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1 EG MARKERING - CE MARK 

 

 
 

De EG-markering (Europese Gemeenschap) 
bevestigt dat dit product conform is met de 
essentiële veiligheidsvereisten voorgeschreven 
door de Europese Richtlijnen. 

 The CE mark (European Community) certifies 
that the product complies with essential 
safety requirements provided by the 
applicable Community Directives. 

2 GEBRUIK EN ONDERHOUD - USE & MAINTENANCE 

Beste klant, wij danken u voor de aankoop van 
ons product. Deze handleiding bevat alle 
nodige informatie voor het gebruik en het 
algemene onderhoud van de lichtmast.  

 Dear Customer, many thanks for the 
purchase of our product. In this manual are 
contained all the necessary information’s for 
use and the general maintenance of the 
lighting tower. 

De verantwoordelijkheid voor een goede 
werking hangt af van de bediener. 

 The responsibility of the good operation 
depends on the sensibility of the operator. 

Alvorens de machine te installeren en in elk 
geval voor elke werkzaamheid, moet u 
aandachtig deze instructie- en 
gebruikshandleiding lezen. Indien er iets niet 
perfect duidelijk of verstaanbaar is, neem dan 
onmiddellijk contact op met GENERAC 
MOBILE PRODUCTS S.r.l. via het nummer: 

 Before install the machine and however 
before every operation, read carefully the 
following manual of instruction and use. If this 
manual were not perfectly clear or 
comprehensible, contacted directly 
GENERAC MOBILE PRODUCTS S.r.l. at the 
number:  

+39 0382 567011 

De onderhavige handleiding is een integrerend 
deel van de machine en moet ze vanaf de 
inbedrijfstelling gedurende 10 jaar vergezellen, 
ook indien de machine aan iemand anders 
wordt gegeven of verkocht. 

 The present manual of instruction is 
integrating part of the machine and must 
follow the cycle of life of the machine for 10 
years from the putting in service, also in case 
of transfer of the same one to another user. 

 
 
 
 
 

Alle gegevens en foto’s in deze catalogus 
kunnen zonder voorafgaande kennisgeving 
gewijzigd worden. 

 All the specifications and pictures of the 
present catalogue are subject to 
modifications without prior notice. 
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3 ALGEMENE INLICHTINGEN - GENERAL INFORMATION 

De lichtmast werd ontworpen, gebouwd en 
getest om te voldoen aan de van kracht zijnde 
Europese normen die de beperking van het 
elektrisch risico beogen en met inachtneming 
van de van kracht zijnde normen. 

 The lighting tower is designed, produced and 
tested to meet the European rule  and to 
reduce at the minimum the electrical risks in 
compliance the actually laws. 

GENERAC MOBILE PRODUCTS S.r.l. wijst 
alle aansprakelijkheid af voor schade te 
wijten aan wijzigingen aangebracht aan het 
product zonder uitdrukkelijke en 
schriftelijke goedkeuring. 

 GENERAC MOBILE PRODUCTS S.r.l. 
declines every responsibility deriving by 
the modification of the product not 
explicitly authorized for enrolled. 

4 KWALITEITCERTIFICAAT - QUALITY SYSTEM 

Om borg te staan voor een steeds hoge 
kwaliteitsstandaard voor onze producten en 
alle fasen van de verwerking en het beheer, 
werd het bedrijf beloond met de certificering 
ISO 9001 

 In order to guarantee a high quality standard 
in products, processes and managerial 
practices, the Company obtained the ISO 
9001.certification. 

GENERAC MOBILE PRODUCTS S.r.l. kan 
volledig onafhankelijk alle elementen in zijn 
eigen bedrijf ontwikkelen door elk onderdeel 
met spitstechnologie en machines met 
numerieke besturing te doorlichten, te 
ontwerpen en te produceren. Om zijn klanten 
een hoge kwalitatieve standaard te 
garanderen, wordt elk afgewerkt product 
afzonderlijk getest en voorzien van alle nodige 
documentatie voor een zelfstandig gebruik. 

 GENERAC MOBILE PRODUCTS S.r.l. is 
able to develop in-house all structures 
manufacturing every components, planning 
an producing it inside, with the most modern 
robotized an computer controlled machinery. 
To guarantee to our clients an extreme 
quality products, every product being tested 
singularly and equipped of all necessary 
documentation for use it in autonomy. 

De aandacht die wij steeds op onze klanten 
focusten, stelde ons in staat steeds 
innovatieve en gebruiksvriendelijke 
oplossingen aan te bieden. Dit is de reden 
waarom GENERAC MOBILE PRODUCTS 
S.r.l. marktleader werd in Europa. 

 Our staff is always careful with customers’ 
need. GENERAC MOBILE PRODUCTS S.r.l. 
keeps on looking for new solution which 
protect our principle of easy employment and 
which make our factory the leader trade our 
mark in Europe. 

5 CONFORMITEITVERKLARING EN TESTFICHE – DECLARATION OF 
CONFORMITY WITH CHECK LIST 

In de bijlage van de handleiding wordt de “CE 
Conformiteitverklaring” geleverd, een 
document dat certificeert dat de machine in uw 
bezit conform is met de van kracht zijnde EG-
richtlijnen. 

 Together at this manual it is supplied the 
“Declaration of conformity”, a document 
which attests the conformity of the machine in 
your possession to the EEC enforced 
directives. 

Ook de “Testfiche” is aanwezig in de bijlage, 
waarin een reeks controles uitgevoerd bij het 
machinetesten worden gemeld. 

 It is also attached the “Check list”, to the 
inside of which it is indicated a series of 
checks carried out at the moment of the 
machine’s check. 
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6 VEILIGHEIDSSYMBOLEN - SAFETY SIGNS  

Deze symbolen verwittigen de gebruiker over 
eventuele gevaren die schade aan personen 
kunnen veroorzaken. 

 These signs inform the user of any danger 
which may cause damages to persons. 

Lees de betekenis en de 
voorzorgsmaatregelen in de handleiding. 

 Read the precautions and meant described in 
this manual. 

 

Gevaarsymbolen 
Danger signs 

Betekenis Meant 

 

 
 

 Opgepast gevaar voor 
elektrische ontladingen. 

 Raadpleeg de handleiding 

 Danger of electric 
discharges. 

 Consult the manual. 

 

 
 

 Opgepast uitlaatgassen, 
schadelijk voor de 
gezondheid. 

 Hou u op een veilige 
afstand van de 
emissiezone. 

 Attention injurious exhaust 
gases for the health. 

 Maintain one sure distance 
from the emission zone. 

 

 
 

 Gevaar voor brandwonden. 

 Raak het uitlaatspruitstuk 
en de motor niet aan 
wanneer de machine in 
bedrijf is. 

 Danger of burns. 

 Don’t touch the exhaust 
collector and the engine 
when the machine is in 
motion. 

 

 
 

 Gevaar: open niet wanneer 
de motor warm is. 

 Danger: don’t open when 
the engine is hot  

 

 
 

 Stop de motor alvorens bij 
te vullen. 

 Gebruik enkel dieselolie. 

 Stop the engine before 
refueling it. 

 Use only diesel fuel. 

 

 
 

 Gevaar voor lekken van 
corrosieve stoffen. 

 Danger possible spillage of 
corrosive substances 

 

 
 

 Gevaar voor kneuzingen 
van de bovenste 
ledematen. 

 Danger of hand crush 
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Verbodsymbolen  
Prohibition signs 

Betekenis Meant 

 

 
 

 Het is verboden 
bewegende onderdelen 
schoon te maken, te 
smeren en af te stellen 

 It is prohibited to clean, to 
lubricate and to regulate 
organs in motion 

 

 
 

 Het is verboden brand met 
water te blussen. Gebruik 
enkel brandblusapparaten 

 It is prohibited to extinguish 
fires with water, use only 
extinguishers 

 

 
 

 Het is verboden vrije 
vlammen te gebruiken 

 It is prohibited to use free 
flames 

 

 
Informatiesymbolen 
Information signs 

Betekenis Meant 

 

 
 

 Lees de 
instructiehandleiding 
alvorens de machine in 
gebruik te nemen 

 Read the instruction 
handbook before use the 
machine 

 

 
 

 Duidt een hefpunt van de 
machine aan 

 This sign indicates the 
position of a point of 
machine raising 

 

 
 

 Duidt op de punten 
waaraan de machine met 
de vorkheftruck opgetild 
moet worden 

 This sign indicates the 
machine's lifting points 
using a forklift 
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7 NA TE LEVEN VEILIGHEIDSNORMEN - SAFETY REGULATIONS TO 
OBSERVE 

De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld 
worden voor eventuele schade aan 
personen en zaken ten gevolge van het niet 
in acht nemen van de veiligheidsnormen. 

 The manufacturer is not responsible of 
any damage to things or persons, 
resulting as consequence of inobservance 
of safety norms. 

7.1 VEREISTEN VOOR DE BEDIENERS – PERSONNEL/USER REQUIREMENTS 

De installatie en de werking van de groep kan 
het werken met gevaarlijke stroomwaarden en 
spanningen met zich meebrengen. Dit 
betekent dat de installatie en de handelingen 
waarbij de groep betrokken is uitsluitend door 
bevoegd personeel mogen worden uitgevoerd, 
dat de risico's begrijpt die verbonden zijn 
wanneer met elektrische apparatuur wordt 
gewerkt. 

 Installing and operating the unit may imply 
work with dangerous currents and voltages. 
Therefore, the installation and operations 
involving the unit shall only be carried out by 
authorized personnel who knows the risks 
involved in working with electrical equipment. 

De bedieners die aangesteld zijn om de 
machine te gebruiken, moeten correct opgeleid 
zijn. Bovendien moeten zij 
ervaren/gewaarschuwde personen zijn, dit 
mogen geen gewone personen zijn. 

 Users in charge of the machine operations 
should be informed regarding electrical 
hazard. Users shall be skilled or 
instructed/informed persons, not ordinary 
persons. 

(Ervaren persoon): persoon met theoretische 
technische kennis en met ervaring waardoor 
die in staat is om de risico's te analyseren die 
een gevolg zijn van elektriciteit en om 
elektrische werkzaamheden in absolute 
veiligheid uit te voeren. 

 A skilled person is one with technical 
knowledge or sufficient experience to enable 
him or her to avoid dangers which electricity 
may create. 

(Gewaarschuwde persoon): persoon die op de 
hoogte is van de risico's die een gevolg zijn 
van elektriciteit en in staat is om elektrische 
werkzaamheden in absolute veiligheid uit te 
voeren. 

 An instructed/informed person is one 
adequately advised or supervised by a skilled 
person to enable him/her to avoid dangers 
which electricity may create. 

(Gewone persoon): persoon die niet ervaren is 
noch gewaarschuwd is. 

 An ordinary person is a person who is neither 
skilled nor instructed. 

De bedieners die aangesteld zijn om de machine 
te gebruiken, moeten deze handleiding voor 
gebruik en onderhoud van de machine volledig 
hebben gelezen en begrepen. Ze moeten de 
voorschriften erin raadplegen. 

 Users in charge of the machine operations shall 
have read and fully understand the user and 
maintenance manual. They shall refer to all 
prescriptions of the mentioned document. 

De bedieners die aangesteld zijn om de machine 
te gebruiken, moeten de veiligheidsplaatjes die 
op de machine zijn aangebracht aandachtig 
lezen. 

 Users in charge of the machine operations shall 
carefully read safety labels and safety plates on 
the machine. 

De bedieners die aangesteld zijn om de machine 
te gebruiken, moeten de veiligheidsplaatjes die 
op de machine zijn aangebracht aandachtig 
lezen. 

 Users in charge of the machine operations shall 
be equipped with Personal Protective 
Equipment (PPE)  
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7.2 VOOR HET GEBRUIK VAN DE MACHINE – BEFORE THE USE OF MACHINE 

Plaats een afbakening op 2 meter afstand 
rond de volledige lichtmast om te voorkomen 
dat onbevoegd personeel de machine 
benadert. 

 A barrier shall be placed 2 meters around 
the light tower to prevent unauthorized 
personnel to approach the machine. 

De bedieners die aangesteld zijn om de 
machine te gebruiken, moeten erop toezien 
dat de lichtmast niet gevoed is en dat er geen 
bewegende onderdelen zijn vooraleer men 
begint om met de machine te werken. 

 Users in charge of the machine operations 
shall control and ensure that the machine is 
working and that there are not moving parts 
before start operations on the machine. 

7.3 AARDAANSLUITING – EARTHING ARRAGEMENTS 

7.3.1 VEREISTEN - REQUIREMENTS 

De aardingsinstallatie moet uitgevoerd worden 
in overeenstemming met de voorschriften van 
kracht op de plaats waar de eenheid opgesteld 
is. Het is de verantwoordelijkheid van de 
gebruiker om de vereisten en/of toepasbaarheid 
te bepalen van de lokale normen die de 
aardistallaties regelen. 

 Earthing arrangement shall be carry out 
accordingly to site current regulations. It is 
user’s responsibility to determinate the 
requirements and/or applicability of local or 
national code which governs earthing 
practice. 

De aardingsinstallatie moet worden 
gecontroleerd en/of uitgevoerd door 
gespecialiseerd, ervaren personeel, in 
overeenstemming met de plaatselijke normen. 

 Earthing arrangement setup shall be 
supervise and/or carried out by skilled 
personnel, according to local regulations. 

De aardingsinstallatie moet robuust 
vervaardigd zijn en intact worden gehouden, 
om de correcte werking ervan te garanderen 
en om de gezondheid en de veiligheid van het 
personeel of van de omgeving rondom niet in 
gevaar te brengen. 

 Earthing arrangement shall be of the highest 
integrity and of strong construction to ensure 
that it remains safe and will not endanger the 
health and safety of operator or their 
surroundings. 

Op de groep is een extra bescherming via een 
differentiaalschakelaar (RCD) voorzien. Een van 
de twee polen van de enkelfasige generator, 
samen met de metalen onderdelen waaruit de 
machine bestaat, moet via de hoofdaardingsklem 
(MET) met de aarde worden verbonden. 

 The unit provides supplementary protection 
through the Residual Current Device (RCD); 
one pole of the single-phase generator, and 
the relevant metallic enclosures are 
connected electrically-mechanically to the 
Main Earth Terminal (MET). 

