
Op zoek naar betrouwbare, mobiele lichtmasten? Onze compacte Cubes laten 

u niet in het donker staan! Cubes zijn niet alleen uiterst energiezuinig en 

milieuvriendelijk, maar ook nog eens razendsnel operationeel. Zo snel zelfs dat ze 

al te gebruiken zijn voor werkzaamheden die slechts één nacht duren: ‘s avonds 

geplaatst, ‘s ochtends verwijderd! In no-time beschikt u over enorm krachtig en 

niet-verblindend licht dankzij slim afgestelde LED-technologie.

Multifunctioneel inzetbaar

Goede verlichting draagt bij aan de (verkeers)veiligheid. Onze Cubes zijn dankzij een 

ingebouwde generator multifunctioneel inzetbaar als werkvak- of rijbaanverlichting, als 

evenementverlichting of voor het verlichten van uw bouwterrein. Dankzij de milieuvriendelijke 

motor, een grote brandstoftank en astro-timer kan de Cube maar liefst 15 nachten worden 

ingezet zonder te tanken. De lichtmasten zijn tevens extern te voeden, waardoor de interne 

generator niet nodig is. 

Snel verplaatsbaar en operationeel

De Cube is eenvoudig verplaatsbaar. Aan de zijkanten en achterzijde van de unit bevinden 

zich insteekkokers voor heftruckvorken. Door de uitgebalanceerde constructie is de Cube 

binnen 60 seconden operationeel en met volledig uitgeschoven mast te gebruiken tot en met 

windkracht 10. Daarnaast is de Cube geluidsarm, ongevoelig voor vandalisme en voorzien 

van een CE-markering. Ingeschoven zorgt het zeer compacte ontwerp van de Cube ervoor 

dat er 20 tegelijk vervoerd kunnen worden op één vracht. Dat bespaart ruimte en is dus 

minder belastend voor het milieu en de portemonnee. 

Daling ook mogelijk via noodventiel

De telescopische hydraulische mast met een lichtpunthoogte van 9 meter beschikt over 

vier handmatig te bedienen stempelpoten. Bij motoruitval is het mogelijk om de mast te 

laten dalen via het noodventiel. In tegenstelling tot hydraulische stempelpoten zijn deze 

stempelpoten snel in transportstand te brengen, waardoor de Cubes in zeer korte tijd van de 

weg gehaald kunnen worden.
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CUBES van VIOSS:

ZICHTbaar beter!
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Meer voordeel met VIOSS Cubes

• Telescopische hydraulische mast van 9 meter

• Start/stop astro timer

• 100% lichtsterkte door niet-verblindende LED-verlichting

• Inclusief lichtberekeningen voor diverse rijstrookprofielen

• Geen opstart- en afkoelperiode door het toepassen van LED-verlichting

• Binnen 60 seconden operationeel

• Uiterst energiezuinig en milieuvriendelijk

• Scherp geprijsd

Lichtberekeningen voor diverse rijstrookprofielen

Cubes zijn voorzien van de nieuwste 130W Futurit LED-armaturen. Dit type armatuur wordt ook 

toegepast langs rijkswegen in een 90W variant. Waar de Cubes ook worden toegepast; voor 

diverse rijstrookprofielen zijn lichtberekeningen aanwezig. De armaturen zijn onafhankelijk van 

elkaar aan- en uit te schakelen. Hierdoor kunnen Cubes ook geplaatst worden in de middenberm 

en rijstroken aan beide zijden verlichten. Met een astro-timer zijn de armaturen ook automatisch te 

bedienen. 

Benieuwd naar Cubes? 

Neem contact met ons op via 0345 – 228 970 of stuur een mail naar info@vioss.nl. In een 

persoonlijk gesprek bespreken wij graag de mogelijkheden. Binnen 24 uur ontvangt u een 

maatwerkofferte.
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