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GEBRUIK & ONDERHOUD 
 
 

Voor installatie van de machine en voor ieder gebruik hiervan dient dit instructie- 
En gebruikshandboek te worden geraadpleegd. Indien dit handboek niet geheel 
duidelijk of begrijpelijk is, gelieve direct contact op te nemen met het volgende 
telefoonnummer : 
 
+39 0382 400246 
 
Dit instructiehandboek is integraal onderdeel van de machine en dit moet gedurende 
de gehele levensloop van de machine zo blijven, ook wanneer het eigendomsrecht 
van de machine wordt overgedragen. 
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Algemene beschrijving van de machine 
 
Bij de ontwikkeling van de verlichtingsunit Superlight VT1 is men uitgegaan van 3 
basiseigenschappen waar de machine aan moest voldoen : 
 

• compacte afmetingen 
• hoge betrouwbaarheid 
• kwalitatief goede materiaaleigenschappen 

 
De contructiematerialen die gebruikt zijn garanderen niet alleen extreme kracht en 
weerbaarheid van de mast, maar ook duurzaamheid. De gebruikte materialen zijn 
ongevoelig voor slijtageperikelen zoals roest. 
 
De machine kan door een enkel persoon worden geïnstalleerd en bedient. De 
mogelijkheid om de mast zowel hydraulisch als handbediend in te schuiven bevestigd 
de hoge mate van ingebouwde veiligheden. 
 
Tevens zijn de gebruikte lampen afkomstig van ’s werelds meest vooraanstaande 
fabrikanten en wordt uitvoerig getest voor installatie in de VT1. 
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technische specificaties & afmetingen 
   
   

generatorset 
   
    
enkele fase voltage 10kVA – 230V  
frequentie 50Hz  
toerental motor 1500  
motor type Kubota D1105  
aantal cylinders 3  
vermogen 13,7 pk  
inhoud 1123cm³  
koelsysteem watergekoeld  
startsysteem electrisch  
brandstof Diesel  
brandstoftank capaciteit 116 l  
draaiuren op volle tank 96 uur  
specifiek brandstofverbruik 265 gram per Kwh  
geluidsnivo 90 Lwa  
   
   

verlichtingsmast 
   
Maximale hoogte 9 meter  
telescopeerwijze hydraulisch  
aantal mastsecties 7  
lampensoort metal halide  
vermogen 4 x 1000 watt  
rotatie van de mast 300 graden  
    
   

maten en gewichten 
   
minimale afmetingen 3360x1400x2510 mm  
L X B X H   
Maximale afmetingen 3360x2470x9000 mm  
L X B X H   
Gewicht 1068 kgs  
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Beschrijving bedieningspaneel 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 waarschuwingslamp accuspanning 9 nooddaalventiel, handbediend 
2 waarschuwingslamp oliedruk 10 vulmond voor hydraulische olie 
3 bedieningshandel telescoopfuncties van de mast 11 bedieningsknop lamp 3 
4 analoge urenteller 12 bedieningsknop lamp 4 
5 waarschuwingslamp watertemperatuur 13 bedieningsknop lamp 1 
6 waarschuwingslamp voorgloeiperiode 14 bedieningsknop lamp 2 
7 40 amp, 1 fase stroomonderbreker 15 brandstofnivo meter 
8 40 amp automatische aardlekschakelaar 16 contactschakelaar 
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  21   22    23                             24 

26           25

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 230V 1 amp CEE stroomaansluiting 
22 10 amp stroomonderbreker 
23 noodstopschakelaar 
24 bevestigingspunt voor aardingsdraad 
25 selecteur “Generator/0/Main” 
26 230V 32 amp 90° CEE stroomaansluiting hoofd inham 
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Gebruik nooddaalventiel in noodgevallen 
 

Attentie 
 
Wanneer de mast uitgeschoven is en de motor weigert, is het mogelijk om de mast 
in te schuiven door de oranje knop (27) linksom te draaien. Deze knop reguleert de 
oliehoeveelheid in de cylinder. Wanneer de mast volledig is ingeschoven en de motor 
weer functioneert, moet de knop op dezelfde positie worden teruggedraaid, om 
volledige functionaliteit te garanderen. In deze positie is VT1 weer volledig gereed 
voor gebruik. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Draairichting 
 
 
 

27 
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Gebruikersinstructies Superlight VT1 
 

1) plaats de machine vlak mbv de 4 uithouders en aangebrachte waterpassen. 
 