Vereiste in overeenstemming met BS 
7430:2011: 

 Requirement in compliance to BS 
7430:.2011: 

In het Verenigd Koninkrijk moet de aarding 
worden uitgevoerd volgens de voorschriften 
van de norm BS 7430:2011. De aardaansluiting 
moet worden uitgevoerd wanneer dit mogelijk is, 
maar dit is niet verplicht voor generators met een 
nominaal vermogen van minder dan 10 kW. 

 For earthing arrangements within UK please, 
refer to BS 7430:2011 Code of practice. 
Earthing should be executed whenever 
practicable, but is not required for generating 
sets ratings below 10 kW. 

GENERAC MOBILE PRODUCTS S.r.l. raadt 
aan de hoofdaardingsklem van de eenheid 
aan te sluiten op de aarding m.b.v. de 
aardgeleider. 

 GENERAC MOBILE PRODUCTS S.r.l. 
recommends to connect the MET (main earth 
terminal), installed on the unit, to true earth by 
means of earthing conductor. 
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Voorbeelden van aardaansluitingen. De 
volgende aansluitingen zijn voorbeelden van 
uitvoerbare methoden: 

 Connections to true earth examples; the 
followings are examples of feasible methods, 
using: 

(1) een ontlader die tot op een geschikte 
diepte in de grond is geduwd; 

 (1) an earth rod driven to a proper depth; 

(2) de aardingsklem van een aangrenzende 
vaste installatie; 

 2) the earth terminal of an adjacent fixed 
installation; 

(3) permanente structuurconstructie;  (3) permanent structural steelwork; 

(4) zichtbare versterkingsbalken in 
funderingen of betonnen structuren; 

 (4) exposed reinforcement bars in concrete 
foundations or structures; 

(5) een geschikte metalen structuur waarvan 
men zeker is dat die een aarding heeft. 

 (5) a suitable metallic structure known to be 
earthed. 

Wanneer dit mogelijk is, sluit u de 
hoofdaardklem op het aardsysteem aan via de 
aardgeleider. 

 Connection of MET to true earth shall be 
made, by means of earthing conductor, to 
the site system means of earthing 

De aardgeleider moet een doorsnede van 
minstens 6 mm2 hebben. 

 The earthing conductor shall be not less 
than 6 square millimetre cross section. 

De weerstand van de ze geleider, met 
inbegrip van de contactweerstanden, mag niet 
meer dan 0,2 Ohm bedragen. 

 The resistance of such a conductor, 
including contact resistance, shall not 
exceed 0.2 Ohms. 

De condities van de aardgeleider moet 
regelmatig door bekwaam personeel 
geïnspecteerd worden. Schade en/of 
onderbreking van de aardgeleider kan 
gevaarlijke situaties creëren. 

 An instructed/informed person shall regularly 
inspect the earthing conductor integrity. 
Damage/interruption of earthing conductor 
could lead to danger. 

7.3.2 OPMERKINGEN – COMMENTARY 

Zoals vereist door de normen IEC 60364, HD 
60364, is de dimensionering van de 
aardgeleider voorzien (net als de 
beschermgeleiders) volgens onderstaande 
tabel. 

 As required by IEC 60364, HD 60364, the 
earthing conductor sizing has been 
suggested taking as reference the 
prescriptions for protective conductors, see 
table below. 

 
Differentiaalschakelaars (RCD) kunnen 
worden gebruikt voor 2 doeleinden op de 
groep, met name: 

 Residual current devices (RCD) on the unit 
may be used for 2 purposes, namely:: 

(1) voor de bewaking van de isolatie van het 
systeem dat een metalen structuur heeft 
waarin de (geïsoleerde) geleiders van het 
circuit zitten; 

 (1) for insulation-monitoring of the system 
which has complete metallic enclosure of 
circuit conductors; 
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(2) om personen te beschermen in geval van 
contact tussen een geleider onder spanning 
en de aarde of metalen structuur. 

 (2) for user protection in case of contact 
between a live conductor and true earth or 
metallic enclosure. 

Bij bovenstaand punt (2) is vereist dat het 
elektrische systeem op de aarde is 
aangesloten, zodat een RCD corrrect kan 
werken bij een eerste defect op de echte 
aarde. 

 Application (2) above, demands that the 
electrical system is referenced to true earth 
to enable an RCD to operate correctly on the 
first fault to true earth. 

Waar mogelijk is aanbevolen dat een 
aardweerstand niet meer dan 200 Ω 
overschrijdt. Dit garandeert een 
voorzichtigheidsmarge. Niettemin verdienen 
staafelektroden met de grootst mogelijke 
diepte de voorkeur om een hoge veiligheid 
van de installatie te verzekeren. 

 It is recommended that an earth electrode 
resistance, where practicable, should not 
exceed 200 Ω. This is a general advice but 
take into account that, for rod electrodes, it is 
vertical depth that should be encouraged to 
enhance safety of installation. 

Bijvoorbeeld, de weerstand van een 
aardgeleiding met mast kan berekend worden 
met de volgende formule: 

 As reference, the resistance of a rod Rr in 
ohms (Ω) may be calculated from the 
formula: 

 

Waarbij:  where: 

ρ de weerstand van het terrein is, uitgedrukt in 
ohm meter (Ωm); 

 ρ is the resistivity of soil, in ohm meters 
(Ωm); 

L de lengte van de verspreider is, uitgedrukt in 
meters (m); 

 L is the length of the electrode, in meters 
(m); 

d de diameter van de verspreider is, 
uitgedrukt in meters (m). 

 d is the diameter of the rod, in meters (m). 

Wanneer de weerstand van de bodem niet 
gemeten kan worden, raadpleeg dan de 
volgende tabel. 

 When soil measurements is not practicable, 
refer to table below. 
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7.4 GEDURENDE HET ONDERHOUD - DURING THE MAINTENANCE 

Schakel de machine voor alle 
onderhoudsinterventies altijd uit. 

 Maintenance operations shall be carry out 
on the unit at rest. 

Het buitengewoon onderhoud moet steeds 
uitgevoerd worden door bevoegd personeel. 

 Ordinary and/or extraordinary maintenance 
shall always be carried out by authorized, 
skilled personnel 

Alvorens vervangingen of onderhoud op de 
schijnwerpers uit te voeren, moet de voeding 
afgesloten worden en moet u wachten tot de 
lampen afkoelen. 

 Disconnect the power supply to the 
floodlights before carry any maintenance 
operation on the floodlights. If necessary 
wait for floodlights cool down too.  

Gebruik steeds geschikte 
beschermingsmiddelen. 

 Maintenance personnel shall be equipped 
with proper Personal Protective Equipment 
(PPE).  

De vloeistof in de accu bevat zwavelzuur dat 
uiterst corrosief en schadelijk is voor de huid. 
Gebruik steeds beschermende handschoenen 
en wees bijzonder voorzichtig bij het vullen 
om overlopen te vermijden. 

 The fluid of battery contains sulphuric acid 
that is extremely corrosive and harmful to 
the skin. Always wear protective gloves and 
be extremely careful to avoid spillage when 
pouring the acid. 

Contact met motorolie is schadelijk voor de 
huid. Draag handschoenen alvorens de olie te 
hanteren. Was u onmiddellijk indien er olie op 
de huid terecht komt. 

 Contact with engine oil can damage skin. 
Put on gloves when manage engine oil. If in 
contact with engine oil, wash it off 
immediately. 

7.5 TIJDENS HET TRANSPORT – DURING THE TRANSPORT 

Gebruik, waar voorzien, UITSLUITEND de 
voorziene hijspunten. 

 When practicable, use EXCLUSIVELY the 
foreseen points of raising. 

De haak, waar voorzien, mag uitsluitend 
worden gebruikt voor het tijdelijk ophijsen en 
niet voor het langdurig opheffen van 
machines. 

 Raising hook, if available, shall be 
exclusively used to temporary raise the unit. 
Fork lift pockets allow to rise the unit 
properly for long time. 

I De fabrikant acht zich niet aansprakelijk voor 
eventuele schade veroorzaakt door 
nalatigheid tijdens het transport. 

 The manufacturer is not responsible for any 
damage caused by negligence during 
transport operations. 
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8 ALGEMENE GEVARENINFORMATIE - GENERAL DANGER 
INFORMATION 

8.1 GEVAAR VOOR BRANDWONDEN - DANGER OF BURN 

Raak de warme oppervlakken, zoals de uitlaat 
en spruitstukken en de behuizing van de 
motor niet aan tijdens de functionering. 

 Avoid contact with hot surfaces, mufflers, 
silencers with relatives extensions and 
engine body when it is running. 

Raak de schijnwerpers niet aan als ze zijn 
ingeschakeld. 

 Avoid contact with floodlights when are 
lighted. 

Draag altijd geschikte handschoenen (PBM).  Use always appropriate Personal Protective 
Equipment PPE when operate at unit. 

8.2 ELEKTROCUTIEGEVAAR - DANGER OF ELECTROCUTION 

De groep die in deze handleiding wordt 
beschreven, kan gevaarlijke elektrische 
spanningen produceren en kan dodelijke 
elektrische schokken veroorzaken. De 
aansluiting op het elektrische net impliceert 
eveneens gevaarlijke spanningen. Vermijd 
contact met blootliggende draden, 
eindklemmen, aansluitingen, enz. terwijl de 
groep in werking is. Zorg ervoor dat alle 
afdekkingen en voorziene barrières 
operationeel zijn en op hun plaats zitten 
voordat u de generator gebruikt. Indien u op 
een groep moet werken terwijl die geactiveerd 
is, moet u op een geïsoleerd, droog oppervlak 
staan om risico voor elektrische schokken te 
verminderen. 

 Unit covered by this manual produce 
dangerous electrical voltages and can cause 
fatal electrical shock. Utility power delivers 
extremely high and dangerous voltages too. 
Avoid contact with bare wires, terminals, 
connections, etc., while the unit is running. 
Ensure all appropriate covers, guard sand 
barriers are in place, secured and/or locked 
before operating the generator. If work must 
be done around an operating unit, stand on 
an insulated, dry surface to reduce shock 
hazard. 

Elektrische toestellen mag u NIET bedienen 
terwijl u met uw voeten in water staat, 
blootsvoets bent, of wanneer uw handen en/of 
voeten nat zijn: dit kan GEVAARLIJKE 
elektrische schokken veroorzaken. 

 DO NOT handle any kind of electrical device 
while standing in water, while barefoot, or 
while hands or feet are wet DANGEROUS 
ELECTRICAL SHOCK MAY RESULT. 

In geval van brand veroorzaakt door een 
elektrische schok, moet u de elektrische 
energiebron onmiddellijk uitschakelen. Indien 
dit niet mogelijk is, moet u proberen om het 
slachtoffer van de geleider onder spanning te 
bevrijden. Vermijd rechtstreeks contact met 
het slachtoffer. Gebruik een niet-geleidende 
geleider vervaardigd uit isolerend materiaal 
(bijv. hout) om het slachtoffer van de geleider 
onder spanning te bevrijden. Indien het 
slachtoffer bewusteloos is, moet u de 
procedures voor eerste hulp bij ongevallen 
toepassen en onmiddellijk de medische 
hulpdiensten bellen. 

 In case of accident caused by electric shock, 
immediately shutdown the source of 
electrical power. If this is not possible, 
attempt to free the victim from the live 
conductor. AVOID DIRECT CONTACT 
WITH THE VICTIM. Use a non conducting 
implement, such as a dry rope or board, to 
free the victim from the live conductor. If the 
victim is unconscious, apply first aid and get 
immediate medical help. 
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8.3 INSLUITGEVAAR - ENTANGLE DANGER 

De afschermingen van de draaiende 
elementen, de luchtinvoeren en de riemen niet 
demonteren. 

 Do not remove the protections placed on the 
rotating parts, on the air intakes and over the 
belts. 

De onderdelen in beweging niet reinigen of 
onderhouden. 

 Do not clean or execute maintenance 
operation on moving parts. 

Draag geschikte kleding tijdens het gebruik 
van de lichttoren. 

 Use appropriate Personal Protective 
Equipment PPE when using the unit. 

8.4 BRAND OF ONTPLOFFINGSGEVAAR TIJDENS HET TANKEN - WARNING OF FIRE OR 
EXPLOSION DURING OPERATIONS OF REFUELING 

Schakel de motor altijd uit alvorens u 
brandstof tankt. 

 Turn off the unit before refuelling operations. 

Tijdens het tanken is roken verboden.  Do not smoke during the refuelling 
operations. 

Pas er tijdens het tanken op dat u geen 
brandstof morst. 

 The refuelling operation should be carry out 
avoiding fuel leakage over the tank. 

Neem de gemorste brandstof onmiddellijk op 
en maak de onderdelen schoon. 

 In case of fuel leak, dry and clean the 
involved parts. 

Controleer of er geen sprake is van lekkende 
brandstof en of de leidingen heel zijn. 

 Check that there isn’t any fuel leak and that 
pipes are not damaged. 

8.5 GELUID - NOISE 

Gebruik oordoppen of een hoofdtelefoon ter 
bescherming van het gehoor. 

 Use stoppers or caps and/or proper 
Personal Protective Equipment PPE for the 
acoustic protection. 

8.6 UITLAATGASSEN - EXHAUST GASES 

De uitlaatgassen zijn schadelijk voor de 
gezondheid. Buiten de emissiezone blijven. 

 The exhaust gases are injurious for the 
health. Maintain a safe distance from the 
emission zone.  
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9 ALGEMENE BESCHRIJVING VAN DE MACHINE - GENERAL 
DESCRIPTION OF THE MACHINE 

De lichttoren V20 is een verlichtingstoren die 
aan de hand van 3 belangrijke eigenschappen 
is ontwikkeld: 

 The lighting tower V20 has been studied 
taking in consideration 3 fundamental 
characteristics: 

 geringe afmetingen 

 zeer betrouwbaar 

 bouwmaterialen van hoge kwaliteit 

  contained dimensions  

 high reliability 

 quality of the constructive materials 

 
De gebruikte materialen garanderen uiterste 
stevigheid en een lange levensduur daar ze 
niet door roest kunnen aangetast worden. U 
hebt de mogelijkheid om de toren te dalen, wat 
bij verplaatsing en transport van fundamenteel 
belang is.  De lichtmast kan volledig veilig door 
één bediener in bedrijf gesteld en gebruikt 
worden. De schijnwerpers en de lampen 
gebruikt op de lichtmast werden door 
topfabrikanten geleverd en volgens de regels 
van het vak bekabeld en zorgvuldig 
gecontroleerd. 

