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Säkerhets sprint – Förhindrar masten  
från att åka ned i sitt botten läge.
Inbyggt säkerhets stopp – Förhindrar 
att masten vinschas för högt.
Halksäker plattform – För enklare och 
säkrare montering av belysning samt 
underhåll.
Stege – Minskar arbetsolyckor.
Låsbart styrskåp – Förhindrar obehö-
riga att få tillgång till el.
4 st utdragbara ben – För stabilitet vid 
uppställning av mast.
Bra arbetsljus –Förebygger arbetsplats-
olyckor

Belysningsmast 7 meter med fäste för 4 st strålkastare. 
Teleskop konstruktion tillverkad i aluminium. Utfällbara 
stödben. Chassit tillverkad i galvaniserat stål med kraftiga 
gummihjul. Fästbyglar för förflyttning med kran eller truck. 
Lämplig för såväl LED belysning som metallhalogen arma-
tur. Masten är utrustad med vinsch för höjning/sänkning av 
ljuskrona.
Tillbehör: Kan även monteras med driftdonsskåp/alt bygg-
central med anslutningskabel för tidstyrning.

SÄKER PÅ JOBBET
7M
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Färdigmonterad – vid leverans
Lyftöglor – För enkel förflyttning längre sträckor.
Handtag – För snabb förflyttning kortare sträcka 
på bygget.
Kopplingsdosa – Armaturer anslutna med snabb-
koppling IP68.
Vid transport – Lyft ner och säkra ljuskrona- färdig 
för frakt med pallmått 80x120x230cm.
Vinsch – Lättmanövrerad.

Smidig att förflytta på tuffa underlag.
Lätt och smidig montering av ljuskrona 
med hjälp av plattform, stege och 
styrpinne.
Styrning – Justerbar belysning. Styr 
manuellt eller med Theben astrour.

7M
ENKELT

SMIDIGT



4Svensktillverkade belysningsmaster

Teknisk Info
Min dimension bxhxd 800 x 2300 x 1200
Max dimension bxhxd 1400 x 7000 x 1800
Vikt mast 227 kg
Vikt mast inkl. tillbehör* 255 kg
Max vikt ljuskrona 25 kg
Lamp styrka W 600W LED
Lumen 74 000
Uttag 230 V
Intag 230 V stickpropp
Vindstyrka Max 25 m/s
Upplyst yta (medel 10 lux) 3000 m²

* Tillbehör:

Belysningscentral

Spiralkabel

Led strålkastare  150W

Strålkastare 150W LED

Spridningsvinkel 110 º

Brinntid 50 000 h

Garanti strålkastare 5 år

Lumen 18500

Kelvin 5700

Vikt 4,8 kg

Mått B320 x H215

INFO
General 7 M
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Instruktion belysningsmast General 7M. 
Art.nr 550055 (endast mast)
Art.nr: 550072(med tillbehör)

Kontrollera innan masten hissas att armarna till 
stödbenen är utdragna maximalt och stödbenen är 
justerade så masten står plant och stabilt*¹ ( bild1) 
Vinschen är utrustad med automatisk broms. Gör en 
okulär besiktning av vajern och dess infästning. (bild 
2) När detta är klart kan masten hissas till önskad 
höjd eller mot stopp. Masten skall ej hissas högre 
än den röda markeringen. (bild 3) Montera därefter 
säkerhets sprinten för att förhindra att masten kan 
åka ned i botten läge*² (bild 4)
OBS, innan man går upp på plattformen (bild 5)
se till att stödbenen är ordentligt åtdragna. (bild 6)
Placera ljuskronan på plats med hjälp av styrningen 
(bild 8) Låst fast med låsvred i önskat läge. (bild 7)
Skruva sedan fast ljuskronan med två st M8 skruv.

Förflyttning
Flytta aldrig masten i upphissat läge. Vid kortare 
förflyttning, använd de utfällbara handtagen. 
(bild 9) Vid längre transport, montera ned ljuskrona 
inkl. armaturer och placera vid mastens sida för 
transportsäkring.(bild 10)

Vikt: 255kg
Höjd: 2,30m
Bredd: 0,8m
Längd: 1,2m

Reservdelslista+manual 
finns under artikel 550072 
på amigaab.seKontakt:

+46 (0)512-29670
www.amigaab.se

MANUAL

*¹ Beroende på underlagets stabilitet skall kontroll 
genomföras varje morgon samt kväll om masten ska 
vara upphissad under natten.

*² Max vindhastighet i högsta läge är 25m/
sekund förutsatt att uppsättningen utförts enligt 
manual. Vid höga/svåra vindbyar rekommenderas 
att masten sänks ned.
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Kapten 5 M

SMIDIG
ENKEL
SÄKER

Säker 
Säkerhetssprint förhindrar masten att 
falla ned till bottenläge.
Stödben – för stabilitet.
Säkerhetsspärr.
Stopmarkering 

Enkel
- att höja upp med hjälp av vinsch.
- att handskas med.
Grenuttag med spiralkabel för snabb 
anslutning av belysning.

Smidig
- att förflytta.
- montering av ljuskrona.
- att transportera i bygghiss.
- att fälla ned stödbenen. 

Belysningsmast 5M med fäste för 3 st strålkastare. 
Teleskop konstruktion tillverkad i aluminium. Utfällbara stödben tillverkade 
i galvaniserat stål. Med hjul för enkel förflyttning. Lämplig för såväl LED 
belysning som metallhalogen armatur. Masten är utrustad med vinsch för 
höjning/sänkning av ljuskrona. Levereras färdig med spiralkabel, 3-vägs 
grenuttag och ljuskrona. Säkerhetsspärr som förhindrar masten från att 
falla ner till botten läget.
Tillbehör: Byggcentral med tidstyrning. Max 3x150W ledstrålkastare.  
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*¹ Beroende på underlagets stabilitet skall kontroll genom-
föras varje morgon samt kväll om masten ska vara upphissad 
under natten.

*² Max vindhastighet i högsta läge är 15 m/sekund förut-
satt att uppsättningen utförts enligt manual. Vid höga/svåra 
vindbyar rekommenderas att masten sänks ned.
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Instruktion belysningsmast Kapten 5 M. 
Art.nr 550048

Innan användning, fäll ut stödbenen och justera med 
hjälp av nivåjustering( bild2) så masten står plant 
och stabilt*¹ ( bild1) Gör en okulär besiktning av 
vajern. (bild 3) När detta är klart kan masten hissas 
till önskad höjd eller mot stopp. Masten skall ej hissas 
högre än den röda markeringen. Montera därefter 
säkerhets sprinten. (bild 3) Placera ljuskronan på 
plats med hjälp av styrningen. 
Skruva sedan fast ljuskronan med 2st M8 bultar samt 
låsvred. (bild 4)

Förflyttning
Flytta aldrig masten i upphissat läge. (bild 5) 
OBS sprinten måste även sitta i vid nedfällt läge. 
(bild 6) 

MANUAL
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Masten på bilden visar exempel på tillbehör.
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INFO
Kapten 5 M

Teknisk Info
Min dimension bxhxd 400 x 2000 x 400
Max dimension bxhxd 2400 x 5000 x 2400
Vikt mast exkl. tillbehör 65 kg
Max vikt ljuskrona 25 kg
Uttag 230V
Intag 230V stickpropp
Vindstyrka max 15 m/s

SMIDIG
ENKEL
SÄKER
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