2) Nadat de motor is opgestart, nadat de voorgloeilamp is gedoofd, kan met de 

telescopeerhandel (3) de mast worden uitgeschoven. Tegelijkertijd kan met  
de schakelaars 1 t/m 4 de lampen worden ingeschakeld. 
 

3) Draai de mast in de gewenste positie voor optimaal gebruik van de 
lichtbundel. 

 
4) De druk van de hydrauliekolie wordt gecontroleerd en aangestuurd door de 

oliepomp die alleen functioneert wanneer de motor is ingeschakeld. 
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Beschrijving DAS motorstop systeem : 
 
De Superlight VT1 is uitgerust met een DAS motorbeschermingssysteem. Dit 
systeem schakelt de motor uit wanneer een van de volgende disfunctionaliteiten 
zich voordoen : 
 
• te lage accuspanning 
• te weinig oliedruk 
• te laag brandstofnivo 
• te hoge watertemperatuur 
 
De reden van de motorstop valt af te lezen van het bedieningspaneel, waar de 
corresponderende waarschuwingslamp zal oplichten. 
Als gevolg van de motorstop zullen de lampen zich automatisch uitschakelen.  
Wanneer de oorzaak is opgelost reset het systeem zich automatisch en is de 
Superlight VT1 weer klaar voor gebruik. 
 

Aarding van de machine 
 

Bevestig de aardingsdraad aan de aardingsklem (9). 
 

Starten 
 
Voordat de machine gestart wordt moeten eerst de volgende zaken worden 
gecontroleerd : 
 
• waternivo 
• brandstofnivo 
• olienivo van de motor 

 
Als deze checks zijn gedaan gaat u als volgt te werk : 
 
Draai de sleutelschakelaar (16) een slag naar positie GL, waardoor de 
waarschuwingslamp van het voorgloeien (6) zal oplichten. Wanneer deze lamp 
dooft kunt u de schakelaar een slag verder draaien naar positie ST, waardoor de 
motor zal starten. 
 
ATTENTIE : Mocht de motor niet in een keer starten, zet de sleutelschakelaar in 
de “off” positie wacht dan 10 seconden en herhaal bovenstaande procedure. 
 
Laat de motor 10 minuten draaien om op te warmen, voordat de gebruikt wordt 
gemaakt van de lampen of de reststroom. 
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Gebruik van de machine 
 

Aardlekschakelaar 
 
De machine is uitgerust met een aardlekschakelaar, die de gebruiker beschermt 
tegen electrische schokken bij onvrijwillig contact met stroomgedragen 
circuitdelen of een isolatiefout. 
 
Waarschuwing! 
De aardlekschakelaar functioneert allen wanneer de machine is voorzien van 
randaarding. Randaarding moet plaats vinden volgens de IEC 364 maatregel. 
 
Gebruik alleen stroomaansluitingen die correct passen op de stekkerdoos en 
controleer de stroomkabels voor iedere operatie. 
 

Stopzetten van de motor 
 

Schakel de lampen uit en ontkoppel eventuele randapparatuur van het aggrgaat. 
Na 1 minuut kan de motor worden stopgezet door de sleutelschakelaar (16) in de 
“off” positie te schakelen. 
 
 
Waarschuwing !! 
 
Om maximale prestaties van de motor te garanderen beveelt aan de 
onderhoudswerkzaamheden en onderhoudsperiodes uit te voeren, zoals in de 
door de motorleverancier ter beschikking gestelde gebruiks- en onderhouds-
beschrijving wordt vermeld. Onvoldoende onderhoud kan leiden tot een kortere 
gebruiksperiode en het verminderen van prestaties. 
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Storingsoorzaken 
 
Reinigen van brandstoffilter (huis) 
 
Iedere 100 bedrijfsuren dient het  brandstoffilter te worden gereinigd. Tevens 
moet de behuizing van het filter worden gereinigd, om roestvorming te 
voorkomen. 
 