 The unit is featured by means of components 
and materials that guarantee not only an 
extreme strength of the system, but allow too 
unit's longevity and reliability; all metallic 
parts are protected against oxidation. The 
capability to lowering the unit's mast allows 
great advantages in the field of the movement 
and the transports. The tower can be safe 
installed and handled by a single qualified 
operator. Floodlights lamps installed, supplied 
by certified suppliers, are carefully tested as 
well as all the unit’s components. 

10 PERIODE VAN INACTIVITEIT - PERIOD OF INACTIVITY 

10.1 CONTROLES VAN DE GENERTOR – GENERSTOR CHECKS 

We raden u aan om de motor gevuld te laten 
met motorolie en brandstof om oxidatie te 
vermijden en om de kabels van de accu los te 
koppelen als u de machine een lange tijd 
(meer dan een jaar) niet zult gebruiken. 
Ververs de vloeistoffen als u de machine weer 
in gebruikt neemt, sluit de kabels van de accu 
weer aan en controleer de riemen, leidingen, 
rubberen verbindingen en hun afdichting. 
Verricht tevens een visuele controle van de 
elektrische kabels. 

 If the unit has to be put at rest for a long 
period (more than one year), it is suggest to 
keep the oil, the fuel and the coolant to the 
inside of engine, in order to avoid oxidizing 
effects; it is suggest to disconnect also the 
crank battery. When the unit has to be 
prepared to run again, the liquids shall be 
replaced, the crank battery shall be re-
charged (if needed); belts, pipes, rubber 
hoses shall be checked and a visual 
inspections of the electric connections shall 
be carried out. 
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11 TECHNISCHE KENMERKEN - TECHNICAL SPECIFICATION 

11.1 ALTERNATOR – ALTERNATOR 

Model LINZ ALUMEN MD Model 

11.2 GENERATOR – GENERATOR 

Model 
Synchroon      

Synchronous 
Model 

Eenfasige spanning 3,5 kVA - 230÷240 V Single phase voltage 

Eenfasige hulpuitgang 2 kVA - 230÷240 V Single phase auxiliary 

Frequentie 50 Hz Frequency 

Cos  0,8 Cos  

Isolatieklasse H Insulation class 

Beschermingsgraad IP 23 Mechanical protection 

11.3 MOTOR – ENGINE 

Type motor Yanmar 2TNV70 Make/Type 

Aantal cilinders 2 Number of cylinders 

Cilinderinhoud 570 cm3 Displacement 

Vermogen 5,2 kW Power 

Snelheid 1500 r.p.m. Engine speed 

Afkoeling Water Cooling 

Brandstof Diesel Fuel 

Opstarten Elektrisch - Electric Starting system 

Capaciteit oliecarter 1,8 l Oil sump capacity 

Capaciteit radiator 0,6 l Radiator capacity 

Specifiek verbruik 260 gr/kWh @ Standby Specific fuel consumption 

Capaciteit brandstoftank 100 l Fuel tank capacity 

Lekbak (110%) Ja - Yes Liquid containment tank (110%) 

Geluidvermogen 83 Lwa Noise level 

Accu 12 V - 44 Ah Battery 
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11.4 HYDRAULISCHE REGELEENHEID – HYDRAULIC GEAR BOX 

11.4.1 ELEKTRISCHE MOTOR – ELECTRICAL MOTOR 

Voeding 
230÷240 V 50-60 Hz                    

± 10% 
Feeding 

Vermogen 0,55 kW Power 

Polen 4 Poles 

Laadfactor S1 Duty factor 

11.4.2 HYDRAULISCHE POMP – GEAR PUMP 

Cilinderinhoud 1,3 cm3 Displacement 

Maximum druk 210 bar Maximum pressure 

Drukwaarde ingesteld door de 
fabrikant 

180 bar Factory setting pressure 

Noodopstartsysteem Manueel - Manual Emergency action system 

11.4.3 ELEKTROKLEP – UNLOADING SOLENOID VALVE 

Thermische isolatie van de spoel Class F – VDE0585 Coil thermal insulation 

Elektrische aansluiting DIN 43650-A / ISO 4400 Electric connection 

Beschermingsgraad IP 65 Protection degree 

Intermitterende werking ED 100% Coil duty cycle 

Spanning van de spoel 230 V  50-60 Hz ± 10% Coil voltage 

11.4.4 HYDRAULISCHE OLIE – HYDRAULIC FLUID 

Tankcapaciteit 5 l Reservoir capacity 

Type olie 
ISO/DIN 6743/4             

Minerale olie - Mineral oil 
Fluid type 

Viscositeit van de olie 
15-100 mm2 sec –          

ISO 3448 
Fluid viscosity 

Temperatuur van de olie -15°C ÷ +80°C Fluid temperature 

Maximum contaminatieniveau van 
de olie 

Klasse 10 in 
overeenstemming met 

NAS 1638 met filter B 25 
> 75 –  Class 10 in 

accordance with NAS 
1638 with filter B 25 > 75 

Fluid maximum contamination 
level 
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11.5 LICHTMAST – LIGHTING TOWER 

Maximum hoogte 8,5 m Maximum height 

Opheffen 
Hydraulisch – 

Hydraulic 
Raising 

Secties 7 Section 

Rotatie 340° Rotation Section 

Elektrische spiraalkabel 9G2,5 mm² Electrical coiled cable 

Elektrische spiraalkabel                         
(versie met lichtgevoeligheidsrelais) 

11G2,5 mm² 
Electrical coiled cable                   

(Lighting intensity sensor version) 

Elektrische kabel voor bekabeling 
van de schijnwerpers 

H07RN-F Electrical cable of floodlights 

Maximale stabiliteit bij wind 110 km/h Maximum wind stability 

11.6 SCHIJNWERPER – FLOODLIGHT 

LED - LEDs 

Lampen vermogen 4 x 320 W Lamps power 

Total lumen 167.300 Lm Total lumen 

Verlicht gebied 4500 m2 Illuminated area 

11.7 KABEL OM MAST OP EN NEER TE LATEN – RAISING AND LOWERING ROPE 

Type staalkabel AZ150/06ACAR Rope type 

Diameter kabel 6 mm Rope diameter 

Diameter externe draden 0,38 mm Outer wires diameter 

Samenstellingh 0,145 Kg/m Weight per meter 

Wikkeling 6X(12+(6)+6+1)F+lWrc Construction 

Weerstandklasse 
Rechts gekruist -               

Right hand ordinary lay 
Type of lay 

Weerstandklasse 2160 N/mm² Tensile strength 

Voorgevormd Ja - Yes Preformed 

Bescherming draden 
Verzinkt klasse B - 
Galvanized class B 

Protection of wire rope 

Minimum breeksterkte 28,16 kN Minimum breaking load 
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11.8 AFMETINGEN EN GEWICHT – DIMENSION AND WEIGHT 

Langzame sleepwagen 
Trailer slow towing 

Minimum afmeting                                
(L x B x H mm) 

2250x 1400 x 2436 
Minimum dimension                          

(L x W x H mm) 

Maximum afmeting                                          
(L x B x H mm) 

2640 x 1900 x 8500 
Maximum dimension                    

(L x W x H mm) 

Droog gewicht 1030 kg Dry weight 

 
Vaste snelle sleepwagen (type A) 
Trailer for fast towing fixed (A type) 

Minimum afmeting                                
(L x B x H mm) 

3176 x 1400 x 2436 
Minimum dimension                          

(L x W x H mm) 

Maximum afmeting                                          
(L x B x H mm) 

3176 x 1900 x 8500 
Maximum dimension                    

(L x W x H mm) 

Droog gewicht 1065 kg Dry weight 

 
Snelle sleepwagen met hoogteverstelling (type B) 
Trailer for fast towing adjustable in height  (B type) 

Minimum afmeting                                
(L x B x H mm) 

2275 x 1400 x 2436 
Minimum dimension                          

(L x W x H mm) 

Maximum afmeting                                          
(L x B x H mm) 

3172 x 1900 x 8500 
Maximum dimension                    

(L x W x H mm) 

Droog gewicht 1040 kg Dry weight 

 
Snelle sleepwagen met dubbele hoogteverstelling (type C) 
Trailer for fast towing with double adjustable in height (C type) 

Minimum afmeting                                
(L x B x H mm) 

3404 x 1400 x 2436 
Minimum dimension                          

(L x W x H mm) 

Maximum afmeting                                          
(L x B x H mm) 

3669 x 1900 x 8500 
Maximum dimension                    

(L x W x H mm) 

Droog gewicht 1090 kg Dry weight 

Droog gewicht met reservewiel 1125 kg Dry weight with spare wheel 

 
Snelle vast sleepwagen korte type (type D) 
Trailer for fast towing fixed short type (D type) 

Minimum afmeting                                
(L x B x H mm) 

2223 x 1400 x 2428 
Minimum dimension                          

(L x W x H mm) 

Maximum afmeting                                          
(L x B x H mm) 

2223 x 1900 x 8500 
Maximum dimension                    

(L x W x H mm) 

Droog gewicht 1030 kg Dry weight 

Droog gewicht met reservewiel 1065 kg Dry weight with spare wheel 
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7 

12 IDENTIFICATIE VAN DE EXTERNE COMPONENTEN - 
IDENTIFICATION OF EXTERNAL COMPONENTS 

12.1 SAMENSTELLING VAN DE LICHTMAST - LIGHTING TOWER COMPOSITION 

 

 
 

Pos. 
Items 

Beschrijving Description 

1 
Wagen snel of traag transport         

(naargelang de opstelling) 
Undercarriage for fast or slow towing     

(on the ground of model) 

2 Uitschuifbare steunpoten Extractable stabilizers 

3 Paal rotatie handgrepen Mast rotation handles 

4 Schijnwerpers Floodlights 

5 Telescopische paal Telescopic mast 

6 Inspectieluik motor Engine inspection door 

7 Elektrisch paneel Electrical panel 

8 Hefpunten Lifting points 

  

3 

2 

1 8 

4 

5 

6 
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17 

18 

 
 
 
 
 

Pos. 
Items 

Beschrijving Description 

9 Hefpunten Lifting points 

10 Besturingspaneel Command panel 

11 Inspectieluik motor met besturingspaneel 
Engine and command panel inspection 

door 

12 Uitgang uitlaatgassen Gas exhaust outlet 

13 Hefhaken Lifting hook 

14 Pen blokkering rotatie van de schijnwerpers Floodlights blocking rotation pin 

15 Inspectiedeksel voedingskast schijnwerpers Floodlight power box inspection cover 

16 Rooster luchtuitlaat Air outlet grid 

17 Inspectieluik motor Engine inspection door 

18 Luchtkoeling inlaat Air cooling inlet 

  

11 

12 

9 

16 

15 

10 

14 

13 
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19 

20 

21 
23 

22 

12.2 EXTERN ELEKTRISCH PANEEL - EXTERNAL ELECTRICAL PANEL 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pos. 
Items 

Beschrijving Description 

19 Noodstop Emergency stop button 

20 
Eenfasig stopcontact 230÷240 V 16 A 2P+T 

IP67 EEG 
230÷240 V 16 A 2P+E IP67 EEC single 

phase socket 

20 (*) 
Eenfasig stopcontact 230÷240 V 16 A 2P+T 

IP68 Schuko 
230÷240 V 16 A 2P+E IP68 Schuko 

single phase socket 

21 
Mannelijke stekker ingang net eenfasig         
230÷240 V 16 A 2p+T 90° IP67 EEG 

230÷240 V 16 A 2p+E 90° IP67 EEC 
main inlet single phase plug 

21 (*) 
Mannelijke stekker ingang net eenfasig 

230÷240 V 16 A 2p+T IP68 Schuko 
230÷240 V 16 A 2p+E IP68  

Schuko main inlet single phase plug  

22 Aardingsklem Main Earth Terminal 

23 Registratienummer Serial number 

 

(*) Optionals schuko version 
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27 

28 

24        25            26 

13 IDENTIFICATIE VAN DE INTERNE COMPONENTEN - 
IDENTIFICATION OF INNER COMPONENTS 

13.1 BESCHRIJVING VAN DE BEDIENINGEN – CONTROLS DESCRIPTION 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Pos. 
Items 

Beschrijving Description 

24 Selectieschakelaar “Net/0/Generator” “Main/0/Generator” selector 

25 Knop paal omhoog / omlaag Raising and lowering button 

26 Besturingspaneel GTL01 GTL01 control panel 

27 Zekering 2 A AC 2 A AC fuse 

28 Zekering 10 A DC 10 A DC fuse 

29 
Thermische schakelaar 4 A voor het 

aanzetten van de led 
4 A circuit breaker for Leds lamps switch 

30 
Thermische schakelaar 6 A voor 

hydraulische unit 
6 A circuit breaker for hydraulic gear box 

31 
Differentieelschakelaar RCD-MCB                        

16 A 30 mA 
16 A 30 mA RCBO combined RCD/MCB 

device 

  

31  32    29 
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13.2 BESCHRIJVING VAN DE BEDIENINGEN (versie met elektrisch inclineerbaar 
projectoren) – CONTROLS DESCRIPTION (electric tilting heads version) 

 
 

 

 
 

 
 

Pos. 
Items 

Beschrijving Description 

25B Projectoren inclinatie knop Floodlights tilting button 

27 Zekering AC AC fuse 

28 Zekering DC DC fuse 
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33 
 

34 
 

35 

13.3 HYDRAULISCHE REGELEENHEID - HYDRAULIC GEAR BOX  

 

 
 

Pos. 
Items 

Beschrijving Description 

32 Motor hydraulische regeleenheid Engine hydraulic gear box 

33 Pin voor paaldaling in noodgeval Lowering pin in case of emergency 

34 Dop van de tank met hydraulische olie Hydraulic oil tank cap 

35 Tank hydraulische olie Hydraulic oil tank 
 

Controleer regelmatig het peil van de hydraulische 
olie. De controle is eenvoudig daar de tank 
halfdoorzichtig is. Vul enkel bij wanneer het peil 
onder de helft daalt (totale tankcapaciteit 5 l). 

 Verify periodically the level of the hydraulic oil. 
Add the oil only if the level dips down under the 
half of the tank (total tank capacity 5 l). 

De controle moet uitgevoerd worden nadat de 
motor minstens 30 minuten werd uitgeschakeld en 
met de telescopische paal naar beneden. 

 Such check must be do after at least 30  
minutes from the stop of the engine and with 
the telescopic mast lowered. 

