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Maximální výška: 4,2 m

Světelná věž TF4

Nová světelná věž Generac Mobile® TF4 je nejmenším modelem 
celé řady. Jedná se o velmi praktickou světelnou věž se snadným 
používáním schopnou osvětlit menší plochy. TF4 je ideální pro použití 
v kontejnerech, mobilních kancelářích, dočasných ubytovnách, 
elektrárnách nebo pro záchranářské jednotky apod.

Světlomety s rotačním a naklápěcím systémem

Světlomety je možné otáčet a naklápět, není tak problém najít 
nejvhodnější polohu, rozsah osvětlení plochy je od 180 do 360°.

Volitelný elektrický pohon výsuvu stožáru

Světelná věž TF4 může být volitelně vybavena elektrickým výsuvem 
stožáru, pak je možné stožár vysunout nebo spustit během několika 
sekund pomocí jednoduchého ovladače umístěného na ovládacím 
panelu.

Ruční vozík

Malé rozměry a nízká hmotnost světelné věže TF4 spolu se standardně 
montovaným podvozkem umožňují snadnou jedné osobě.

Kompaktní rozměry

Extrémně kompaktní rozměry světelné věže TF4 umožňují přepravu 
mnoha jednotek na nákladních automobilech nebo v kontejnerech:

• 20palcový kontejner: 22 jednotek

• 40palcový kontejner: 50 jednotek

• nákladní vozidlo 13 m: 68 jednotek

TF4 Technické parametry

Minimální rozměry (D×Š×V) 662 × 586 × 1505 mm

Maximální rozměry (D×Š×V) 1615 × 1615 × 4200 mm

Hmotnost 104 kg

Systém vysouvání Ruční nebo elektrický

Max. výkon světlometů 4× 100 W

Druh světlometů LED

Max. světelný tok 58000 lm

Max. osvětlená plocha 850 m2

Výstupní zástrčka (A/V/Hz) 16/230/50 – 16/240/60

Vstupní zástrčka (A/V/Hz) 16/230/50 – 16/240/60

Odolnost proti větru 80 km/h

Maximální počet propojených jednotek 6

 
Skutečné provedení se může od obrázku lišit
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