaitseklass IP67 ning kasutab innovaatilist ventilaatorita
jahutussüsteemi.
Powermoon® Transformeril on löögi- ja kukkumiskindel süsiniktorudest
raam ning alumiiniumist valatud õhukesed jahutusprofiilid optimaalseks
soojusjuhtivuseks. Ventilaatorita jahutussüsteemi tõttu on valgusti
ülikerge ning kompatne, olles ainult 7 cm kõrgune ning 77 cm
läbimõõduga, mis teeb valgusti transportimise mugavaks.
Valgustiga on kaasas ka kompaktne kandekott.
10

Innovaatiline ventilaatorita
jahutussüsteem.

Nutitehnoloogia
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Valguse reguleerimine manuaalselt või läbi nutitelefoni.
Powermoon® Transformer on varustatud sisse/välja lülitamise ning hämardamise funktsiooniga
manuaalselt läbi lüliti ja ka automaatselt uue Powermoon® bluetooth mobiilirakenduse kaudu.
Valgustid suhtlevad omavahel läbi Bluetooth funktsiooni, mille tõttu on võimalik kõiki lähedalolevaid
valgusteid kontrollida läbi ühe nupuvajutuse. Mobiilirakendus võimaldab luua erinevad valgustite grupid,
reguleerida valgusteid automaatselt kindlatel päevadel, kellaaegadel või isegi päikesetõusudel/loojangutel.

● Valgusti sisse/väljalülitamine ja hämardamine
manuaalselt läbi lüliti või läbi nutitelefoni
● Pimestusvaba nagu valguspall, kuid ilma
tekstiilist katteta
● Ventilaatorita jahutussüsteem
● Veekindel (IP67)
● Reguleeritav valgusväli

Võimsus :

- Sisse/väljalülitamine
- Valguse hämardamine
- Valgusgruppide kontroll

- Kalendrifunktsioon
- Info ülevaade
- Gruppide moodustamine
- Viivitusajaga hämardamine

POWERMOON ®
POWERMOON®
POWERMOON®
POWERMOON®
TRANSFORMER 25.000 TRANSFORMER 50.000 TRANSFORMER 75.000 TRANSFORMER 150.000
180W

360W

540W

1090W

220-240V / 50-60Hz

220-240V / 50-60Hz

220-240V / 50-60Hz

220-240V / 50-60Hz

0,8A / 230V

1,6A / 230V

2,4A /230V

4,7A /230V

Kaitseklaas :

IP 67

IP 67

IP 67

IP 67

Valgushulk :

25 000 Luumenit

50 000 Luumenit

75 000 Luumenit

150 000 Luumenit

5700K, Päevavalgus

5700K, Päevavalgus

5700K, Päevavalgus

5700K, Päevavalgus

3kg (5kg Transpordikarbis)

6kg (8kg Transpordikarbis)

9kg (11kg Transpordikarbis)

13kg (15kg Transpordikarbis)

Valguspalli läbimõõt :

D=330x500mm H=70mm

D=600x500mm H=70mm

D=690x780mm H=70mm

D=690x780mm H=70mm

Transpordipakend :

D=710x800mm H=90mm

D=710x800mm H=90mm

D=710x800mm H=90mm

D=710x800mm H=90mm

300 Watt

500 Watt

700 Watt

1200 Watt

Pinge :
Vool :

Heledus :
Valguspalli mass :

Generaatori :

11
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LED LIGHTWING®
Mobiilne mitmepingeline suure jõudlusega LED valgusti!
Reguleeritav pimestamise vastane kaitse
eemaldab ohu pimestada mööduvaid
kaasliiklejaid.

AC ühendus

C13 pistik
AC 230V

Polükarbonaadist
valmistatud löögikindel
pimestamisvaba klaas

DC ühendus

Mugav käepide
mõlemal küljel

Patarei pistik DC
12-24V

POWERMOON® LIGHTWING® on õige valik neile, kes soovivad eredat ja kvaliteetset LED-valgust
saada kindlale suunatud alale, selle asemel, et valgustada tervet 360° ala nagu POWERMOON®
valguspallidega. POWERMOON® LIGHTWING® on effektiivne lahendus tänu oma kiirele seadistamise
võimalusele, olles vastupidav ning tuule- ja ilmastikukindel. POWERMOON® LIGHTWING® komplektis on
pöördpea ühendus, mille tõttu on valguse nurga fikseerimine vastavalt vajadusele imelihtne ning valgusti on
paigaldatav praktiliselt igale masinale ja statiivile.
Üks valgusti, kõik pinged! AC/DC pingete
kasutamise võimalus ilma lisa inverterita!