Wanneer u bijvult, mag u alleen hydraulische olie 
met zeer grote viscositeitindex gebruiken die 
geschikt is voor gebruikstemperaturen tussen + 
46°C en – 46°C. Het is aanbevolen om synthetische 
olie te gebruiken, verkregen via chemische 
synthese uit grondstoffen die oorspronkelijk niet uit 
aardolieproducten zijn afgeleid, afkomstig van 
hernieuwbare bronnen, biologisch afbreekbaar en 
vuurbestendig, die beantwoordt aan de specificaties 
van de norm DIN 51524 deel 2, ISO HVI. Het is 
voldoende 3 liter olie in de tank te doen. 

 In case of filling up or substitution use only  
hydraulic oils with a high index of viscosity and 
adapt to use for + 46°C to – 46°C temperatures. 
We recommend the use synthetic oil obtained 
by chemical synthesis from not petrochemical 
raw materials sources comes from renewable, 
biodegradable and fire resistant, conforming to  
DIN 51524 teil 2, ISO HVI specifications. It is 
sufficient introduce in the tank about 3 l of oil. 

Gebruik steeds beschermende handschoenen 
gedurende de verversing van de olie en de controle 
van het oliepeil van de motor. 

 Use always protected gloves during the 
replacement and the check of the level of the 
motor oil. 
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13.3.1 NOODKNOP PAALDALING - LOWERING HANDLE BAR BRACKET IN CASE OF 
EMERGENCY 

 
OPGEPAST !!!  WARNING !!! 
Bij motorpech van de generator of van de 
hydraulische regeleenheid wanneer de paal 
naar boven is, kan de lichtmast naar beneden 
gehaald worden door de gekartelde pen (33) 
op de hydraulische regeleenheid tegen de 
wijzers van de klok in te draaien. Deze regelt 
manueel het vloeien van de olie in de cilinder 

 When the mast is raised, in case of the 
damage of the engine, it’s possible to came 
down the tower unscrewing in counter 
clockwise direction the particular pin (33) that 
regulated the manual flow of oil inside the 
cylinder. 

Wanneer de paal volledig naar beneden is, 
moet de pen in de oorspronkelijke stand 
geschroefd worden om vervolgens een correct 
gebruik van de machine te VERZEKEREN 

 When the bracket is completely come down, 
is necessary to screwing the pin in the 
originally position to guarantee subsequently 
the correct use of the machine. 

 
Draairichting van de pen 
Way of rotation of the pin 
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13.3.2 DALING PAAL IN GEVAL VAN NOOD MET GEBRUIK VAN AMOSS KIT (op verzoek)- 
LOWERING HANDLE BAR BRACKET IN CASE OF EMERGENCY USING AMOSS KIT 
(Only on request) 

 

OPGEPAST !!!  WARNING!!!  

Indien de machine uitgerust is met een 
AMOSS KIT (Automatisch veiligheidssysteem 
van de paal). 

 If the machine is equipped with  AMOSS KIT 
(Automatic Mast Operating Safety System). 

Wanneer een defect optreedt aan de motor 
van de generator, of aan de motor van de 
hydraulische regeleenheid, terwijl de paal 
opgetild is, is het mogelijk de lichtmast te laten 
dalen door de handrem van de snelle 
sleepwagen omlaag te zetten. 

 When the mast is raised, in case of the 
damage of the engine, it is possible to bring 
down the mast simply lowering the hand 
brake on the road trailer. 
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13.4 BESCHERMPLAAT RADIATORDOP - RADIATOR CAP PROTECTION PLATE  

 

 

 
 

 

 

Pos. 
Items 

Beschrijving Description 

36 Radiatordop Radiator cap 

 

Voor het bijvullen en het verversen van de 
koelvloeistof moet Schroef de radiateurdop. 

 In order to fill up and replacement of the 
cooling unscrew the radiator cap. 

Indien de koelvloeistoftank volledig wordt 
bijgevuld alvorens de motor in bedrijf te stellen, 
is dit voldoende voor een volledige werkdag; 
daarom moet het koelvloeistofpeil voor elke 
inbedrijfstelling regelmatig gecheckt worden. 

 The coolant will last for one day’s work if filled 
all the way up before operation start; 
therefore check the coolant level before every 
operation. 

Verwijder de radiatordop nooit wanneer de 
motor nog warm is, om persoonlijke letsels te 
vermijden. Eens de motor is afgekoeld, moet u 
de dop een weinig losschroeven tot hij bij de 
aanslag komt om de overmatige druk eerst te 
laten ontsnappen. Vervolgens kunt u hem 
volledig verwijderen. 

 In order to avoid personal injury do not 
remove the radiator cap when the engine is 
hot. When the engine is cold, loose the cap 
slightly to the stop to relieve any excess of 
pressure before removing cap completely. 

Indien de machine gedurende een lange 
periode niet zal gebruikt worden (langer dan 
een jaar) is het aangeraden koelvloeistof in de 
radiator te laten om oxidatie te vermijden. 

 If the machine has to be stopped for a long 
period (more than one year), we suggest to 
keep the coolant into the radiator in order to 
avoid oxidizing effects. 
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13.5 ACCU - BATTERY 

 

 
 
 

Pos. 
Items 

Beschrijving Description 

37 Accukoppeling Battery switch 

38 Accu 44 Ah 12 V 44 Ah 12 V battery 

 

De machine wordt geleverd met accu 
aangesloten en accukoppeling niet 
aangesloten (37). 

 The machine is supplied with the battery  
connected and battery switch disconnected 
(37). 

Sluit de accukoppeling aan (37).  Connect the battery switch (37). 

De vloeistof in de batterij bevat zwavelzuur, 
uiterst corrosief en schadelijk voor de huid. 
Gebruik steeds beschermende handschoenen 
en wees uiterst voorzichtig wanneer u de 
vloeistof overgiet. Let op voor overlopen. 

 The battery fluid contains sulphuric acid 
which is extremely corrosive and harmful to 
the skin. Always wear protective gloves and 
be extremely careful to avoid spillage when 
pouring the acid. 

Indien de machine voor een lange tijd niet 
gebruikt wordt, is het aangeraden de accu te 
ontkoppelen (37). 

 If the machine has to be stopped for a long 
period, we suggest to disconnect the battery 
switch (37). 
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13.6 BRANDSTOFTANK - FUEL TANK  

 

 
 

 

Pos. 
Items 

Beschrijving Description 

39 Dop brandstoftank Fuel tank cap 

 
 

Vul de tank met dieselolie volgens de 
tankcapaciteit (100 lt.). De autonomie wordt 
aangegeven door het instrument (26) op het 
besturingspaneel. 

 Fill up the tank of diesel fuel respecting the 
tank capacity (l. 100). The fuel reserve is 
indicated by the instrument (26) placed on the 
command panel. 

Schakel steeds de motor uit alvorens brandstof 
te tanken. 

 Always turn off the engine before any 
operation of refueling. 

Voer deze werkzaamheid uit zonder dat de 
brandstoftank overloopt. 

 The operation of refueling must be done in 
way that there isn’t any discharge of fuel from 
the tank. 

Indien de machine voor een lange periode niet 
gebruikt wordt (langer dan een jaar) is het 
aangeraden brandstof in de tank te laten om 
oxidatie te vermijden. 

 If the machine has to be stopped for a long 
period (more than one year), we suggest to 
keep the fuel in the tank, in order to avoid 
oxidizing effects. 
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13.7 MOTOROLIENIVEAU TE CONTROLEREN – CHECK ENGINE OIL LEVEL 

 

     
 

 

 

 

 

Pos. 
Items 

Beschrijving Description 

40 Knop voor opening kast voorzijde Knob for the opening of the front box 

41 Oliepeilstok Oil level indicator 

42 Oliedop motor Engine oil cap 

 

Om bij de controle van het oliepeil te kunnen, 
moet de kast aan de voorzijde gedraaid 
worden door de knop (40) los te schroeven. 

 To access the oil level control area, it is 
necessary to rotate the front box by 
unscrewing the knob (40). 

Controleer het oliepeil van de motor voor u 
hem start of nadat hij 5 minuten uitgeschakeld 
is. 

 Check the engine oil level before starting or 
more than five minutes after stopping. 

Geen vervuilende vloeistoffen in het milieu 
verspreiden. 

 Do not discharge polluting liquids in the 
atmosphere. 

Indien de machine voor een lange periode niet 
wordt gebruikt (langer dan een jaar) is het 
aangeraden de olie in de motor te laten om 
oxidatie te vermijden. 

 If the machine has to be stopped for a long 
period (more than one year), we suggest to 
keep the oil into the engine in order to avoid 
oxidizing effects. 
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13.8 POMP OLIEVERVERSING VAN DE MOTOR - CHANGE ENGINE OIL 

 

 
 

Pos. 
Items 

Beschrijving Description 

43 Dop olieaflaat Engine oil drain cap 

44 
Manueel pompje om de olie uit de motor te 

zuigen 
Manual pump for extracting the oil from 

the engine 
 

Voor de olieverversing van de motor werd een 
manueel pompje voorzien. 

 For the oil change it has been predisposed a 
manual pump. 

Verwijder de dop (43) van het pompje en breng 
op het uiteinde een rubberen buis aan (niet 
bijgeleverd). Leid de buis uit het frame naar 
een bakje. Schroef de oliedop los en pomp de 
tank leeg. 

 Remove the discharge cap (43) from the 
pump and apply a rubber hose (only on 
request) to the top of it, place the hose out of 
the frame of the machine, introducing it in a 
small basin. Unscrew the oil cap and 
discharge the oil pumping it. 

Het aflaten van olie is gemakkelijker en 
vollediger wanneer dit gebeurt als de motor 
warm is. 

 Drain oil will drain easier when the oil is 
warm. 

OPGEPAST: wanneer het pompje niet meer 
wordt gebruikt, moet de dop goed 
vastgeschroefd worden. Controleer voor 
elke motorstart de correcte aanspanning.   

 WARNING: after using the pump, lock the 
cap with the clamp and replace the rubber 
hose in the initial position. 

Motorolie is schadelijk voor de huid. Draag 
handschoenen alvorens de olie te hanteren. 
Was u onmiddellijk indien u de olie aanraakt. 

 Contact with engine oil can damage your 
skin. Put on gloves when using engine oil. If 
you come in contact with engine oil, wash it 
off immediately. 

Geen vervuilende vloeistoffen in het milieu 
verspreiden. 

 Do not discharge polluting liquids in the 
atmosphere. 

Indien de machine voor een lange tijd niet 
gebruikt wordt (meer dan een jaar) is het 
aangeraden de olie in de motor te laten om 
oxidatie te vermijden. 

 If the machine has to be stopped for a long 
period (more than one year), we suggest to 
keep the oil into the engine in order to avoid 
oxidizing effects. 
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13.9 AARDINGSBEVESTIGING (Alleen op aanvraag) – EARTH ROD (Only on request) 

 

 
 

 

Pos. 
Items 

Beschrijving Description 

45 Aardingspaal Earth rod 

 

 

De aardingspaal en de aardgeleider (45 or 22) 
zijn op de machine bevestigd. 

 Earth rod with earth conductor (45 or 22) are 
provided with the machine. 

De voorschriften voor de aardaansluiting van 
de machine staan beschreven in paragraaf 7.3. 
Sluit de aardgeleider indien nodig op de 
aardklem op de machine aan en steek de 
aardingspaal voldoende diep in de grond. 

 Refer to earthing arrangement prescriptions 
at chapter 7.3. If required, connect the 
earthing conductor to the main earthing 
terminal on the machine and fix the earthing 
rod to earth at proper depth. 

De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld 
worden voor eventuele schade te wijten aan 
het nalaten van een aardaansluiting. 

 The manufacturer is not responsible for 
any damage caused by failure of the 
earthing. 
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13.10 DOCUMENTENHOUDER (Alleen op aanvraag) – BOX DOCUMENT (Only on request) 

 

 
 

 

Pos. 
Items 

Beschrijving Description 

46 Documentenhouder Box document 

 

 
In de documentenhouder zitten de 
gebruikshandleidingen van de machine (46). 

 The document holders (46) are inserted the 
owner’s manual and maintenance of the 
machine. 
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14 GEBRUIKSINSTRUCTIES - OPERATING INSTRUCTIONS 

14.1 TRANSPORT VAN DE LICHTMAST – TRANSPORT OF THE LIGHTING TOWER 

Er zijn verschillende mogelijkheden om de 
lichtmast te vervoeren. 

  There are many options to move lighting 
tower. 

Men kan de structuur met een vorkheftruck 
optillen, aan de hand van de “houders” op de 
achter- en zijkanten, die aangebracht zijn om 
de vorken van de heftruck in te brengen       
(Fig. 1-2). 

  It is possible to raise the structure through a 
forklift, using the lateral pockets and rears 
prearranged for the insertion of the forks    
(Fig. 1-2). 

 
(Fig. 1)                                                                   (Fig. 2) 

 

 

 
 

 

 

 

Het is bovendien mogelijk de structuur op te 
tillen met gebruik van  de middelste hefhaak 
die op de ombouw aangebracht is (Fig. 3). 

  It is also possible to raise the structure 
through the side holes positioned on the 
central lifting point placed on the canopy    
(Fig. 3). 

 
(Fig. 3) 
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LET OP!!! De machine mag alleen van de 
grond worden getild voor 
transporthandelingen. Laat de machine NOOIT 
in de lucht hangen. 

 WARNING!!! The machine must be raised 
from earth only for transport operations. 
NEVER leave the machine suspended in air. 

Let bij het plaatsen van de toren op de 
afstelling van de stabilisatoren. 

 When positioning the lighting tower, be sure 
to adjust the stabilizers. 

Let op!!! indien de machine uitgerust is met 
snelle sleepwagen, voor het vervoer over 
de weg, moeten de steunpoten als volgt in 
positie gebracht worden, zoals getoond 
wordt in (Fig. 4-5). 

  Warning!!! In case the machine is 
provided with a road trailer, for the road 
transport remember to position the 
stabilizers as shown in (Fig. 4-5). 

 
(Fig. 4)                                                                   (Fig. 5) 
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14.1.1 TRANSPORT MET VOERTUIG (langzaam) – TRANSPORT BY VEHICLE (slow towing) 

INSTRUCTIES VOOR DE AANSLUITING  COUPLING INSTRUCTIONS 

 Plaats wiggen onder de wielen van de 

wagen om te vermijden dat ze 

bewegen. 

   Apply wheel chocks to prevent 
movement of the trailer. 