Procedure: 
 
• Sluit de toevoerkraan op het filterhuis (fig. 1 , positie B). 
• Verwijder de bovenkap en reinig deze met brandstof (diesel). 
• Neem het element uit (fig. 1 nr 2) en reinig dit met dieselolie. 
• Na reiniging het element terugmonteren. 
• Daarna de injectiepomp ontluchten. 
 
Vervanging van het brandstoffilter 
 
Na 400 bedrijfsuren dient het brandstoffilter te worden vervangen. 
 
Procedure: 
 
• laat een klein beetje brandstof over de dichtring van het element lopen en 

monteer het element “handvast”. 
• Laat de overtollige lucht ontsnappen. 
 
Belangrijk : 
Vervang het element iedere 400 uur om slijtage aan injectoren en plunjers van de 
brandstofpomp te verkomen vanwege vervuiling. 
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Motorolie 
 
Waarschuwing : 
Om persoonlijk letsel te voorkomen moet de motor uitgezet zijn voordat het 
oliepeil wordt gecontroleerd, of voordat motorolie wordt bijgevuld of het olie-
element wordt vervangen. 
 
Controle van het oliepeil. 
 
Voor ieder gebruik dient het oliepeil te worden gecontroleerd. Dit is ook mogelijk 
na op zijn minst 5 minuten nadat de motor is uitgeschakeld. 
 
Zorg ervoor dat de machine goed genivelleerd is. Wanneer de machine niet 
waterpas staat, krijgt men een niet representatief beeld van het olienivo. 
 
Procedure: 
 
• Neem de oliepeilstok (fig. 4 nr 2)uit de behuizing en veeg deze schoon 
• Plaats de oliepeilstok terug in de behuizing en neem hem daarna weer uit de 

behuizing en controleer het olienivo. 
• Wanneer het olienivo te laag is, draai de vuldop (fig. 4 nr1) los en vul de olie 

aan tot het voorgeschreven nivo (fig. 4a). 
• Na het bijvullen van de olie dient u 5 minuten te wachten en dan wederom 

het olienivo te controleren. Deze tijd is nodig om de olie in het systeem op te 
nemen en het carter aan te vullen. 

 
Olie verversen 
 
De olie dient voor het eerst ververst te worden na 50 bedrijfsuren en daarna na 
iedere volgende 200 bedrijfsuren. 
 
Procedure 
 
• Draai de carterplug los aan de rechterzijde van het frame en laat de olie uit 

het carter lopen. Dit gaat het gemakkelijkst wanneer de olie warm is. LET OP: 
Wanneer deze operatie wordt uitgevoerd met warme olie, zorg voor 
voldoende persoonlijke bescherming !!!. 

• Vul de machine af met nieuwe olie tot aan de bovenmaat op de peilstok. 
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Vervanging van het oliefilter 
 
 

 
Waarschuwing : 
Om persoonlijk letsel te voorkomen moet de motor uitgezet zijn voordat het 
oliepeil wordt gecontroleerd, of voordat motorolie wordt bijgevuld of het olie-
element wordt vervangen. 
 

 
Procedure: 
 
• vervang het oliefilter (fig. 5, nr.1) iedere 200 draaiuren. 
• Verwijder het oude element met behulp van een filtertang. 
• Smeer de keerring van het nieuwe element in met een klein beetje olie 
• Draai het element “handvast”. Wanneer het element vast wordt gedraaid met 

een filtertang komt dit te strak te zitten. 
• Als het nieuwe element is gemonteerd zal het olienivo gebruikelijk iets zakken. 

Laat daarom de machine even draaien en controleer op eventuele lekkages 
langs de filterkeerring. Controleer daarna het oliepeil en vul dit , indien nodig 
aan tot het gewneste nivo. 

• Verwijder alle eventueel aanwezige olie vanaf het motorblok. 
 