1x

max. 240 km/h

POWERMOON® LIGHTWING® SINGLE
Võimsus :

2x

160W

Pinge - DC/Amp:

12/24V DC

Pinge - AC/Amp:

230 V/50-60 HZ / 0,7 A

Kaitseklass :

IP 67, Veekindel

Valgushulk :

19 200 Luumenit

Heledus :
Valguspalli mass :
Valguspalli läbimõõt :

6000K, Päevavalgus, CRI >80
5kg
L=560mm B=150mm H=120mm

POWERMOON LIGHTWING DUO
Võimsus :

®

2x160W

Pinge - DC/Amp:

12/24V DC

Pinge - AC/Amp:

230V/50-60 HZ / 1,4 AIP 67,

Kaitseklass :

IP67 , Veekindel

Valgushulk :

2x19 200 Luumenit

Heledus :
Valguspalli mass :
Valguspalli läbimõõt :

12

®

6000K, Päevavalgus, CRI >80
10kg
L=560mm B=150mm H=120mm

Uus POWERMOON® LIGHTWING® seeria!
Mitme pinge võimalusega konstrueeritud
prožektorvalgusti on saadaval erinevates
versioonides ja võimaldab seda kasutada nii
otse vooluvõrgust või generaatoriga, kui ka
masinate peal. POWERMOON® LIGHTWING®
on kerge, õhuke, vastupidav, ere, varustatud
pimesvabade kaitsekilpidega ning 360°
reguleeritava pöördpeaga.

R

LED PARTYMOON®
Uus ning atraktiivne POWERMOON® PARTYMOON®
koos RGB süsteemiga.
Uus POWERMOON® PARTYMOON® (RGB) on dekoratiivne õhusurve baasil
valguspall ürituste, pidude, reklaami, näituste, aia- ja maastiku valgustuse jaoks.

Lisana võimalik: vali
oma individuaalne
logo või reklaam
POWERMOON® PARTYMOON® on dekoratiivne valgusti.
See ei sobi püsivaks välistingimustes kasutamiseks ning
pole ilmastiku ega tormikindel! Valgusti on aga ideaalne
pikaajaliseks
kasutamiseks
sisetingimustes
näiteks
kaubanduskeskustes, muuseumides või galeriides.

IP 54

POWERMOON® PARTYMOON®
Võimsus :
Pinge :

Vool :

320W
120-230V/ 40-150Hz
1,4A - 230V

Kaitseklass :

IP 54

Valgushulk :

ca. 48 000 Luumenit

Heledus :
Valguspalli mass:
Valguspalli läbimõõt:
Transpordipakend:
min.Generaatori W :

6000K, Päevavalgus, CRI >80
9 kg
D=1000mm
L=1140mm x D=250mm
500 Watt
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Esimene kokkupakitav kaasaskantav tööstuslik LED-valgusti
komplekt, mille kasutusvõimalused on piiritud!
Valguspea kaal kõigest
500 grammi! Paki valgusti
kasvõi taskusse!

Veekindel!

IP 68

• Kasutatav nii 230V AC vooluvõrgus, kui ka 12V akutoite pealt.
• Valgustiga on kaasas roostevabast terasest statiiv töökõrgusega kuni 3,5 m
• Valgusti küljes on pöördpea, millega saab valida sobiva valgusnurga
• Valgustil on eriline magnetkinnitus, millega saab valgusti ühendada imelihtsalt
komplektis olevale statiivile või ükskõik millisele magneetilisele pinnale.
• Põrutuskindel ning vastupidav vibratsioonile tänu LED-tehnoloogiale
• Valmistatud täielikult korrosioonivastasest roostevabast terasest ja
alumiiniumist
• IP68 kaitseklass, kõik elemendid on veekindlad ning valgusti on sobilik
püsivaks välikasutuseks

Päevavalgus igaks situatsiooniks!
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Vaata ka lisainformatsiooni leheküljelt www.pocketmoon.de

POCKETMOON
komplekt
by
R

Kuni 3,5 meetrine roostevabast
terasest statiiv koos pöördpea
ja magnetkinnitustega

LED paneelid

R

230 V AC toiteallikas

12V akuühendus

autoadapter

Kasutusvõimalused:

230 V pistikupesa

Praktiline valgustus ehituspiirkonda,
teesulgudeks või kriisiolukordadeks.
Kasutades tavalist 12V 120 Amp/h
akut on võimalik valgustada oma
tööpiirkonda ~48 tundi.