 Waak erover dat de motor van het 

trekkende voertuig uit staat, dat het 

voertuig aan staat en dat de handrem 

ingeschakeld is. 

   Ensure that the towing vehicle is 
parked with engine off, in gear and 
handbrake applied. 

 Gebruik de voorste stabilisator om het 

stuur te verhogen boven de haak van 

het trekkende voertuig. 

   Use the front stabilizer to raise the 
coupling head above the height of the 
towing vehicle hook. 

 Bevestig de wagen aan het trekkende 

voertuig. 

   Operate the coupling head 
mechanism. 

 Breng de steunpoten omhoog.    Retract the stabilizers. 

 Verwijder de wiggen en de handrem die 
eerder ingeschakeld is vooraleer te 
beginnen rijden. 

   Remove the wheel chocks and 
handbrake previously applied before 
you start driving. 

INSTRUCTIES VOOR HET LOSKOPPELEN  UNCOUPLING INSTRUCTIONS 

 Plaats wiggen onder de wielen van de 

wagen om te vermijden dat ze 

bewegen. 

   Apply wheel chocks to prevent 
movement of the trailer. 

 Waak erover dat de motor van het 

trekkende voertuig uit staat, dat het 

voertuig aan staat en dat de handrem 

ingeschakeld is. 

   Ensure that the towing vehicle is 
parked with engine off, in gear and 
handbrake applied. 

 Breng de steunpoten opnieuw omlaag.    Lower the stabilizers. 

 Koppel het koppelingsmechanisme los.    Unhook the coupling head 
mechanism. 

 Verwijder de wiggen van de wielen.    Remove the wheel chocks. 

 

  



 

 
 

V20  8,5m 4x320W LED 
 

 39 TL193-01-14-00 
10-09-2018 

Nederlands-English 

YANMAR ENGINE 

 

14.1.2 TRANSPORT MET VOERTUIG (snel) – TRANSPORT BY VEHICLE (fast towing) 

INSTRUCTIES VOOR DE AANSLUITING  COUPLING INSTRUCTIONS 

 Plaats wiggen op de wielen van de 

wagen of schakel de parkeerrem in 

(indien beschikbaar) om de beweging 

ervan te verhinderen. 

   Apply wheel chocks or handbrake (if 

available) to prevent movement of the 

trailer. 

 Waak erover dat de motor van het 
trekkende voertuig uit staat, dat het 
voertuig aan staat en dat de handrem 
ingeschakeld is. 

   Ensure that the towing vehicle is 
parked with engine off, in gear and 
handbrake applied. 

 Gebruik de voorste wieltje(1) om het 
stuur te verhogen boven de haak van 
het trekkende voertuig. 

   Use the jockey wheel(1) to raise the 
coupling head above the height of the 
towing vehicle hook. 

 Bevestig de wagen aan het trekkende 
voertuig. 

   Operate the coupling head 
mechanism. 

 Breng het wieltje achteruit tot het 
volledig rondgedraaid is. 

   Retract the jockey wheel until it is fully 
wound up.  

 Bevestig de veiligheidskabel (indien 
beschikbaar) aan de haak van het 
trekkende voertuig. 

   Sling the safety cable to the hook (if 
available) of the towing vehicle. 

 Slui de elektrische connector aan op 
het trekkende voertuig en controleer de 
correcte werking van de lichten. 

   Make the electrical connections to the 
towing vehicle and confirm lights 
function correctly. 

 Breng de steunpoten omhoog.    Retract the stabilizers. 

 Verwijder de wiggen en de handrem die 
eerder ingeschakeld is vooraleer te 
beginnen rijden. 

   Remove the wheel chocks and 
handbrake previously applied before 
you start driving. 
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INSTRUCTIES VOOR HET LOSKOPPELEN  UNCOUPLING INSTRUCTIONS 

 Plaats wiggen op de wielen van de 

wagen of schakel de parkeerrem in 

(indien beschikbaar) om de beweging 

ervan te verhinderen. 

   Apply wheel chocks or handbrake (if 

available) to prevent movement of the 

trailer. 

 Verwijder de veiligheidskabel (indien 
beschikbaar) van de haak van het 
trekkende voertuig. 

   Remove the safety cable from the 
hook (if available) of the towing 
vehicle. 

 Waak erover dat de motor van het 
trekkende voertuig uit staat, dat het 
voertuig aan staat en dat de handrem 
ingeschakeld is. 

   Ensure that the towing vehicle is 
parked with engine off, in gear and 
handbrake applied. 

 Breng het wieltje
(1)

 omlaag.    Lower the jockey wheel
(1). 

 Koppel de elektrische aansluitingen los.    Disconnect the electrical connections 

 Koppel het koppelingsmechanisme los.    Unhook the coupling head 
mechanism. 

 Breng de steunpoten opnieuw omlaag.    Lower the stabilizers. 

 Verwijder de wiggen van de wielen..    Remove the wheel chocks. 

(1) 

Bij het Aan- of Loskoppelen van de Lichtzuilen 
van Voertuigen, zorg ervoor dat de volgende 
handelingen uitgevoerd worden: 

 (1) 

When Hitching or Unhitching Lighting Towers 
from Vehicles please ensure the following is 
carried out: 

 U bent vertrouwd met het type van 

jockeywiel dat gemonteerd is en weet 

hoe het vergrendelingsmechanisme 

werkt 

   You are familiar with which type of 

jockey wheel assembly fitted and you 

understand the locking mechanism. 

 Dat het vergrendelingsmechanisme 

visueel bevestigd wordt zoals in de 

volledig ingeschakelde positie 

vooraleer de trekker los te koppelen 

van het sleepvoertuig.  

   That the locking mechanism is visually 
confirmed as in the fully engaged 
position before unhitching the trailer 
from the towing vehicle. 

 Let speciaal op de ruimte beschikbaar 

op de grond wanneer het sleepvoertuig 

geladen wordt met andere uitrustingen 

of materiaal, of wanneer de grond niet 

genivelleerd is. 

   Pay particular attention to ground 
clearances if the towing vehicle is 
laden with other equipment or 
materials, or if the ground level is 
uneven. 

 Zorg ervoor dat de voeten geplaatst 
worden ver van het chassis van de 
trekker en sleepuitrustingen terwijl de 
eenheid aan- of losgekoppeld wordt. 

   Make sure that you position your feet 
clear of the trailer framework and 
towing assemblies whilst the unit is 
being hitched or unhitched. 
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14.2 WAARSCHUWINGEN - REMARKS 

De bedieners die de groep gebruiken, moeten 
de veiligheidsvoorschriften vermeld in 
paragraaf 7 ten volle hebben begrepen. 

 Users shall fully know the safety regulations 
involving the unit. Chapter 7 shall be taken 
as reference. 

De bedieners die aangesteld zijn om de 
machine te gebruiken, moeten deze 
handleiding volledig hebben gelezen en 
begrepen. Ze moeten de voorschriften erin 
raadplegen. Bovendien moeten ze de 
veiligheidslabels die op de machine zijn 
aangebracht aandachtig lezen. 

 Users shall have read and fully understood 
this manual. They shall refer to all 
prescriptions of the mentioned document. 
Furthermore, users shall carefully read safety 
labels and safety plates on the machine. 

De fabrikant acht zich niet aansprakelijk voor 
eventuele schade aan personen en 
eigendommen wegens de niet-inachtneming 
van de veiligheidsnormen. 

 The manufacturer is not responsible of any 
damage at things or person, in consequence 
at the inobservance of safety norms. 

De installatie en de handelingen waarbij de 
groep betrokken is, mogen uitsluitend door 
bevoegd personeel worden uitgevoerd, dat de 
risico's begrijpt te wijten aan defecten die zich 
op de uitrusting van de groep kunnen 
voordoen. 

 The installation and operations involving the 
unit shall only be carried out by authorized 
skilled personnel who knows the risks 
involved in faults that can affect the 
equipment.  

De bedieners moeten ervaren/gewaarschuwde 
of geïnformeerde personen zijn. Ze moeten in 
staat zijn om eventuele structurele problemen 
van de machine te herkennen en te 
beoordelen. 

 Users shall be skilled or instructed/informed 
persons. They shall be able to know and 
evaluate structural anomalies of the unit 

Laat niet toe dat onbevoegd personeel de 
lichtmast gebruikt. 

 The unit operator shall not be an ordinary 
person 

De bediener mag nooit oponthoud in de 
nabijheid van de in bedrijf gestelde lichtmast 
toelaten. 

 The user shall not permit to anybody to stay 
close to the lighting tower while it is running. 

Laat steeds veel ruimte rond de lichtmast.  Proper space round to the lighting tower shall 
always be allowed. 

Wij adviseren de basis zo vlak mogelijk te 
plaatsen om de afstelling van de steunpoten te 
vereenvoudigen. 

 In order to facilitate the stabilizers set up, it is 
suggested that the unit is positioned in a flat 
surface. 

Het is aanbevolen om altijd een algemene 
visuele controle uit te voeren. Controleer 
vooral de bewegende onderdelen en de 
componenten onderhevig aan slijtage. 

 It is suggested a preliminary visual check of 
the unit before to put the it on work, attention 
shall be paid to all moving parts which can be 
subjected to wear. 

Controleer voor elke werkzaamheid  dat de 
lichtmast uit is en er geen onderdelen in 
beweging zijn. 

 Users shall control and ensure that the 
machine is not working and that there are not 
moving parts before start operations on the 
machine. 
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Indien de lichtmast gebruikt wordt bij slechte 
weersomstandigheden, bij te hoge of te lage 
temperaturen, moet u controleren of de 
spiraalkabel goed verschuift in de cilinder daar 
hij een tijdelijke structurele vervorming zou 
kunnen ondergaan. 

 The electrical connection between the 
floodlights and the command panel of the 
lighting tower is ensured by means of a turn 
cable placed into a cylindric folder that allows 
a comfortable sliding. In case of extreme 
environmental condition, check that the turn 
cable sliding into the cylindric folder is still 
allowed. 

14.3 ACCU-AANSLUITING - CONNECTING OF THE BATTERY 

De machine wordt geleverd met ontkoppelde 
accu aangesloten en accukoppeling niet 
aangesloten. 

 The machine is supplied with the battery 
connected at battery switch disconnect. 

Sluit de accukoppeling aan (37).  Connect the battery switch (37). 

14.4 AARDAANSLUITING – EARTHING 

De aanwijzingen en vereisten vermeld in 
paragraaf 7.3 moeten worden nageleefd. 

 Prescriptions and requirements listed at 
chapter 7.3 shall be fulfilled. 

Voer indien nodig de aardaansluiting van de 
groep middels de klem (22) uit. 

 If required, connect the unit to the true earth, 
through the MET (Main Earth Terminal) (22) 

Indien nodig moet de aardaansluiting van de 
groep worden uitgevoerd via een koperen 
kabel met een doorsnede van minstens 6 mm². 

 Connection to true earth, if needed, shall be 
made by means of a copper cable with a 
minimum cross-section of 6 mm². 

De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld 
worden voor eventuele schade te wijten aan 
het nalaten van een aardaansluiting 

 The manufacturer is not responsible for 
any damage caused by failure of the 
earthing. 
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14.5 VOORBEREIDENDE CONTROLES - PRELIMINAR CHECKS 

Bij aankoop is de machine voorzien van 
motorolie, hydraulische olie en koelvloeistof in 
de radiator. 

 At the moment of purchase, the machine is 
supplied of engine oil, hydraulic oil and 
coolant in the radiator. 

Controleer vervolgens voor elk gebruik het peil 
van de vloeistoffen. 

 Before every next use, verify the relative 
levels. 

Controleer of de thermische schakelaars op 
het frontaal paneel op “OFF” (0) staan. 

 Check that the circuit breakers  placed on the 
frontal board are in “OFF” (0) position. 

Verzeker u ervan dat er niets met het 
stopcontact 230÷240 V 16 A (20) is 
aangesloten. 

 Make sure that any load is connected to the 
plug 230÷240 V 16 A (20) 

Verzeker u ervan dat de noodstop (19) 
opnieuw werd ingesteld. Zo niet de knop met 
de wijzers van de klok meedraaien. 

 Make sure that the emergency stop button 
(19) is armed. If it doesn’t, turn the grip 
handle in clockwise direction. 

14.6 INLOOPTIJD - RUNNING IN 

Voor een goede inloop van de motor mag hij 
gedurende de eerste 50 bedrijfsuren niet meer 
dan 70% van het maximum vermogen 
absorberen, aangeduid in de technische 
specificaties. 

 For the first 50 hours of operation of the 
machine do not employ more than 70% of the 
maximum power indicated in the technical 
specifications. In this way, a proper engine 
running in is guaranteed. 

14.7 ALGEMENE EIGENSCHAPPEN GEBRUIK LICHTTOREN – GENERAL 
CHARACTERISTICS USING OF THE LIGHTING TOWER 

De lichttoren kan zowel automatisch als 
handbediend worden ingeschakeld. 

 The hybrid system can be run in Manual or 
Automatic mode. 

Een schemerschakelaar, aangestuurd door 
een logica GTL01, op de machine schakelt de 
schijnwerpers in en schakelt ze uit als de zon 
weer schijnt (indien beschikbaar).  

 A light intensity sensor mounted on the 
GTL01 control panel, allows to control the 
lamps status as function of the environmental 
brightness (on available). 

Wanneer u de timer instelt die op de machine 
is gemonteerd en via het bedieningspaneel 
GTL01 is aangestuurd, kunt u de 
schijnwerpers op het gewenste uur 
inschakelen en uitschakelen (indien 
beschikbaar). 

 By setting up the timer mounted on the 
GTL01 control panel, it is possible to turn on 
and off the floodlights at the agreed time      
(on available). 
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14.8 PLAATSING VAN DE LICHTMAST - LIGHTING TOWER POSITIONING 

Het is aanbevolen om de structuur op een 
stabiele plaats te zetten, en na te gaan of de 
bodem stevig genoeg is om een veilige 
steun te bieden voor het plaatsen van de 
steunpoten. 

 It is recommended to verifying the 
consistence of the field where the unit is 
going to be sited. The field shall allow 
sure support to the stabilizers. 

Kies een open goed geventileerde plaats zodat 
de uitlaatgassen ver van de werkplaats terecht 
komen. 

 Choose an open and ventilated location, take 
care that the exhaust discharges far from the 
work-zone. 