 

Radiator 
De aanwezige hoeveelheid koelvloeistof is voldoende voor een normale werkdag. 
Maak er een gewoonte van het vloeistofnivo voor iedere werkdag te controleren. 
 
 
 

Koelvloeistof controle 
 
 

Waarschuwing: 
Wanneer de dop van de radiator wordt verwijderd, neem de 
veiligheidsvoorschriften in acht zoals deze door de fabrikant op  de dop zijn 
aangebracht. Wanneer het vloeistofnivo wordt controleerd als de machine nog 
warm is staat de radiator onder druk  en dit noopt tot extreme voorzichtigheid bij 
het controleren van het vloeistofnivo. Draai daarom de radiatordop iets los om de 
overtollige druk te laten ontsnappen. Wanneer dit is gebeurd kunt u de dop 
verder losdraaien. Wanneer er waterlekkage optreedt bij de radiator, gelieve 
direct contact op te nemen met uw dealer. 
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Procedure: 
 
• Verwijder de radiatordop (fig.6 nr.1) en controleer of het niveau staat tot aan 

de vulpijp. 
• Als het nivo is verminderd als gevolg verdamping dient het vloeistofnivo op 

peil te worden gebracht met water. 
• Controleer beide toevoerkraantjes. 1 op de bovenzijde van de radiator (fig.8 

nr1), en 1 aan de zijkant van de radiator. 
 
 

Vervangen koelvloeistof 
Procedure: 
 
• Zorg er voor dat beide toevoerkranen van de radiator openstaan en 

tegelijkertijd moet ook de vuldop worden losgedraaid, omdat anders 
onmogelijk alle koelvloeistof uit het systeem kan worden gehaald. 

• Verwijder de overstortbuis van de radiator druk kap om de reservetank ook te 
kunnen ledigen. 

• Nadat het hele systeem leeg is kan er volgens de voorscrhiften van de 
motorleverancier koelvloeistof worden bijgevuld. 
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Luchtfilteronderhoud 
 

Wanneer het element van het luchtfilter waarmee de machine is uitgevoerd, een 
droog element is, mag er nooit olie worden gebruikt voor welke toepassing voor 
het element dan ook !! 
 
Open 1 maal per week de ontluchtingskap (fig. 9 nr4) wanneer er onder normale 
omstandigheden wordt gewerkt en 1 maal per dag wanneer er met de machine in 
stoffige ruimtes wordt gewerkt, om grote hoeveelheden vuil en stof te 
verwijderen. 
 
 
Reinigingsprocedure: 
 
• Reinig het filterhuis met een katoenen doek en controleer of er geen olie of 

vet aan de doek achterblijft. 
• Probeer zoveel mogelijk contact met het filterelement te vermijden. 
• Als er veel droog stof aan het filterelement zit, kan dit van binnen uit worden 

schoongeblazen met lucht. LET OP: luchtdruk mag niet meer zijn dan 7kg/cm2 
of 99 psi. 

• Wanneer koolstof of olie in het filter zit, dompel het filterelement dat in 
ontvetter voor een tijdsbestek van 30 minuten. Spoel het element daarna 
grondig uit met schoon water en laat het element staande  drogen, in een 
afgeschuinde positie. 

• Wanner het element volledig is opgedroogd moet het met een lamp worden 
geïnspecteerd of het niet is beschadigd. 

• Vervang het element ieder jaar, of na iedere 6 schoonmaakbeurten. 
 
Belangrijk :  
Zorg er voor dat de vleugelmoer op de deksel van het filterhuis ten alle tijden 
stevig is vast gedraaid. Zo wordt voorkomen dat er onnodig veel stof en vuil in 
het filterhuis wordt gezogen. Wanner dit het geval is zal dit ten koste gaan van de 
motorprestaties. 
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(Fig. 2) 

 

(Fig. 3) 
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(Fig. 5) 
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(Fig. 9) 
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Electrische aansluitingen 
 

 
• Controleer voor gebruik de staat van gebruikte verlengsnoeren en snoeren 

van de apparatuur die op de machine aangesloten gaan worden. Gebruik in 
ieder geval altijd stekkers die voldoen aan de lokaal geldende standaard. 

