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LTN 6L, LTN6LV
Torres de iluminação

Torre de iluminação: Seu assistente móvel e
independente para uma iluminação potente do
canteiro de obras
A torre de Iluminação sobre reboque LTN6L, com seu próprio
gerador, foi concebida para uma iluminação móvel potente.
Não é necessário aterrar o sistema. As quatro potentes
lâmpadas de halogêneo metálico da torre de iluminação
criam condições de iluminação próximas às do dia, em um
raio de luminosidade muito amplo. A torre ajustável alcança a
altura de 9m e gira a 360 graus. Os baixos níveis de ruído
tornam a torre extremamente versátil. A unidade é perfeita
para a iluminação geral de canteiros de obras, concretagens,
trabalhos em estradas e pontes, estacionamentos e eventos.

Quatro lâmpadas de halogêneo metálico de 1000 W●

iluminam uma área de aprox. 5.393m². As lâmpadas são
montadas individualmente e são totalmente ajustáveis.
Modelo em duas versões: LTN6LV com mastro de ajuste●

elétrico ao toque de um botão. Transporte com posição
vertical do mastro. LTN6L com manivela para ajuste da
altura do mastro. Para o transporte, o mastro da LTN6L se
dobra horizontalmente, atingindo um tamanho
extremamente compacto.
A alta capacidade do tanque de combustível permite um●

tempo de operação/iluminação contínua de até 73 horas
entre os abastecimentos.
Três pés niveladores facilitam o posicionamento da unidade●

e melhoram a estabilidade em terreno irregular ou sob
condições de vento.
O reboque da torre já vem pronto para ser usado no tráfego,●

e é licenciado para uso na Europa. Ele vem com engate tipo
bola por padrão.

Lâmpadas LED - Sua opção por uma visão ainda melhor
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• fornece luz branca, clara, próxima à do dia

• sem necessidade de pré-aquecimento: brilho máximo
disponível de imediato

• 45% de redução no consumo de combustível

• Lâmpadas LED possuem vida útil 5 vezes mais longa

• Também disponível como kit de montagem

 

Dados técnicos

 LTN6LV LTN6L

Dados de funcionamento
C x L x A (na posição de
transporte) mm

2,998 x 1,265 x 2,305 3,918 x 1,265 x 1,790

Peso operacional  kg 865 921

Peso de transporte  kg 767 764

Iluminação com lâmpadas a
5,4 pés. m²

5,393 5,393

Tipo de lâmpadas halogêneo
metálico (W)

1,000 1,000
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 LTN6LV LTN6L

Altura do mastro máx. m 9 9

Nível sonoro (LwA) a 7 m
dB(A)

66 66

Potência  kW 6 6

Frequência  Hz 50 50

Factor de potência  cos Φ 1~ 1 1

Dados do motor
Tipo de gerador Sem escovas Sem escovas

Isolamento geral (classe) H H

Funcionamento em vazio até
carga total  %

10 10

Ajuste da tensão  % 6 6

Fabricante do motor Kohler Kohler

Tipo de motor Motor a diesel de 3 cilindros arrefecido a
água

Motor a diesel de 3 cilindros arrefecido a
água

Cilindrada  cm³ 1,028 1,028

Potência nominal (máx.) kW 8.5 8.5

à rotação  1/min 1,500 1,500

Potência nominal de acordo
com

DIN ISO IFN 3,046 DIN ISO IFN 3,046

Conteúdo do reservatório
(combustível) l

123 123

Consumo de combustível  l/h 1.68 1.68

Nota
Por favor note que a disponibilidade de produto pode variar de país para país. É possível que informação/produto pode não estar disponível em seu
país. Para informações mais detalhadas sobre o desempenho do motor, por favor consulte o manual, a potência real pode variar devido às condições
específicas de funcionamento.
Alterações e erros estão reservados. Semelhante às imagens.
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