
QLT H50
Kompaktní, uživatelsky přívětivý 
a spolehlivý osvětlovací stožár 
4 × 1000 W HID pro vyšší 
bezpečnost u náročných operací.



UŽIVATELSKY PŘÍVĚTIVÉ OVLÁDACÍ PRVKY
Stožár QLT H50 umožňuje nejen rozsvícení 
a zhasnutí. Osvětlení máte zcela pod kontrolou. 
Řídicí jednotka Lc 1003 nabízí týdenní časovač pro 
naplánování až osmy událostí osvětlení. Mezi hlavní 
vlastnosti patří spouštěcí sekvence, která chrání před 
přetížením alternátoru, zobrazení parametrů (proud, 
napětí, frekvence, množství paliva atd.), protokol 
událostí, nouzové zastavení a doplňková možnost 
vzdáleného spouštění.

TRVALÁ SPOLEHLIVOST
Řídicí jednotka umožňuje postupné rozsvěcení 
světel, aby nemohlo dojít k poruše budicího systému 
alternátoru. Navíc technologie předřadníku Pulse & 
Pause brání poškození vlákna a prodlužuje životnost 
světel.

BEZPEČNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ
Osazením ovládacího panelu mimo hlavní rozvaděč 
můžete stroj spustit, aniž by došlo k jakémukoliv 
kontaktu s motorem.

QLT H50
KOMPAKTNÍ 
A VÝKONNÝ
Potřebujete osvětlení? Stožár QLT H50 
společnosti Atlas Copco poskytuje působivou 
intenzitu jasného světla v kompaktním provedení. 
Model QLT H50 nabízí možnosti snadného 
přemístění v rámci staveniště a bude tak 
vaším fl exibilním pomocníkem v oblastech 
s nedostatečným osvětlením. Spojuje potřebnou 
odolnost a spolehlivost s inovativními vlastnostmi 
pro vyšší bezpečnost a jednoduchost používání.

SNADNÁ 
OBSLUHA

Výkon

Efektivní servisní 
údržba
Hodnota při 
pozdějším prodeji 

Bezpečnost 

Snadné používání



EFEKTIVNÍ 
OSVĚTLENÍ

OPTIMÁLNÍ SVĚTELNÝ ZDROJ
Stožár QLT H50 vyžaduje méně energie pro 
zajištění více světla. Halogenidové výbojky 
stožáru představují jeden z nejefektivnějších 
způsobů přeměny elektrické energie na světlo, 
která je v současnosti dostupná na trhu.
Palivová nádrž o kapacitě 110 l zajišťuje 
60 hodin nepřerušovaného provozu (pouze 
s rozsvícenými světly), tak aby byly co nejvíce 
omezeny případné prostoje.

JEDNODUCHÁ INSTALACE
Vysunutí stožáru QLT H50 na maximální výšku 
9 m a otočení o 340° trvá jen několik sekund. 
Svislý stožár se zajištěnou stabilitou ve větru 
až do rychlosti 80 km/h. Čtyři stabilizační 
nohy poskytují bezpečnou a dostatečnou 
oporu stožáru. Díky tomu osáhl stožár 
QLT H50 na bezpečnostní faktor 5 v souladu 
s nejpřísnějšími normami EU. 

ZJEDNODUŠENÁ ÚDRŽBA
Velká servisní dvířka stožáru QLT H50 poskytují 
rychlý přístup k servisním místům na obou 
stranách včetně alternátoru, hydraulické soustavy, 
motoru a elektrických součástí.
Snadno dostupné výpustě výpustě vody a oleje. 
Doplňování paliva z vnější strany kapotáže.

ROBUSTNÍ KONSTRUKCE
Stožár QLT H50 je vysoce odolný především 
díky pozinkovanému ocelovému krytu pro 
vysoké zatížení, výkonnému motoru Kubota 
a samostatnému alternátoru. Polyesterový 
práškový nátěr zaručuje při testování  v solných 
aerosolech odolnost 720 hodin.

