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MASZT OŚWIETLENIOWY 

 
 
Maszt oświetleniowy składa się z: 

- statywu; 
- belki z najaśnicami; 
- przedłużacza zwijanego (opcjonalnie). 

Statyw i belki najaśnic wykonane są ze stali pomalowanej farbą proszkową odporną na 
obicia, rdzę, sole i kwasy. 
Długość masztu rozłożonego 3,15m, złożonego 1,5m (sam statyw złożony ok. 1,2m) 
Regulacja wysokości od ok. 1,5m do 3,5m odbywa się płynnie za pomocą ścisków. 
Statyw posiada 10-metrowy odcinek kabla zasilającego który można podłączyć  
bezpośrednio do źródła zasilania bądź tez do przedłużacza zwijanego. 
Do statywu można zamontować wg potrzeb użytkownika belkę z najaśnicami w 
wariantach 3x300W, 4x300W,  3x500W i 4x500W. Najpowszechniej stosowany zestaw 
to 3x500W. Wszystkie najaśnice są zgodne z systemem ochrony IP-44. 
 
Przedłużacz zwijany dostępny jest w 4 wariantach długości: 20, 25, 30 i 40 metrów. 
Na życzenie klienta oferujemy inne długości (10, 15, 50 metrów). Oferowane zwijadła 
posiadają przewody chronione gumą – dla trudnych warunków terenowych i celem 
zabezpieczenia przed wodą i temperaturą.  
Prawie każdy oferowanych przedłużaczy zwijanych występuje ponadto we wersji 
podstawowej (tylko z kołkami uziemienia) jak również w wersji wzbogaconej (klapki na 
gniazdach chroniące przed wodą, przesłony torów prądowych oraz wyłącznik termiczny 
– to bardzo ważne).  
Wyłącznik termiczny wyłącza obieg prądu w przypadku przegrzania kabli. Nastąpić to 
może, kiedy użytkownik nie rozwinie zwijadła z bębna w całości. Kabel rozwinięty w 
całości pozwala na zasilanie urządzeń do 3680W, jednak rozwinięty tylko w części, ogranicza moc odbioru do ok. 
1/3 tej wartości czyli ok. 1150W. W takim wypadku przykładowo zestaw najaśnic 3x500W może spowodować 
uruchomienie wyłącznika termicznego po kilku minutach pracy. Należy wtedy rozwinąć więcej kabla z bębna i 
odczekać ok. 1 minuty przed ponownym podłączeniem odbiornika prądu do przedłużacza. Jeśli nie ma w 
przedłużaczu wyłącznika termicznego, nie rozwinięcie całego przewodu może spowodować uszkodzenie 
przedłużacza. Przedłużacze zwijane produkowane są w Polsce częściowo na licencji Szwedzkiej.  
Oferują niezwykle wysoką jakość pracy oraz, w większości przypadków są zgodne z systemem ochrony IP-44. 
 
 
Przykładowe zdjęcia przedłużaczy: 

 
 
 
 
 
 
 
 

      zwijadło 20-metrowe,            zwijadło 25, 30 lub 40-metrowe,          zwijadło 25, 30 lub 40-metrowe 
standardowe lub wzbogacone          standardowe lub wzbogacone            standardowe lub wzbogacone z  
           klapkami i systemem ochrony IP-44 
 
 
Uwaga! oferowane najaśnice oraz przedłużacza mogą być inne wizualnie od przedstawionych na zdjęciach.  
 

 
 
 Maszt z 3 najaśnicami 
 
 
 