• De lengte van de snoeren moet afhankelijk zijn van de gevraagde spanning 
van de apparatuur en de geinstalleerde krachtbron, met daarbij in acht 
genomen de afstand tussen de apparatuur en de krachtbron. 

• Controleer of de spanning voor de apparatuur gedragen kan worden door de 
krachtbron die gebruikt wordt. 

• Zorg ten alle tijden dat de machine is voorzien van aarding. 
o alle dragende delen moeten voorzien zijn van aarding. 
o Alle verlengsnoeren en stroomdraden dienen op een dusdanige manier 

gebruikt te worden dat er geen schade kan worden toegebracht aan de 
bedrading van de machine. 
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Spareparts voor Towerlight VT1 
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Posizione 
Items 

Codice 
Code 

Descrizione Denomination 

1 7234 Protezione per termico Circuit breaker protection 
2 6168 Cavallotto per termico Circuit breaker support 
3 7108 Interruttore termico 16 A 16 A circuit breaker 
4 6921 Relè 12 V 12 V relay 
5 6145 Protezione in gomma per 

termico 
Rubber circuit breaker 

protection 
6 - Chiave avviamento 

(particolare del motore Kubota)
Starting key  

(Kubota engine part) 
7 6178 Indicatore livello carburante Fuel gauge – Monitor fuel level 
8 6186 Anello per indicatore livello 

carburante 
Fuel gauge – Monitor fuel level 

o-ring 
9 6205 Indicatore luminoso carica 

batteria 
Battery charge signal lamp 

10 6184 Porta faston 2 vie femmina Female 2 ways door faston 
11 6204 Indicatore luminoso bassa 

pressione olio 
Low oil pressure signal lamp 

12 6805 Contaore Hour meter 
13 6203 Indicatore luminoso 

temperatura acqua 
Water temperature signal lamp 

14 7302 Leva manuale salita-discesa Rising and lowering lever 
15 7303 Contatto per leva Contact for lever 
16 6206 Indicatore luminoso preriscaldo 

candelette 
Preheater signal lamp 

17 6239 Interruttore automatico 
differenziale 40 A 

40 A automatic earth leakage 
relay 

18 7107 Cavallotto per interruttore 
automatico differenziale 

Automatic earth leakage relay 
support 

19 6241 Morsetto Z6-1 Z6-1 clamp 
20 8027 Pannello elettronico DAS 

TP0401 
Tp0401 DAS electronic panel 

21 6193 Porta fusibile Fuse holder 
22 6175 Fusibile 8 A 8 A fuse 
23 6166 Passacavo in gomma N 21 N 21 rubber wire holder 
24 7343 Scatola quadro comandi Control panel box 
25 6908 Basetta 6 poli 6 poles terminal board 
26 6096 Supporto pannello elettronico 

DAS TP0401 
TP0401 DAS electronic panel 

support 
27 - Spia di luminescenza 

(particolare del motore Kubota)
Lamp timer  

(Kubota engine part) 
28 6167 Passacavo in gomma N 36 N 36 rubber wire holder 
29 6246 Porta faston 11 vie femmina Female 11 ways door faston 
30 6247 Porta faston 11 vie maschio Male 11 ways door faston 
31 7846-NL Mostrina alluminio serigrafata Aluminium front plate 
32 7117-8 Piastra supporto interruttori 

termici 
Circuit breaker support 
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Posizione 

Items 
Codice 
Code 

Descrizione Denomination 

1 6082-2-
NL 

Adesivo “Oile voor hydrauliek 
pomp” 

“Oile voor hydrauliek pomp” 
adhesive 

2 7468-2 Condensatore 25 µF 25 µF capacitor 
3 7283 Motore elettrico Electrical engine 
4 7698 Nipplo ¼” M/M M/M ¼” nipple 
5 7128 Serbatoio olio idraulico Hydraulic oil tank 
6 7468-3 Elettrovalvola Solenoid valve 
7 6022 Tappo serbatoio olio idraulico Hydraulic oil tank cap 
8 7131 Pannello chiusura serbatoio 

olio idraulico 
Cover for hydraulic oil tank 

9 7131-A Piastra di chiusura Cover 
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Posizione 