12 V aku

auto 12 V pistikupesa

Valikuline lisa:

Taaslaetav kaasaskantav Liitium-Ioon aku!
Võimaldab 4 tundi päevavalgust mistahes
kohas ja olukorras.
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POWERMOON® FIBERJACK®
UUS POWERMOON® Klaaskiust statiiv!
Uus ja silmapaistev klaaskiust statiiv pakub tavaliste statiividega võrreldes
olulisi eeliseid. POWERMOON® klaaskiust statiivid on korrosioonivabast ning elektrit
mittejuhtivast materjalist, mille tõttu võib statiive ohutult kasutada elektriliinide ning
raudteede läheduses ning hoiustada püsivalt välitingimustes. Klaaskiust statiividel on
muuhulgas eriline omadus paindumise korral taastada oma algvorm.
Samuti on
POWERMOON® klaaskiust statiivid 30% kergemad kui terasest valmistatud statiivid,
säilitades samal tasemel vastupidavuse.

FIBERJACK® GRAND

Kõrgus 1,2 meetrist kuni 3,2 meetrini
Diameeter 2m

Diameeter 1,4m

FIBERJACK®

FIBERJACK®GRAND

Max. kõrgus :

3,20 m

4,75 m

Transpordikõrgus :

1,22 m

1,75 m

9,9 kg

14,2 kg

Klaaskiud (GRP)

Klaaskiud (GRP)

Armatuurid :

Alumiinium / roostevaba teras

Alumiinium / roostevaba teras

Sobilikud ühendused :

DIN standard tihvt / pöördpea

DIN standard tihvt / pöördpea

25 kg

25 kg

Kaal :
Materjal :

Max. pea kaal :
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FIBERJACK® COMPACT

Kaasas kinnituskomplekt!

Kõrgus 1,5 meetrist kuni 4,75 meetrini

FIBERJACK® COMPACT

POWERMOON® SLIDER Mini-Light-Tower
Kõige efektiivsem ja ökonoomsem valgustorn!
Uut portatiivset POWERMOON® Sliderit saab kasutada nii tormikindla valgustornina
ehitusobjektidel või väliüritustel, kui ka mobiilsete fooritulede, hoiatus- ja infoviitade turvalise
alusena.
• Valmistatud täielikult plastikust
(klaaskiudseguga plastik, elektrit mittejuhtiv materjal ja korrosioonivaba)
• Puudub vajadus kasutada
lisakinnitusi
• Maksimaalne liiklusohutus
(ümberringne põrkekaitse ilma
teravate nurkade või servadeta)
• Tormikindel alus
(täidetav 250l veega)
• Mobiilne
(Täitmata kujul kõigest 25kg)
• Alusel on spetsiaalne ruum
generaatori või patarei/aku
jaoks
• Maksimaalne kõrgus
(kuni 6 meetrit)

Tõsteaas
transportimiseks
Generaatori aluspind pikkus
x laius 680 x 500 mm

1200mm

800mm

Kahveltõstuki juurdepääs
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Mis vahe on tavalisel valgustornil ja
POWERMOON® SLIDER Mini-valgustornil?
Minevikus:
tavaline valgustorn

Tänapäevane
lahendus:

R

LED

Investeering
~15 000 €

Investeering
~3500 €

POWERMOON® SLIDER Mini-Valgustorn vajab vähem ruumi ja
Bird eye view
tekitab turvalisema
tööpiirkonna!

Tavaline valgustorn ohustab
mööduvat liiklust

POWERMOON® SLIDER Mini-Valgustorn on sama
stabiilne ja võimas, kui tavaline valgustorn, kuid
ökonoomsem ning turvalisem.

4m
Diameeter
max. 130 km/h

Pealtvaates
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1,4 m
Diameeter

max. 130 km/h

R

LED Praktiline lahendus

50 POWERMOON® SLIDER Mini-Valgustorni
suudavad valgustada 5 km pikkuse teetööde
ala perfektse ning turvalise valgustusega.
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Teetööd / Ehitus

20

Korrakaitse / Päästeteenistus
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Üritused / Festivalid / Vaba aeg
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Sport
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R

LED

Baltikumi ametlik maaletooja
Baltmoon OÜ
Tel:+372 503 6896

www.baltmoon.ee
info.baltmoon@gmail.com