Controleer of er een volledige luchtverversing 
plaatsvindt en dat de uitgestoten warme lucht 
niet opnieuw in de groep terecht komt: Dit zou 
een gevaarlijke temperatuurstijging tot gevolg 
hebben. 

 Ensure a complete air circulation and that the 
air expelled don’t affect the unit intake air; in 
such a way it should be avoided that re-
circulating warm air can cause a increasing of 
unit working temperature. 

Plaats een hekken op 2 meter afstand rond de 
lichtmast om te verhinderen dat onbevoegd 
personeel bij de machine komt. 

 A barrier shall be placed 2 meters around the 
light tower to prevent unauthorized personnel 
to approach the machine. 

14.8.1 SCHIJNWERPERS – FLOODLIGHTS 

Kantel de schijnwerpers met de hand door de 
hendel (Fig. 6) op de steun van de 
schijnwerper los te draaien. 

 Tilt manually the floodlights unscrewing the 
lever (Fig. 6) placed on the support of the 
floodlight. 

Draai de schijnwerpers afhankelijk van de 
gewenste verlichting door de stopmoer op de 
steun van de schijnwerper los te draaien. 

 Rotate the floodlights in preferred position, 
taking into account the type of the desired 
lighting. 

 

(Fig. 6) 
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14.8.2 STABILISATOREN – STABILIZERS 

Trek de steunpoten naar buiten door de 
pennen uit diens zittingen te halen (Fig. 7) en 
trek ze met de hand naar buiten, tot de pennen 
het naar buiten komen van de buis blokkeren. 

 Extract the stabilizers, unhooking the pins 
from their hole (Fig. 7) and then proceed 
manually to the extraction, in this way the 
hinges will block the exit of the tubular.  

Controleer of de pennen zich in de 
respectievelijke blokkerende zittingen van de 
buizen voegen. 

 Check that the hinges enter in the respective 
blocking hole of the different tubular 

De steunpoten maken een betere 
hoogteverstelling mogelijk en dus een betere 
wegligging. 

 The stabilizers allow a better adjustment in 
height, allowing a greater stability. 

Regel de hoogte door de steunpoot naar 
buiten te trekken, door de hendel op de 
ontkoppelde stand te zetten, zoals de 
afbeelding toont (Fig. 8,9). 

 Adjust the height by extracting the stabilizer 
moving the lever in the release position as 
shown in the figure (Fig. 8,9). 

Breng de steunpoot omlaag door de meest 
geschikte zitting voor de blokkering te kiezen. 

 Lower the stabilizer by choosing the most 
suitable position for locking. 

Breng de stabilisatiepoten omlaag met behulp 
van de knop (Fig. 7). 

 Lower the stabilizers through the handle   
(Fig. 7). 

 
                   (Fig. 7)                                          (Fig. 8)                                          (Fig. 9) 
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Raadpleeg de libellen voor de correcte 
stabiliteit van de structuur (Fig. 10). 

 Make reference to the spirit level for the 
correct stability of the structure (Fig. 10). 

Opgepast!!! Niet verhogen van de lichtmast 
kan als alle steunpoten niet correct 
uitgeschoven zijn. 

 Warning!!! Do not raise the tower if all 
stabilizers are not correctly extracted. 

 

(Fig. 10) 
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14.8.3 AFSTELLING VAN DE MAST – MAST ADJUSTMENTS 

Opgepast!!! Indien de machine voorzien is 
van de KIT AMOSS (Automatisch 
veiligheidssysteem van de paal) moet u de 
handrem van de wagen inschakelen om de 
mast van de lichttoren omhoog te brengen. 

 Warning!!! If the machine is equipped with  
AMOSS KIT (Automatic Mast Operating 
Safety System) is necessary to pull brake of 
the trailer to raise the mast of the lighting 
tower. 

Dit systeem voorkomt gevaarlijke situaties voor 
het geval de machine verplaatst wordt met 
volledig opgetilde paal. 

 This system will prevent potentially 
dangerous situations of the trailer being 
moved while the mast is still in its raised, 
operational position. 

Zet de thermomagnetische schakelaars en de 
differentiaalschakelaar op het frontale 
schakelbord on de stand “ON” (I). 

 Switch ON (I) the RCD and all circuit 
breakers on the control panel. 

Selecteer de voeding van het systeem via de 

keuzeschakelaar MAINS ( )/0/GENERATOR            

( G ) (24). 

 Select the unit power source by means of the 

MAINS ( )/0/GENERATOR ( G ) selector 

(24). 

In MAINS, (raadpleeg hoofdstuk 14.9.1).  If MAINS position is selected (refer the 
chapter 14.9.1). 

In GENERATOR, (raadpleeg hoofdstuk 
14.10.2). 

 If GENERATOR position is select (refer the 
chapter 14.10.2). 

Op het besturingspaneel bevindt zich de 
hendel waarmee de telescopische paal 
eenvoudig en gemakkelijk omhoog en omlaag 
kan geschoven worden (25), Zum Heben des 
Masts den oberen Tastenbereich gedrückt 
halten. Beim Loslassen wird die 
Mastbewegung unterbrochen. 

 On the command panel there is the button 
that allows to raise and to lower the 
telescopic mast in easy and comfortable way 
(25), to raise the mast and hold the top of the 
button, the button is released the mast stops. 

Het bereik van de maximum hoogte wordt 
aangeduid door een rode strook op de basis 
van de mast. 

 A red wrap placed on the base of the mast 
will advise the mast safe extension limit.  

U de koplamp montage kantelen door op de 
knop (25B) te drukken. De helling behandelt 
een hoek van 41 °. 

 It is possible to tilt the floodlights group, using 
the button (25B). The tilt covers a 41° angle  

Indien de hydraulische regeleenheid of de 
motor van de generator defect is, kan de mast 
toch naar beneden (raadpleeg hoofdstuk 
13.3). 

 In case of hydraulic gear box or generating 
set engine‘s failure, it is possible to lower the 
mast (refer to the chapter 13.3). 
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14.8.4 AFSTELLING VAN DE LICHTBUNDEL EN IN-/UITSCHAKELING VAN DE LED – 
FLOOD LIGHT MANAGEMENT AND LAMPS SWITCH ON/SWITCH OFF 

Het is aanbevolen om de lichtstraal te 
positioneren door de schijnwerpers manueel in 
te schakelen en de paal goed bij te regelen. 
Om die gemakkelijker te laten draaien, zijn 
twee handgrepen voorzien (Fig. 11).  

 Rotate the mast to place the lighting beam in 
the desiderate position than switch on the 
lamps. To simplify the mast rotation  two 
handles are predisposed (Fig. 11) 

Trek de blokkeerpin van de paal uit (Fig. 11) 
zodat de paal kan draaien. De blokkering vindt 
plaats door de pen weer in één van de 
voorziene zittingen langs de rotatiering te 
steken. Met de mechanische blokkering kan de 
rotatie op 340° gestopt worden. 

 Pull the locking pin of the mast (Fig. 11) to 
allow its rotation. To block the rotation, re-
insert the pin in one of the many centers 
predisposed along the spin ring. The 
mechanical block concurs to stop the spin at 
340°. 

 

(Fig. 11) 
 

 

 
 
 

OPGELET: het is absoluut verboden om de 
stabilisatiepoten te sluiten als de lichttoren 
tot op de hoogste stand is uitgeschoven. 

 WARNING: it is strictly prohibited to close 
the stabilizers when the lighting tower is 
in vertical position at the maximum height. 

OPGELET: op de hoogste stand is de 
lichttoren bestendig tegen een 
windsnelheid van ongeveer 110 km/h. Let 
goed op en breng de telescoopmast 
onmiddellijk omlaag als u de lichttoren in 
bij harde wind gebruikt. 

 WARNING: the lighting tower is 
prearranged to withstand 110 km/h wind at 
the maximum height. In case of using in 
windy places, be careful and lower timely 
the telescopic mast. 

Na de aangegeven afstellingen kunt u de led-
schijnwerpers in-/uitschakelen: 

 After described adjustments, turn-on/off the 
LEDs lamps: 

MAINS (raadpleeg hoofdstuk 14.9.1 
controleer of de thermomagnetische 
schakelaars en de differentiaalschakelaars 
gedeblokkeerd zijn. 

 MAINS (refer the chapter 14.9.1), check that  
all circuit breakers and RCD are switched on. 

GENERATOR (raadpleeg hoofdstuk 14.10.2) 
voor generator starten, controleer of de 
thermomagnetische schakelaars en de 
differentiaalschakelaars gedeblokkeerd zijn. 

 GENERATOR (refer the chapter 14.10.2; 
start and run the generator, check that  all 
circuit breakers and RCD are switched on. 
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14.9 ELEKTRISCHE BESCHERMINGEN – ELECTRIC PROTECTION 

In het volgende hoofdstuk worden de 
elektrische beschermingen beschreven die 
zich op het bedieningspaneel bevinden. 

 The following chapter describes the electrical 
protection devices featured in the control 
panel. 

Thermomagnetische beveiligingen. 

De machine is uitgerust met een 
thermomagnetische schakelaar (31) waarmee 
de bescherming van de gebruiker kan worden 
verzekerd in geval van rechtstreeks en 
onrechtstreeks contact. In deze gevallen 
schrijft de referentienorm de automatische 
onderbreking van de voeding voor. 

 RCD/MCB. 
The unit is equipped with an RCBO combined  
(RCD/MCB) Device (31) which guarantees 
user protection against direct and indirect 
contacts. Reference standard prescribes 
automatic disconnection of the supply for 
protection against direct and indirect 
contacts. 

Opgelet! 
Opdat de thermomagnetische differentiaal 
correct zou werken en de geldende normen 
worden nageleefd, moet de machine geaard 
worden. De aardaansluiting moet conform zijn 
met de voorschriften vermeld in hoofdstuk 
14.4 en 7.3. 

 Warning! 

In order to guarantee RCD/MCB proper 
operation, the lighting tower shall be 
connected to the true earth. Earthing shall be 
carry out as described in 14.4 and 7.3 
chapters. 

Controleer regelmatig de functionering van de 
automatische differentieelschakelaar 
(RCD/MCB) (31) door middel van een druk op 
de "TESTKNOP" op het voorpaneel. 

 Verify periodically the operation of the 
RCD/MCB (31), by pressing the “TEST” 0 
button placed on the front panel. 

THERMOMAGNETISCHE BEVEILIGINGEN  MAGNETO THERMIC PROTECTION 

Ledere elektrische lading, gevoed doot het 
hybridesysteem of door het net, aangesloten 
op het bedieningspaneel, si van een speciale, 
thermomagnetische beveiliging voorzien: 

 Each load supplied by the system or by the 
network, connected to the control panel is 
provided by dedicated thermal magnetic 
protection. 

 Thermomagnetische differentiaal 16 A:  
algemene bescherming. 

  16 A RCD/MCB main/output protection 

 Thermische beveiliging 6 A: bescherming 
van de hydraulische centrale. 

  6 A circuit breaker for hydraulic gear box 
protection 

 Thermische beveiliging 4 A: bescherming 
van de led-schijnwerpers. 

  4 A circuit breaker for LEDs lamps switch 
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14.9.1 VOEDING VIA STROOMNET – MAINS SUPPLY 

De groep kan via een enkelfasige lijn                 
230÷240 V 50 Hz worden gevoed. Zorg ervoor 
dat deze lijn voorzien is van een geschikte 
thermomagnetische differentiaalbeveiliging. 

  Utility mains 230÷240 V 50 Hz single phase 
can be used as power supply for the unit. 
Ensure the incoming line is provided of 
adequate RCD and MCB protection.  

Sluit de mannelijke stekker 230÷240 V 16 A 
2p+T IP67 CEE (21) aan op een stopcontact 
met identieke kenmerken. 

  Connect to the male plug 230÷240 V 16 A 
2p+E IP67 EEC (21) the incoming line cable 
by means of a socket with the same 
characteristics. 

Opgelet!   Warning! 

Respecteer de aansluiting zoals aangegeven 
in de afbeelding. 

  The connection should be as shown in figure. 

(EEC version) 
 

 
 

 

De minimumdoorsnede van de aansluitkabels 
moet worden gekozen op basis van de 
spanning, het geïnstalleerde vermogen en de 
afstand tussen bron en gebruik. 

  Cross section and insulation characteristics  
of connection cables shall be choose 
accordingly to the ampere and voltage input 
ratings, taking into account the distance 
between the source and the unit. 

MAINS HANDMATIGE MODUS: (raadpleeg 
hoofdstuk 14.10.4) controleer of de 
thermomagnetische schakelaars en de 
differentiaalschakelaars gedeblokkeerd zijn. 

 MAINS MANUAL MODE (refer the chapter 
14.10.4), check that  all circuit breakers and 
RCD are switched on. 

MAINS AUTOMATISCHE MODUS: (raadpleeg 
hoofdstuk 14.10.5) voor generator starten, 
controleer of de thermomagnetische 
schakelaars en de differentiaalschakelaars 
gedeblokkeerd zijn. 

 MAINS AUTOMATIC MODE (refer the 
chapter 14.10.5), check that  all circuit 
breakers and RCD are switched on. 
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47 

48 

49

 

51 

50 

14.10 BESTURINGSPANEEL GTL01 – GTL01 CONTROL PANEL 

De hoofdcommando’s van de lichtmast 
bevinden zich achter een deur met handgreep 
en veiligheidslot, zodat niet onbevoegd 
personeel er niet bij kan. 

 All control gears, switches and toggles of the 
unit are installed on the control cabinet. It is 
provided a door with handle with safety lock 
to prevent that the unauthorised personal 
handlings the commands. 

14.10.1 BESCHRIJVING VAN DE BEDIENINGEN – DESCRIPTION OF CONTROLS 

 

 

 

 

 

 

Pos. 
Items 

Beschrijving Description 

47 Drukknop Start/Stop  Start/Stop button 

48 Drukknop Manueel/Automatisch Manual/Auto button 

49 Drukknop On/Off inschakeling lampen On/Off lamps button 

50 Led voor signalering status schijnwerpers Status signaling floodlights led 

51 Grafisch display Graphic display 

 

De groep wordt door de module aangestuurd 
en alle nodige procedures worden beheerd 
aan de hand van drukknoppen die op het 
voorste deel van de module zijn gemonteerd: 

 Control of the unit is in charge to the module  
all necessary procedures are triggered via 
push-buttons mounted on the front of the 
module: 

- de drukknop Start/Stop,  

- de drukknop Manueel/Auto,  
- de drukknoppen Lamp On/Off,            

… . 

