
Spoločnosť Atlas Copco predstavuje kompletný 
sortiment HiLight pre jasnejšie, bezpečnejšie 
a produktívnejšie staveniská  

Spoločnosť Atlas Copco rozšírila sortiment veží HiLight na sedem modelov, ktoré 
zahŕňajú progresívne riešenia na báze LED. Tento komplexný sortiment HiLight 
poskytuje používateľovi najširší výber, keď potrebujete nakúpiť najbezpečnejšiu 
a najúčinnejšiu osvetľovaciu vežu pre viaceré aplikácie a odvetvia vrátane 
stavebníctva, podujatí pod otvoreným nebom a priemyselných sektorov.  

 
 
Sortiment HiLight sa skladá z osvetľovacích veží H5+, B5+, V5+ a E3+ LED plus variantov na báze 
halogenidového osvetlenia V4, H4 a E2.  
 
Najnovšie osvetľovacie veže LED spoločnosti Atlas Copco sú vybavené jedinečnou všesmerovou 
optickou sústavou, ktorá maximalizuje praktický rozsah osvetlenia a zároveň minimalizuje „tmavé 
škvrny“, a tak zaručuje účinnosť. Jedna osvetľovacia veža LED môže v závislosti od modelu osvetliť 
plochu až 5 000 m2 s osvetlením 20 lux. Osvetľovacie veže LED pritom v závislosti od modelu 
ponúkajú prevádzkový čas medzi dopĺňaním paliva 260 hodín a spotrebujú menej ako 0,5 l paliva za 
hodinu.  
 
Prevádzkové úspory sa dosahujú hlavne špeciálnymi energetickými zdrojmi s optimalizovaným 
výstupným výkonom a zlepšenou účinnosťou dosahovanými ochranou proti nedostatočnému 
zaťaženiu motora. Výsledkom je zlepšená životnosť modulov energetických zdrojov modelov LED. 
Svietidlá LED sú skonštruované s dôrazom na presnosť aj výkon. Odolné svetlomety prinášajú 
výhodu vyššieho stupňa ochrany proti prieniku (IP) a ochrany proti nárazu (IK). Navyše, svetlá LED 
ponúkajú vyššiu odolnosť bez zhoršenia intenzity osvetlenia a zároveň poskytujú stabilné svetlo. 
Modely LED HiLight okrem toho minimalizujú potrebu pravidelnej výmeny žiaroviek, čo je typické na 
mnohých staveniskách, a nižšou spotrebou paliva znižujú emisie CO2 o 70 %.  
 
Najnovším rozšírením sortimentu je prvotriedny model HiLight H5+, ideálny pre veľké staveniská 
s neustálym pohybom robotníkov, ktorý demonštruje výnimočnú spotrebu paliva. Model HiLight H5+ 
so 4 svetlami LED, z ktorých každé vyžaruje 350 W svetla, môže osvetliť plochu 5 000 m2 a ponúka 
najlepšiu svietivosť. Kompaktná veľkosť modelu, ktorý sa jednoducho prepravuje, znamená, že 
10 jednotiek sa môže prepraviť štandardným nákladným automobilom dĺžky 13 m.  

  



 
  



 
Model HiLight B5+ sa odporúča pre aplikácie, medzi ktoré patria hudobné a športové podujatia, 
bytová výstavba, stavby ciest, dočasné verejné osvetlenie a ťažba ropy a zemného plynu. Svetlá, 
ktoré demonštrujú najnovšiu technológiu LED spoločnosti Atlas Copco, ponúkajú výnimočnú 
trvanlivosť bez straty úrovne osvetlenia. Zvislé hydraulické stožiare zabezpečujú maximálnu 
bezpečnosť robotníkov osvetlením plochy až 5 000m2. Model B5+ sa vyznačuje kompaktnou 
konštrukciou modulových jednotiek, ktorá je perfektná z hľadiska prepravy a jednoduchej montáže. 
Model B5+ so spotrebou menej ako 0,5 l paliva za hodinu má prevádzkový čas 260 hodín medzi 
dopĺňaním paliva.  
 