Items 
Codice 
Code 

Descrizione Denomination 

1 7877 Serbatoio Fuel tank 
2 8547 Livello carburante Fuel level 
3 6115 Antivibrante 60x50 60x50 shock absorber 
4 7112 Tirante per accenditori Igniter tier rod 
5 7267 Accenditore 1000 W 1000 W igniter 
6 6094 Staffa fissaggio accenditori Igniter fixing bracket 
7 7769-2 Traversa alternatore Alternator support 
8 6021 Supporto filtro e pompa gasolio Filter and pump diesel oil 

support 
9 6103 Squadretta di registro Plate of register 
10 7094 Fascia superiore per filtro aria Upper air filter support 
11 7093 Supporto filtro aria Air filter support 
12 7122 Ventola per radiatore Radiator fan 
13 6102 Flangia fissaggio ventola Fan fixing flange 
14 7041 Angolare fissaggio radiatore Angular for fixing the radiator 
15 6718 Antivibrante 30x30 Shock absorber 30x30 
16 6146 Tubo scarico olio Oil drain pipe 
17 6105 Piastrina fissaggio pompa 

scarico olio 
Oil drain pump  fixing plate 

18 7125 Pompa scarico olio Oil drain pump 
19 6148 Rondella rame Copper washer 
20 6147 Vite forata Screw 
21 7045 Supporto radiatore acqua Water radiator support 
22 7127 Coprimorsetto rosso Red cover 
23 6885 Morsetto positivo batteria Battery positive terminal 
24 6153 Coprimorsetto blu Blue cover 
25 6832 Staffa fissaggio batteria Battery fixing bracket 
26 6886 Morsetto negativo batteria Battery negative terminal 
27 7112 Tirante batteria Battery tie rod 
28 6884 Batteria 12 V 44 Ah 12 V 44 Ah battery 
29 7044 Supporto motore destro Right engine support 
30 7043 Supporto motore sinistro Left engine support  
31 6053 Traversa motore Engine tramson 
32 6906 Tappo serbatoio carburante Fuel tank cap 
33 7876 Basamento Frame 
34 6258 Tappo scarico serbatoio Fuel tank drain cap 
35 6229 Stabilizzatore Stabilizer 
36 7507 Supporto stabilizzatore Stabilizer support 
37 6249 Tappo per stabilizzatore Stabilizer cap 
38 6089 Parafango Fender 
39 7878 Piastra ispezione serbatoio Plate for fuel tank 
40 7654 Perno bloccaggio stabilizzatore Stabilizer look pin 
41 7881 Tubolare per stabilizzatore Tubular for stabilizer 
42 7880 Stabilizzatore Stabilizer 
43 8024 Guarnizione in gomma per Rubber basket for plate fuel 
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Posizione 
Items 

Codice 
Code 

Descrizione Denomination 

piastra ispezione serbatoio tank 
44 8161 Distanziale fissaggio disco 

alternatore su motore 
Spacer for engine 

45 8028 Filtro gasolio Fuel prefilter 
46 8694 Colonnetta protezione ventola Spacer for fan protection 
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Posizione 

Items 
Codice 
Code 

Descrizione Denomination 

1 7669 Manopola per coperchio tappo 
radiatore 

Radiator cover knob 

2 1061 Pressaguaina ½  ½ press sheath 
3 7750 Scatola contatti elettrici Electric box 
4 6057 Pannello superiore Top panel 
5 6047 Piastra per leva Plate 
6 7237 Livella ad aria Spirit level 
7 6050 Piastra di bloccaggio Stop plate 
8 5008 Perno Pin 
9 5009 Molla Spring 
10 6251 Manopla Knob 
11 6073-1 Guida palo anteriore Front mast guide 
12 6073-2 Guida palo posteriore Back mast guide 
13 6237 Gancio di sollevamento Hook 
14 6008 Silenziatore Silencer 
15 6007 Prolunga flessibile silenziatore Silencer flexible extension 
16 6009 Protezione silenziatore Silencer protection 
17 7324 Parapioggia per silenziatore Rain cover for silencer 
18 6058 Coperchio tappo radiatore Radiator cover 
19 6078 Coperchio motore Engine cover 
20 7064 Pannello chiusura laterale Lateral cover 
21 6018 Sportello laterale Lateral door 
22 7086 Scatola uscita aria Air outlet box 
23 6055 Pannello di chiusura Cover panel 
24 6118 Contrasto per serratura Contrast for lock 
25 6201 Maniglia con serratura Handle with lock 
26 6056-8 Separatore centrale Central separator 
27 7046 Protezione in gomma per 