 - Start/Stop button,  

- Manual/Auto button,  

- Lamp On/Off buttons, … . 
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Twee verschillende werkwijzen en twee 
verschillende besturingsmodi worden door de 
module beheerd: 

 Two different operation modalities and two 
different control modes are managed by the 
module: 

 Werkwijze: 
Generator of net 

 Besturingsmodus: 
Manueel of automatisch 

  Operations modalities: 
Generator or Mains 

 Control Modes: 
Manual or Automatic 

Raadpleeg de GEBRUIKSHANDLEIDING 
GTL01 Controller voor een volledige 
beschrijving van de functies van de logica. 

 For a complete description of logic, to refer  
the OWNER’S MANUAL GTL01 Controller. 

14.10.2 WERKING IN MANUELE MODUS VIA GENERATOR – GENERATOR MANUAL MODE 
OPERATION 

14.10.2.1 PROCEDURE OM DE MOTOR TE STARTEN – ENGINE START PROCEDURE 

Zet de keuzeschakelaar (24) op de stand 

“GENERATOR” ( G ). 

 Turn the select (24) to “GENERATOR” ( G ). 

Zet de thermomagnetische schakelaars en de 
differentiaalschakelaar op het frontale 
schakelbord on de stand “ON” (I). 

 Switch ON (I) the RCD and all circuit 
breakers on the control panel). 

Druk op de knop (48) in manuele modus . 
De machine is standaard in manuele werkwijze 
ingesteld. 

 Press the button (48) in Manual Mode      

. The default Operation mode setting is 
the Manual mode. 

Druk op de knop Start/Stop (47)  om de 
motor te starten. 

 
Press Start/Stop button (47)  to start the 
engine. 

Om de mast met behulp de knop (25) 
omhoog/omlaag te brengen. 

 Use the Mast control button (25) to rise/lower 
the mast. 

Druk op de knoppen On/Off (49) …  in 
On om de lampen in te schakelen. 

 
Press Lamp On/Off (49) …  buttons to 
switch On the lamps. 

De lampen worden niet allemaal tegelijk aan 
gezet, maar met een zekere wachttijd tussen 
de ene en de volgende. 

 The lamps shall not switched on 
simultaneously, but with a delay between one 
and the other. 

De status-LED’s (50) knipperen tijdens de 
wachttijd en blijven vast aan wanneer deze tijd 
is verstreken en de lamp aan is. 

 The Status Leds (50) blink during the delay 
time, they stops to blink when the delay is 
expired and the lamps are switched on. 
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14.10.2.2 PROCEDURE VOOR UITSCHAKELING – SHUTDOWN PROCEDURE 

Druk opnieuw op de knoppen Lamp On/Off 

(49) …  om de lampen uit te schakelen. 

 To switch off the lamps it is needed to press 

the lamp On/Off buttons (49) … . 

De lampen worden niet tegelijk uit gezet, maar 
met een zekere wachttijd tussen de ene en de 
volgende. 

 The lamps shall not switched off 
simultaneously, but with a delay between one 
and the other. 

De status-LED (50) knippert tijdens de 
wachttijd en gaat uit wanneer deze tijd is 
verstreken en de lamp uit is. 

 The Status Leds (50) blinks during the delay, 
they turn off when the delay is expired and 
the lamps turn off effectively. 

Om de motor uit te zetten, moet u eenmaal op 

de drukknop Start/Stop (47) drukken . 

 To stop the engine, it is needed to press the 

Start/Stop button (47)  once. 

14.10.3 WERKING IN AUTOMATISCHE MODUS VIA GENERATOR – GENERATOR 
AUTOMATIC MODE OPERTATION 

Zet de keuzeschakelaar (24) op de stand 

“GENERATOR” ( G ). 

 Turn the select (24) to “GENERATOR” ( G ). 

Zet de thermomagnetische schakelaars en de 
differentiaalschakelaar op het frontale 
schakelbord on de stand “ON” (I). 

 Switch “ON” (I) the RCD and all circuit 
breakers on the control panel. 

Wanneer u in automatische modus op de knop 

(48) drukt, wordt het icoon  vervangen 

door de geactiveerde iconen:  voor 

Lichtsterkte,  voor Timer  

 Press the button (48) in Automatic Mode, the 

icon  is substituted by the icons enabled: 

 for Light Sensor,  for Timer. 

U kunt een of meerdere opties activeren, 
afhankelijk van welke er beschikbaar zijn 

 It is possible to enable one or more options, 
depending on which are available. 

Raadpleeg de GEBRUIKSHANDLEIDING 
GTL01 Controller voor een volledige 
beschrijving van de functies Lichtsterkte en 
Timer van de logica. 

 For complete description of Light Sensor and 
Timer the logic, capability refer to the 
OWNER’S MANUAL GTL01 Controller. 
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14.10.4 WERKING IN MANUELE MODUS VIA NET – MAINS MANUAL MODE OPERATION 

14.10.4.1 WERKINGSPROCEDURE VIA NET – MAINS PROCEDURE 

Zet de keuzeschakelaar (24) op de stand 

“NET” ( ). 

 Turn the select (24) to “MAINS” ( ). 

Zet de thermomagnetische schakelaars en de 
differentiaalschakelaar op het frontale 
schakelbord on de stand “ON” (I). 

 Switch ON (I) the RCD and all circuit 
breakers on the control panel. 

Druk op de knop (48) in manuele modus . 
De machine is standaard in manuele werkwijze 
ingesteld. 

 Press the button (48) in Manual Mode      

. The default Operation mode setting is 
the Manual mode. 

Om de mast met behulp de knop (25) 
omhoog/omlaag te brengen. 

 Use the Mast control button (25) to rise/lower 
the mast. 

Druk op de knoppen On/Off (49) …  in 
On om de lampen in te schakelen. 

 
Press Lamp On/Off (49) …  buttons to 
switch On the lamps. 

De lampen worden niet allemaal tegelijk aan 
gezet, maar met een zekere wachttijd tussen 
de ene en de volgende. 

 The lamps shall not switched on 
simultaneously, but with a delay between one 
and the other. 

De status-LED’s (50) knipperen tijdens de 
wachttijd en blijven vast aan wanneer deze tijd 
is verstreken en de lamp aan is. 

 The Status Leds (50) blink during the delay 
time, they stops to blink when the delay is 
expired and the lamps are switched on. 

14.10.4.2 PROCEDURE VOOR UITSCHAKELING VIA NET – MAINS SHUTDOWN 
PROCEDURE 

Druk opnieuw op de knoppen Lamp On/Off 

(49) …  om de lampen uit te schakelen. 

 To switch off the lamps it is needed to press 

the lamp On/Off buttons (49) … . 

De lampen worden niet tegelijk uit gezet, maar 
met een zekere wachttijd tussen de ene en de 
volgende. 

 The lamps shall not switched off 
simultaneously, but with a delay between one 
and the other. 

De status-LED (50) knippert tijdens de 
wachttijd en gaat uit wanneer deze tijd is 
verstreken en de lamp uit is. 

 The Status Leds (50) blinks during the delay, 
they turn off when the delay is expired and 
the lamps turn off effectively. 
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14.10.5 WERKING IN AUTOMATISCHE MODUS VIA NET – MAINS AUTOMATIC MODE 
OPERTATION 

Zet de keuzeschakelaar (24) op de stand 

“NET” ( ). 

 Turn the select (24) to “MAINS” ( ). 

Zet de thermomagnetische schakelaars en de 
differentiaalschakelaar op het frontale 
schakelbord on de stand “ON” (I). 

 Switch ON (I) the RCD and all circuit 
breakers on the control panel. 

Wanneer u in automatische modus op de knop 

(48) drukt, wordt het icoon  vervangen 

door de geactiveerde iconen:  voor 

Lichtsterkte,  voor Timer  

 Press the button (48) in Automatic Mode, the 

icon  is substituted by the icons enabled: 

 for Light Sensor,  for Timer. 

U kunt een of meerdere opties activeren, 
afhankelijk van welke er beschikbaar zijn 

 It is possible to enable one or more options, 
depending on which are available. 

Raadpleeg de GEBRUIKSHANDLEIDING 
GTL01 Controller voor een volledige 
beschrijving van de functies Lichtsterkte en 
Timer van de logica. 

 For complete description of Light Sensor and 
Timer the logic, capability refer to the 
OWNER’S MANUAL GTL01 Controller. 

14.11 GEBRUIK ALS GENERATOR - USE OF MACHINE LIKE GENERATING 

Start de motor in manuele modus, zie 
Paragraaf 14.10.2. 

 Start the engine manually, see Paragraph 
14.10.2. 

Het is mogelijk gelijktijdig de lichtmast en het 
eenfasig stopcontact 230÷240 V 16 A (20) te 
gebruiken. Wij adviseren de gegevens gemeld 
op de typeplaat niet te overschrijden. 

 It is possible, at the same time to use the 
lighting tower and to draw current from the 
single phase socket 230÷240 V 16 A (20). It 
is recommended not to exceed the plate data. 

Om het apparaat met de generator aan te 
sluiten, moet u stekkers gebruiken die geschikt 
zijn voor de stopcontacten en kabels die in 
optimale toestand verkeren. 

 Connect up to the generator using plugs that 
fit the sockets and cables in excellent 
condition. 

De minimum doorsnede van de aansluitkabels 
moet gekozen worden op basis van de 
spanning, het geïnstalleerd vermogen en de 
afstand tussen de bron en het apparaat. 

 The minimal section of connection cables 
must be choose in relationship on the 
tension, to the installed power and the 
distance between source and uses. 
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14.12 STILSTAND VAN DE GROEP - STOPPING THE ENGINE 

Breng de telescopische paal naar beneden, 
met de knop (25). 

 Lower the telescopic mast holding the button 
(25). 

Verwijder de ingevoegde ladingen.  Disconnect the loads. 

Raadpleeg Paragraaf 14.10.2.2 voor de 
uitschakeling in manuele modus. 

 Refer to Paragraph 14.10.2.2 for switching 
off in manual mode. 

Zet de keuzeschakelaar Mains ( ) 

/0/Generator ( G ) (24) op de stand “0”. 

 
Turn the Mains ( )/0/Generator ( G ) 

selector (24) in “0” position. 

Bij nood kan de generatorset gestopt worden 
door op de stopdrukknop te drukken (19). 

 In emergency case it is possible to stop the 
generating set by pressing the stop button 
(19). 

In elke modaliteit doet de inschakeling van de 
noodknop de motor onmiddellijk stilvallen 

 In all situation you well switch off the machine 
with the emergency stop button. 

Sluit de steunpoten opnieuw.  Raise the stabilizers. 
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15 ONDERHOUD VAN DE MOTOR - ENGINE MAINTENANCE 

Het is belangrijk dat de motor in perfecte 
conditie blijft. Wij adviseren dus de 
onderhoudsnormen van de motor strikt in acht 
te nemen. Raadpleeg hiervoor het hoofdstuk 
“ONDERHOUD” in de “Handleiding van de 
operator”. 

 In order to preserve the engine performance 
strongly suggests following the maintenance 
operations and the maintenance schedules 
reported in the engine “Operator’s manual” at 
chapter “MAINTENANCE”. 

16 ONDERHOUD VAN DE LICHTMAST - LIGHTING TOWER 
MAINTENANCE 

Een regelmatige schoonmaak van de machine 
is aangeraden om ophoping van vuil te 
voorkomen dat de werking zou kunnen 
benadelen. De frequentie van deze handeling 
moet geraamd worden in functie van de plaats 
van gebruik. 

 We suggest a frequent cleaning of the 
machine in order to avoid the presence of dirt 
which can compromise the efficiency of the 
machine. The frequency of this operation 
tightly depends on the place where the 
machine is used. 

Voor de buitengewone onderhouds-
werkzaamheden die niet werden vermeld, is de 
ingreep van vakkundig personeel nodig. 

 The extraordinary service operations not 
mentioned here above require the aid of 
specialized technicians. 

16.1 SMEREN VAN DE LEISCHIJVEN – LUBRICATION OF THE ROLLERS 

Gebruik voor het smeren van de leischijven vet 
geschikt voor lage temperaturen en zeer hoge 
snelheid. Wij adviseren SKF LGLT 2 te 
gebruiken, een eerste kwaliteitsproduct met 
lithium zeep en volledig synthetische basisolie. 
Indien een ander product wordt gebruikt, moet 
hoe dan ook de viscositeit van de basisolie 
overeenstemmen met 18 mm²/s bij 40°C en 
4,5 mm²/s bij 100°C. 

 For the lubrication of the rollers, use a low 
temperatures and extremely high speed 
bearing grease. We recommend to use SKF 
LGLT 2 grease, a premium quality fully 
synthetic oil based grease using lithium soap. 
In case of use of an other product, the grease 
will must have a base oil viscosity equal to 18 
mm²/s at 40°C and to 4,5 mm²/s at 100°C. 

16.2 SMEREN VAN DE TELESCOPISCHE PALEN - LUBRICATION OF MAST SECTIONS 

Gebruik voor het smeren van de telescopische 
palen een spray type WD40. Breng aan op de 
metalen delen om gedurende het stijgen of 
dalen van de paal het verschuiven van de 
verschillende delen te vergemakkelijken. Bij 
frequent gebruik moet u dit om de drie 
maanden doen. 

 For the lubrication of the mast sections, we 
recommend to use a light lubricating oil like 
WD40. Spray it on the metal parts of the 
mast, in order to avoid squeaking and 
scrapping noises during the raising and the 
lowering operations. In case of frequent use, 
lubricate every three months. 

16.3 SMEREN VAN DE STEUNPOTEN – LUBRICATION OF STABILIZERS 

Smeer regelmatig de steunpoten met een 
compact vet dat tevens fungeert als glijmiddel.  
Gebruik een smeerspuit die u in de kleppen op 
de steunpoten invoegt (indien voorzien). 
Controleer of de steunpoten zonder haperen 
verschuiven. 

 Grease periodically the stabilizer using a 
dense grease adapted to sliding system to 
apply through the apposite tool to insert in the 
valves placed on the stabilizer (if previewed). 
Verify if the movement of the stabilizer is 
correctly. 
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16.4 CONTROLE VAN DE HYDRAULISCHE CILINDER – CHECK OF HYDRAULIC CYLINDER 

Controleer regelmatig de staat van de 
hydraulische stuwcilinder. Check of er geen 
sporen van slijtage, wrijving, barsten of 
corrosie aanwezig zijn. 