SNADNÁ PŘEPRAVA
Různé typy podvozků včetně 
nehomologovaného terénního 
a homologovaného silničního vyhovují pro 
celou řadu aplikací.

OHLEDUPLNOST 
K ŽIVOTNÍMU  PROSTŘEDÍ
Rám stroje zabraňující úniku provozních 
kapalin.

ROBUSTNÍ 
PROVEDENÍ

BEZPEČNÁ 
A RYCHLÁ 
INSTALACE
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TECHNICKÉ ÚDAJE
Údaje o výkonu QLT H50
Jmenovitá frekvence Hz 50
Jmenovité napětí V 230
Jmenovitý výkon (PRP) kW 6
Provozní teplota (min./max.) °C −5/50
Maximální hladina akustického výkonu (Lw) dB(A) 90
Hladina akustického tlaku v 7 m (LPA) dB(A) 65

Motor – Kubota
Model D 1105
Otáčky ot./min 1500
Jmenovitý čistý výkon (PRP) kW 7,5
Chlazení voda
Počet válců 3

Alternátor – Mecalte
Model LT 3 160
Jmenovitý výkon kVA 8
Izolace (stator a rotor) / ochrana krytí Třída/IP H/21

Spotřeba
Kapacita palivové nádrže l 110
Spotřeba paliva, rozsvícená světla l/h 1,7
Palivová nezávislost, rozsvícená světla h 60
Palivová nezávislost, plné zatížení h 55

Výstupní výkon
Pomocný jistič MCCB 10 A W 2200

Světla
4 × halogenidová výbojka W 4 × 1000
Světelný tok Lumeny 360 000 (4 × 90 000)

Hydraulický stožár
Otáčení Stupně 340
Maximální výška m 9
Maximální rychlost větru km/h 80

Rozměry
Terénní podvozek

(bez brzd, bez odpru-
žení)

Silniční homologo-
vaný podvozek

(pevná tažná tyč)

Silniční homologo-
vaný podvozek

(nastavitelná tažná 
tyč)

D × Š × V m (ft) 3,10 × 1,30 × 2,24
(10,15 × 4,27 × 7,35)

2,70 × 1,30 × 2,31
(8,86 × 4,27 × 7,58)

3,20 × 1,30 × 2,31
(10,15 × 4,27 × 7,58)

Hmotnost (max.) kg (lb) 1170 (2579) 1195 (2635) 1235 (2723)

5 HLAVNÍCH VÝHOD
• Jedinečný ovládací panel / spolehlivost
• Osvětlení pro vysoké zatížení
• Efektivita servisu
• Efektivní možnosti přepravy
• Hodnota při přeprodeji / dlouhá životnost

HLAVNÍ VLASTNOSTI
• 4 × 1000W halogenidová výbojka
• Hydraulický stožár
• Dlouhá autonomie díky 110l palivové nádrži
• Doplňování paliva za chodu 
• Rám zabraňující úniku provozních kapalin
• Systém vypouštění oleje
• Vynikající užitná hodnota
• Samostatný alternátor pro osvětlovací stožár
• Terénní nehomologovaný a silniční 

homologovaný podvozek
• Nouzové zastavení
• Jistič ELCB typu AC, 30 mA, 4 spínače 

světel,  
1 hlavní jistič MCCB

• Ovladač provozního režimu
• Výstupní zásuvka

ELEKTROINSTALAČNÍ DOPLŇKY
• Externí napájení 230 V stř.
• Fotobuňka a vzdálené spouštění
• Kovová uzemňovací tyč

ORIGINÁLNÍ DÍLY ATLAS COPCO
Originální díly Atlas Copco zajišťují správný 
chod a dlouhou životnost modelu QLT H50:
• Servisní sady
• Provozní kapaliny
• Samostatný motor, alternátor a stožár 

Další informace o originálních dílech Atlas 
Copco a o standardní a prodloužené záruce 
vám poskytne servisní oddělení společnosti 
Atlas Copco.