sportello 
Rubber door protection 

28 6432 Cerniera Hinge 
29 6072 Sportello laterale Lateral door 
30 7218 Pannello chiusura laterale Lateral cover 
31 7719 Pannello di chiusura Cover panel 
32 - - - 
33 - - - 
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Posizione 

Items 
Codice 
Code 

Descrizione Denomination 

1 6803 Presa monofase 230 V 16 A 
2p+T CEE 

230 V 16 A 2p+T EEC single 
phase socket 

2 6725 Protezione in gomma per 
termico 

Rubber circuit breaker 
protection 

3 6726 Ghiera per termico Ring for circuit breaker 
4 8669 Interruttore termico a pulsante 

10 A 
10 A push button circuit breaker 

5 6188 Pulsante stop d’emergenza Emergency stop button 
6 6189 Contatto per pulsante stop Contact for emergency stop 

button 
7 6236-NL Targa serigrafata “Noodstop” “Noodstop” plate 
8 6840 Morsetto di messa a terra Earth clamp connection 
9 6844 Targa adesiva di messa a terra Adhesive for earth  
10 6091-NL Targa serigrafata “Max. wind 

snelheid 110 Km/h” 
“Max. wind snelheid 110 Km/h” 

plate 
11 8595 Targa serigrafata “dati tecnici” “Technical specification” plate 
12 7163-NL Targa serigrafata 

“Bedieningsinstructies” 
“Bedieningsinstructies” plate 

13 6085-NL Targa serigrafata “Stop punt ter 
woorkomingt mast rotatie” 

“Stop punt ter woorkomingt 
mast rotatie” plate 

14 8596-NL Targa serigrafata “Super light 
VT1” 

“Super light VT1” plate 

15 6084-NL Targa serigrafata “Diesel oile 
tank dop open de deur” 

“Diesel oile tank dop open de 
deur” plate 

16 6086-NL Targa serigrafata “Hete uitlaat” “Hete uitlaat” plate 
17 6087-NL Targa serigrafata “Radiateur 

dop” 
“Radiateur dop” plate 

18 7372 Spina maschio monofase 230 V 
32 A 2p+T IP67 90° CEE 

230 V 32 A 2p+T IP67 90° EEC 
single phase male plug 

19 7323 Selettore “Generator/0/Main” “Generator/0/Main” selector 
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Posizione 

Items 
Codice 
Code 

Descrizione Denomination 

1 7879 Ralla Thrust 
2 6231 Perno inferiore per cilindro 

idraulico 
Hydraulic cylinder lower pin 

3 8695 Cilindro idraulico Siras Siras hydraulic cylinder 
4 7792 Tubo cilindro idraulico motore 

elettrico 
Hydraulic cylinder-electric 

engine tube 
5 6063 Palo (1° parte) 1° section mast 
6 1024 Manopola Knob 
7 6266 Cavo acciaio (l 1750 Ø 5) Steel cable (l 1750 Ø 5) 
8 6064 Palo (2° parte) 2° section mast 
9 6230 Perno superire per cilindro 

idraulico 
Hydraulic cylinder top pin 

10 6065 Palo (3° parte) 3° section mast 
11 6228 Ruota per cavo acciaio Wheel for steel cable 
12 6066 Palo (4° parte) 4° section mast 
13 6067 Palo (5° parte) 5° section mast 
14 6068 Palo (6° parte) 6° section mast 
15 6069 Palo (7° parte) 7° section mast 
16 6032 Coperchio Cover 
17 6028 Supporto per proiettori Floodlights support 
18 7266 Lampada ioduri metallici       