 Verify periodically the conditions of the 
hydraulic pushing cylinder, controlling that 
there are not any usury traces, rubbing, leaks 
or corrosion.  

16.5 CONTROLE VAN DE STALEN KABELS - CHECK OF STEEL CABLES 

Men moet regelmatig hun staat controleren, en 
erop toezien dat ze perfect in de katrollen 
worden gesleept. Controleer regelmatig de 
slijtage en de correcte positie van de katrollen. 
Wanneer de kabels en de katrollen vervangen 
worden, moet men controleren of de montage 
op correcte wijze gebeurt. Indien de 
staalkabels tekenen van slijtage zouden 
vertonen, mag men de schijnwerpertoren niet 
gebruiken, maar moet men onmiddellijk 
GENERAC MOBILE PRODUCTS S.r.l. 
contacteren. 

 It is periodically necessary to verify their 
conditions and their perfect dragging inside 
the pulleys. It is recommended to periodically 
to verify their condition and ensure their 
correct position inside the pulleys. It is the 
Manufactures recommendation that all cables 
and pulleys are replaced as required. If the 
steel cable shows unusual signs of wear or 
damage, do not use the lighting tower and 
contact the GENERAC MOBILE PRODUCTS 
S.r.l. 

16.6 CONTROLE VAN DE HYDRAULISCHE KOPPELINGEN – CHECK OF HYDRAULIC 
CONNECTIONS 

Controleer regelmatig de buisfittingen en de 
leidingen voor de hydraulische olie die van de 
tank naar de cilinder lopen. Controleer of de 
leidingen goed aangespannen zijn en ga na of 
er geen sporen van slijtage of inkepingen zijn. 
Check tevens of er geen lekken zijn. 

 Verify periodically connections and hoses that 
transport the hydraulic oil from the tank to the 
cylinder, check the tightening of the hoses, 
verify eventual usury signs or cuts. Verify if 
there is a oil’s loss.  
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17 VADEMECUM IN GEVAL VAN PROBLEMEN - TROUBLESHOOTING 
GUIDE 

Hierna worden de meest voorkomende 
afwijkingen vermeld die gedurende het gebruik 
van de lichtmast kunnen optreden samen met 
de mogelijke oplossingen. 

 Listed below are the most common troubles 
that may occur during use of the lighting 
tower and possible remedies. 

Indien de motor niet correct werkt, moet u de 
tabel raadplegen in het hoofdstuk “OPLOSSEN 
VAN DE DEFECTEN” in de “Handleiding van 
de Operator” van de motor. Op deze wijze kunt 
u de oorzaak van het defect bepalen en een 
oplossing vinden. 

 If the engine did not have to work correctly, 
we suggest to follow the maintenance 
operations and the maintenance schedules 
reported in the engine “Operator’s manual” at 
chapter “MAINTENANCE”, in order to find 
and to eliminate the cause of the trouble. 

17.1 VOORNAAMSTE AFWIJKINGEN - MAIN TROUBLES 

PROBLEEM  ANOMALY 

Raadpleeg de GEBRUIKSHANDLEIDING 
GTL01 Controller voor problemen te wijten 
aan alarmen die zich kunnen voordoen tijdens 
de werking via GENERATOR, weergegeven 
op het display van de logica. 

  For problems relates to alarms than can 
occur in GENERATOR operation  show on 
the display logic, to refer  the OWNER’S 
MANUAL GTL01 Controller. 

 

PROBLEEM  ANOMALY 

De GTL01 logica functioneert niet.  The GTL01 logic does not work. 

OORZAAK  CAUSE 

De accu is ontkoppeld.  The battery is disconnected. 

OPLOSSING  REMEDY 

Open de deur en schakel de accukoppeling op 
ON. 

 Open the door and connect the battery 
switch. 

OORZAAK  CAUSE 

De accu is ontladen.  The battery is discharge. 

OPLOSSING  REMEDY 

Laad de accu op.  Recharge the battery. 

OORZAAK  CAUSE 

De accu is defect  The battery is defective. 

OPLOSSING  REMEDY 

Vervang de accu.  Replace the battery. 

OORZAAK  CAUSE 

De startmotor werkt niet.  The starting motor does not work. 

OPLOSSING  REMEDY 

Wendt u tot een Yanmar Servicecentrum voor 
een controle. 

 Contact a Yanmar assistance centre for a 
check. 
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OORZAAK  CAUSE 

De noodknop werd ingedrukt.  The emergency stop button is pressed. 

OPLOSSING  REMEDY 

Controleer of de stopdrukknop opnieuw werd 
ingesteld. Is dit niet zo, draai dan de knop met 

de wijzers van de klok mee. 

 Check that the stop button is reamed. It if 
doesn’t, turn the grip handle in clockwise 

direction. 

OORZAAK  CAUSE 

Er zijn ontkoppelde kabels in de elektrische 
installatie. 

 There are many disconnected cables in the 
electrical system. 

OPLOSSING  REMEDY 

Voer een visuele controle op de elektrische 
installatie uit om de ontkoppelde kabels op te 

sporen (raadpleeg het elektrisch schema).  
Wend u eventueel rechtstreeks tot GENERAC 

MOBILE PRODUCTS S.r.l. 

 Check visually the electrical system to find 
the disconnected cables (make reference to 

the wiring diagram), eventually contact 
directly GENERAC MOBILE PRODUCTS 

S.r.l. 

 

PROBLEEM  ANOMALY 

De startmotor draait maar de motor start niet.   The starting motor works but the engine does 
not start. 

OORZAAK  CAUSE 

Mogelijk is er geen brandstof meer.  Possible lack of fuel in the tank. 

OPLOSSING  REMEDY 

Tank bij.  Refuel the machine. 

OORZAAK  CAUSE 

De brandstoffilter is vuil.  Fuel filter dirty. 

OPLOSSING  REMEDY 

Vervang de filter.  Replace the filter. 

OORZAAK  CAUSE 

De brandstofpomp werkt niet.  The fuel pump does not work. 

OPLOSSING  REMEDY 

Check de elektrische aansluiting van de pomp 
en wend u eventueel tot een Yanmar 

Servicecentrum voor een controle. 

 Check the electrical connection of the pump 
and eventually contact a Yanmar assistance 

centre for a check. 
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PROBLEEM  ANOMALY 

Moeilijke motorstart, onvoldoende 
motorprestatie. 

  The starting of the engine is difficult and there 
is a insufficient rendering. 

OORZAAK  CAUSE 

De luchtfilter is vuil.  The element air cleaner is dirty. 

OPLOSSING  REMEDY 

Reinig het element en vervang eventueel.  Clean up the element and eventually replace 
it. 

OORZAAK  CAUSE 

De injectiepomp is versleten.  Injection pump wear. 

OPLOSSING  REMEDY 

Gebruik geen brandstof van minder goede 
kwaliteit zodat slijtage van de pomp wordt 
vermeden. Controleer het element van de 
brandstofpomp en vervang indien nodig. 

 Do not use poor quality fuel as it will cause 
wear of the pump. Check the fuel injection 
pump element and replace it if necessary. 

OORZAAK  CAUSE 

Oververhitting van de mobiele elementen.  Overheating of moving parts. 

OPLOSSING  REMEDY 

Controleer het smeersysteem.  Check lubricating oil system. 

Controleer of de oliefilter goed werkt of 
vervang hem. 

 Check to see if lubricating oil filter is working 
properly or replace it. 

 

PROBLEEM  ANOMALY 

Onstabiele stroomtoevoer.  Output voltage unstable. 

OORZAAK  CAUSE 

Onregelmatige motorsnelheid.  Irregular engine speed. 

OPLOSSING  REMEDY 

De motor is ingesteld op het juiste toerental 
(1500 r.p.m.), wend u bij ontregeling 
rechtstreeks tot GENERAC MOBILE 

PRODUCTS S.r.l. 

 The engine is set at the exactly speed       
(1500 r.p.m.), in case of unsettling contact 
directly GENERAC MOBILE PRODUCTS 

S.r.l. 

OORZAAK  CAUSE 

De alternator is defect.  The alternator is defective. 

OPLOSSING  REMEDY 

Vervang hem en wend u eventueel 
rechtstreeks tot GENERAC MOBILE 

PRODUCTS S.r.l. 

 Replace the alternator and eventually contact 
directly GENERAC MOBILE PRODUCTS 

S.r.l. 

 

  



 

 
 

V20  8,5m 4x320W LED 
 

 62 TL193-01-14-00 
10-09-2018 

Nederlands-English 

YANMAR ENGINE 

 

 

PROBLEEM  ANOMALY 

De machine valt stil en de meldlamp voor lage 
druk brandt. 

 The machine stops with the oil low pressure 
signal lamp ignited. 

OORZAAK  CAUSE 

Laag oliepeil.  The oil level is low. 

OPLOSSING  REMEDY 

Controleer het peil en vul bij indien nodig.  Verify the level and add oil if necessary. 

OORZAAK  CAUSE 

De oliedrukregelaar is defect.  The pressure switch is defective. 

OPLOSSING  REMEDY 

Vervang de drukregelaar.  Replace the pressure switch. 

 

PROBLEEM  ANOMALY 

De machine valt stil met de meldlamp voor 
hoge temperatuur van de koelvloeistof aan. 

 The machine stops with the high water 
temperature signal lamp ignited. 

OORZAAK  CAUSE 

Het koelvloeistofpeil in de radiator is laag.  The level of the coolant in the radiator is low. 

OPLOSSING  REMEDY 

Controleer het peil en vul bij indien nodig.  Verify the level and add coolant if necessary. 

OORZAAK  CAUSE 

Rooster of ribben van de radiator verstopt.  Radiator net or radiator fin clogged with dust. 

OPLOSSING  REMEDY 

Maak het rooster en/of de ribben schoon.  Clean net or fin carefully. 

OORZAAK  CAUSE 

De ventilator van de radiator werkt niet.  Radiator fan does not work. 

OPLOSSING  REMEDY 

Controleer de ventilator.  Check the fan. 

 

PROBLEEM  ANOMALY 

De machine valt stil met de meldlamp van de 
acculader aan. 

 The machine stops with the battery charge 
signal lamp ignited. 

OORZAAK  CAUSE 

De accu is defect.  The battery is defective. 

OPLOSSING  REMEDY 

Vervang de accu.  Replace the battery. 
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OORZAAK  CAUSE 

De alternator van de motor is defect.  The engine’s alternator is failure. 

OPLOSSING  REMEDY 

Controleer en wend u eventueel tot een 
Yanmar Servicecentrum. 

 Check it and eventually contact a Yanmar 
assistance centre. 

 

PROBLEEM  ANOMALY 

Na het tanken stijgt de aanwijzer van het 
brandstofpeil niet. 

  After refueling, the fuel level monitor does 
not move. 

OORZAAK  CAUSE 

De aanwijzer werkt niet.  The floating does not work. 

OPLOSSING  REMEDY 

Controleer de aanwijzer en de relatieve 
elektrische aansluiting. 

 Check the floating and its relative electrical 
connection. If the sensor is blocked, 

eventually replace it. 

 

PROBLEEM  ANOMALY 

De differentiële schakelaar slaat door tijdens 
het gebruik van de machine. 

  The automatic earth leakage relay trips 
during the use of the machine. 

OORZAAK  CAUSE 

Een stroomlek trad op gedurende het gebruik 
van het hulpstopcontact. 

 It has been a leak of current during the use of 
the auxiliary socket. 

OPLOSSING  REMEDY 

Controleer de elektrische installatie 
stroomafwaarts van het hulpstopcontact. 
Controleer of de absorptiewaarden op de 

typeplaat niet overschreden werden. 

 Check the electrical system connected to the 
auxiliary socket, verify that no values of draw 

are not exceeds to you. 

OORZAAK  CAUSE 

Elektrische verbindingen onderbroken.  Electrical connections interrupted. 

OPLOSSING  REMEDY 

Controleer de elektrische installatie en wend u 
eventueel rechtstreeks tot GENERAC MOBILE 

PRODUCTS S.r.l. 

 Check the external electrical system and 
contact eventually GENERAC MOBILE 

PRODUCTS S.r.l. 

OORZAAK  CAUSE 

De aardaansluiting werd niet vakkundig 
uitgevoerd. 

 Connection to Earth not correctly carried out. 

OPLOSSING  REMEDY 

Controleer en zorg voor efficiënte aarding.  Check that the connection to Earth is 
adapted. 
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PROBLEEM  ANOMALY 

De knop voor stijging en daling van de 
telescopische paal werkt niet. 

  The raising and lowering button of the 
telescopic mast does not work. 

OORZAAK  CAUSE 

Defecte elektrische aansluiting.  Defective electrical connection. 

OPLOSSING  REMEDY 

Controleer de elektrische aansluiting.  Check the electrical connection. 

OORZAAK  CAUSE 

De hydraulische regeleenheid werkt niet.  The hydraulic gear box does not work. 

OPLOSSING  REMEDY 

Controleer of de automatische differentieel 
schakelaar opnieuw werd ingesteld. 

 Check that the automatic earth leakage relay 
is armed, eventually rearmed it. 

Controleer de elektrische installatie van de 
hydraulische regeleenheid. 

 Check that the electrical system of the 
hydraulic gear box. 

Controleer de olie in de hydraulische 
regeleenheid, vul bij indien nodig. 

 Check the oil inside the hydraulic gear box, 
add it if necessary. 

Vervang de hydraulische regeleenheid en 
wend u hiervoor rechtstreeks tot GENERAC 

MOBILE PRODUCTS S.r.l. 

 Replace the hydraulic gear box contacting 
directly GENERAC MOBILE PRODUCTS 

S.r.l. 

OORZAAK  CAUSE 

De hydraulische regeleenheid is defect.  The hydraulic gear box is failure. 

OPLOSSING  REMEDY 

Schroef de as los tegen de wijzers van de klok 
in en raadpleeg het hoofdstuk 

“HYDRAULISCHE REGELEENHEID”. Op 
deze wijze gaat de paal naar beneden. 

 Unscrewing the pin in counter clockwise 
direction, make reference to chapter 

“HYDRAULIC GEAR BOX”, it is possible to 
lower the mast. 
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GENERAC MOBILE PRODUCTS S.r.l. 
Via Stazione, 3 bis 

27030 Villanova d’Ardenghi (PV) 
ITALY 

Tel.: +39 0382 567011 
Fax:+39 0382 400247 

 
 

Web site: 
http://www.towerlight.com 

 
E-mail: 

info@towerlight.com 
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