Model HiLight V5+ ideálny pre všeobecné stavebníctvo a náročné ťažobné podmienky môže osvetliť 
plochu približne 5 000 m2 a zároveň zabezpečiť úsporu paliva až 60 % v porovnaní s typickou 
spotrebou riešenia na báze 6 kW halogénového osvetlenia. Svetlá LED modelu V5+ sú 
skonštruované s dôrazom na presnosť aj výkon a odolné svetlomety prinášajú výhodu vyššieho 
stupňa ochrany proti prieniku (IP) a ochrany proti nárazu (IK).  
 
Model HiLight V4 je špičkové riešenie segmentu 4 000 W halogenidových osvetľovacích veží a môže 
osvetliť plochu 4 000 m2. Modely HiLight V4 a V5+ sa okrem toho pýšia najkompaktnejším 
pôdorysom v rámci segmentu manuálnych stožiarov, ktorý umožňuje používateľom naložiť až 
20 jednotiek na jeden nákladný automobil. V týchto modeloch sa spája aj množstvo dôležitých funkcií, 
ako je rám zabraňujúci únikom a uznávaný polyetylénový kryt HardHat®, ktorý je mimoriadne 
trvanlivý v náročných podmienkach a chráni proti korózii.  
 
Model HiLight H4, halogenidový súrodenec modelu HiLight V4, má odolný kryt z galvanizovanej 
ocele, hydraulický stožiar a môže osvetliť plochu 4 000 m2.  
 
Rozšírený sortiment dopĺňajú nové elektrické modely HiLight E2 a E3+, ktoré demonštrujú 
mimoriadny potenciál osvetlenia na zapojenie. Používatelia ich jednoducho zapoja do ľubovoľného 
zdroja napájania vrátane pomocného napájania, elektrického generátora alebo priamo do siete, čo 
pomáha dosiahnuť vynikajúcu úroveň energetickej účinnosti.  
 
Model E2 osvetľuje približne 2 000 m2 a model E3+, ktorý využíva najnovšiu technológiu LED, môže 
osvetliť plochu 3 000 m2. Modely sa môžu používať v aplikáciách zahŕňajúcich podujatia, bytovú 
výstavbu, stavby ciest a dočasné verejné osvetlenie.  

 
Spoločnosť Atlas Copco je svetovým lídrom v oblasti poskytovania riešení udržateľnej produktivity. Skupina 
poskytuje zákazníkom inovatívne kompresory, vákuové riešenia a systémy úpravy vzduchu, stavebné a banské 
zariadenia, priemyselné náradie a montážne systémy. Spoločnosť Atlas Copco vyvíja produkty a služby 
so zameraním na produktivitu, energetickú účinnosť, bezpečnosť a ergonómiu. Spoločnosť založená 
v roku 1873, ktorá má sídlo v Štokholme vo Švédsku, pôsobí vo viac ako 180 krajinách. V roku 2015 dosiahla 
spoločnosť Atlas Copco príjmy 102 miliárd švédskych korún (11 miliárd eur) a mala viac ako 43 000 
zamestnancov.  
 
Divízia Mobilná energia je divízia v rámci obchodnej oblasti stavebnej techniky spoločnosti Atlas Copco. 
Vyvíja, vyrába a predáva prenosné kompresory, vysokotlakové čerpadlá a prenosné čerpadlá, generátory 
a osvetľovacie veže po celom svete. Ponúka produkty niekoľkých značiek v širokom spektre priemyselných 
odvetví vrátane stavebníctva, ťažby nerastných surovín, ropy a plynu a prenájmu. Vedenie divízie a hlavné 
vývojové centrum sa nachádza v Antverpách v Belgicku. Výrobné závody sú po celom svete, najmä v Belgicku, 
Španielsku, USA, Indii, Brazílii a Číne. 
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