1000 W 
1000 W metal halide lamp 

19 6264 Proiettore completo di vetro Complete floodlight of glass 
19 8617 Vetro per proiettore Glass for floodlight 
20 6034 Supporto proiettori Floodlights support 
21 6049 Supporto inclinazione faro 

superiore 
Upper floodlight indication 

support 
22 7217 Manettino Hand lever 
23 6029 Piastra giunzione supporto fari Junction plate lights support 
24 7739 Scatola contatti elettrici Electric box 
25 7282 Iniettore 1000 W 1000 W ignition 
26 7268-L Copertura scatola collegamenti Cover for a big box 
27 1055 Fascetta N 10 N 10 clamp 
28 7020 Distanziale per fascetta Clamp spacer 
29 6099 Supporto inclinazione faro 

inferiore 
Lower floodlight indication 

support 
30 6261 Barretta nylon Nylon bar 
31 6036 Guida palo Mast guide 
32 7091 Flangia inox guida palo 

posteriore  
Back mast guide inox flange 

33 7090 Flangia inox guida palo 
anteriore  

Front mast guide inox flange 

34 7087 Flangia guida palo posteriore Back mast guide flange 
35 7087 Flangia guida palo anteriore Front mast guide flange 
36 7089 Canalina per cavi elettrici Channel for electric cable 
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Posizione 
Items 

Codice 
Code 

Descrizione Denomination 

37 7523 Cavo spiralato Turn cable 
38 6451 Boccola nylon stringicavo Nylon bush 
39 7781 Pressacavo PG 13 PG 13 pressacable 
40 7697 Guarnizione rame ¼” ¼” copper basket 
41 1062 Pressacavo PG16 PG16 pressacable 
42 7793 Nipplo M/M ¼” 16x1,5 M/M ¼” 16x1,5 nipple 
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Spareparts voor generator 
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Posizione 

Items 
Codice 
Code 

Descrizione Denomination 

- 7833 Alternatore completo Linz 
E1C13S/4  

E1C13S/4 Linz stator complete

1 7833-1 Carcassa con alternatore Frame with stator 
2 7833-2 Induttore rotante Rotatine inductor 
3 7833-3 Scudo posteriore Rear shild 
4 7833-4 Scudo anteriore sae 5 Sae 5 front cover 
6 7833-6 Scatola basetta Terminal box 
7 7833-7 Copriscatola basetta Terminal box cover 
8 7833-8 Cuffia di protezione posteriore Rear cover 
9 7833-9 Tappo posteriore Rear plug 
10 7833-10 Ventola Fan 
11 7833-11 Cuscinetto posteriore Rear bearing 
13 7833-13 Diodo rotante Diode 
18 7833-18 Morsettiera a 4 poli 4 stud terminal board 
23 7833-23 Condensatore 40µF 40µF capacitor 
37 7833-37 Mozzo giunto Coupling hub 
38 7833-38 Disco sae Sae coupling disc plate 
39 7833-39 Protezione scudo MD35 MD35 front cover protection 
52 7833-52 Piastra condensatori Capacitors base 

 
 



VT1  9 meter 4X1000 watt metal halide 

 34 TL006-07-04-00 
20-04-2006 

 
Spareparts voor de aanhangwagen van de weg op 
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Posizione 

Items 
Codice 
Code 

Descrizione Denomination 

1 7255 Piastra supporto fanali Plate for lights 
2 7921 Fanale posteriore sinistro Left rear light 
3 - Targa Number plate 
4 7920 Fanale posteriore destro Right rear light 
5 7917 Carrello traino veloce     

completo (versione A) 
Road trailer upon complete      

(A version) 
6 7922 Cablaggio funzionamento 

fanaleria completo di spina 
Plug for wiring lights 

7 7918 Catadiotro giallo Yellow catadiotor 
8 7919 Catadiotro bianco White catadiotor 
9 7254 Targa matricola carrello Trailer serial number 
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Eerste deel elektrische schema 
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Tweede deel elektrische schema 

 


