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BELYSNINGSMASTER
Funktion och kvalitet på ny nivå



SKY masterna är framtagna i ett samarbete mellan 
Bipab AB och Rubena AB, 2010. Ambitionen var att 
utveckla en mast som passar optimalt för den miljö 
som finns på byggarbetsplatser. Dock är masten 
utvecklad på sådant vis att den även passar till andra 
verksamheter som till exempel eventföretag och 
räddningstjänster.

Då masten är tillverkad i Sverige så kan vi borga för 
hög kvalité i detaljer och funktionalitet.

Masterna är smidiga och lätta att använda. De ryms på 
en EU-pall för att transporterna ska bliekonomiska. 
Vi erbjuder även kundanpassning vad gäller strål-
kastare, färg på plåtdetaljerna eller om ni, som kund, 
har andra funderingar så diskuterar vi gärna det.

Unika detaljer för SKY är ett 360° svängbart 
strålkastarfäste tillverkat i rostfritt stål – vilket också 
går att lyfta av. Vi har valt 3 st hjul på masten för 
smidig förflyttning. Vi har även försett masten med 
så kallade skottkärrehandtag för annan typ av 
förflyttning beroende på underlaget. Vår styrlåda 
är designad för SKY (men kan naturligtvis användas 
separat) och innehåller ett Astro-ur som tänder 
och släcker strålkastarna vid soluppgång och 
nedgång. Styrlådan är även utrustad med 2 stycken 
230V Schukouttag. Den är enkel att montera och 
demontera samt placerad på en ergonomisk höjd för 
programmering. 

Plattform på SKY9.

Utbytbar styrlåda. Två handtagsfunktioner.

Stark lyftögla. 4 mm wire i rostfritt stål. Max 540 kg.

Vridbart fäste 360°.

Vädersäker el – IP67. Ryms på en EU-pall.

3 hjul, varav ett svängbart, för flexibel förflyttning.

Genomtänkt design

Belysningsmaster för dig som värdesätter 
funktion och kvalitet

Masterna kan även köpas utan styrlåda, spiral-
kabel, kopplingsdosa och strålkastare. Masterna 
bör sänkas vid vindar över 22 m/sek.

På www.bipabab.se finns en utförlig användar-
manual samt ljusberäkningsdokument för 
masterna.
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Teknisk beskrivning
SKY7, grundutförande 

• Teleskoprören är tillverkade av rostfria 
 4-kantsprofiler. 
• Galvaniserat grundchassie. Pulverlackerade 
 plåtdetaljer i galvaniserad plåt.
• 3 hjul varav ett svängbart.
• Fällbara skottkärrehandtag.
• Uttag för truckgafflar.
• Kraftig metallögla för kranlyft.
• Rostfritt, syrasfast, strålkastarfäste som går att 
 snurra 360° samt lyftas av.
• 3 st POLARIS 150W metallhalogen strålkastare 
 med en patenterad speciallins som ger en 
 ljusbild som en 400W metallhalogen strålkastare. 
• Svensktillverkade.
• Spiralkabel av PUR, svart, 3G1,5. 
• Styrlåda utrustad med ett astronomiskt ur av
 märket THEBEN. Enkelt att byta ut.
• 2 st avsäkrade (personskyddsbrytare) 
 schukouttag 230V.
• Kopplingsdosa av metall IP67.
• Mått vid fullt utdragna stödben 2500x1500 mm
• Höjd vid transportläge exkl EU-pall, 2200 mm
• Vikter: Enbart masten väger ca 195 kg. 
 Inklusive ovan utrustning ca 218 kg.

STELLA Mini för Sky7 & Sky9
Med 3 st Stella-Mini, LED strålkastare 
230V med patenterad lins. Elektroniskt 
drivdon i vattenskyddad kapsling.

STELLA för Sky9
Med 2 st STELLA, LED strålkastare 
230W med patenterad unik lins. Elektroniskt  
drivdon i vattenskyddad kapsling.

LED 57 W alt 115 W
+50 C till - 40 C
5000K
70.000

Ljuskälla
Temperaturområde
Färgtemp
Livslängd LED

SKY9, grundutförande

• Teleskoprören är tillverkade av rostfria 
 4-kantsprofiler. 
• Galvaniserat grundchassie. Pulverlackerade 
 plåtdetaljer i galvaniserad plåt.
• 3 hjul varav ett svängbart.
• Fällbara skottkärrehandtag. 
• Uttag för truckgafflar.
• Kraftig metallögla för kranlyft.
• Plattform av perforerad plåt. Höjd 550 mm.
• Rostfritt, syrasfast, strålkastarfäste som går att 
 snurra 360° samt lyftas av.
• 2 st STELLA 240W LED strålkastare med en 
 patenterad speciallins. Svensktillverkade.
• Spiralkabel av PUR, svart, 3G1,5. 
• Styrlåda utrustad med ett astronomiskt ur av 
 märket THEBEN. Enkelt att byta ut.
• 2 st avsäkrade (personskyddsbrytare) 
 schukouttag 230V.
• Kopplingsdosa av metall IP67.
• Mått vid fullt utdragna stödben 4200x2400 mm.
• Höjd vid transportläge exkl EU-pall, 2700 mm.
• Vikter: Enbart masten väger ca 255 kg. 
 Inklusive ovan utrustning ca 289 kg.

Ljusberäkning finns på vår hemsida under rubriken Stativ & Master. 

POLARIS för Sky7
Med 3 st POLARIS 150W, metallhalogen med 
patenterad unik lins. 2 st med 60x90 lins och 1 st 
strålkastare placerad i mitten med 30x60 lins

LED 230W. Ca 100 lumen/watt
+50 C till - 40 C
4200K
50.000 tim
80.000 tim
1 sek till full effekt
13 kg
IP 66, klass 1

Ljuskälla
Temperaturområde
Färgtemp
Livslängd LED
Livslängd Drivdon
Tid
Vikt
Skyddsklass

Elektronisk
1 sek till full effekt
6,5 kg
IP 66, klass 1

Drivdon
Tid
Vikt
Skyddsklass

Ljuskälla
Brinntid
Färgtemp
Spänning
Diameter
Vikt
Skyddsklass

Keramisk 150W med G12-sockel
16.000-20.000 tim.
4200K
220-240V ~50&0Hz
236 mm
4 kg
IP65



STRÅLKASTARE

ARBETSBELYSNING

MASTER/STATIV

GUMMIKABEL

SKARVKABEL

JORDKABEL

AVFUKTARE

CENTRALER

VÄRMARE
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Olsgårdsgatan 11, 215 79 Malmö. Tel: 040-21 26 21. Fax: 040-21 26 23. info@bipabab.se  www.bipabab.se

Bipab AB startades 1986. Bipabs affärsidé är lagerhållning och försäljning av 
Tillfällig El & Tillfällig Belysning till bygg och industrisektorn.

En stor andel av försäljningen vänder sig till rentalbranschen.

Bipab arbetar idag över hela landet med dagliga transporter från lagret i Malmö, 
där Bipab har sitt säte.

Bipab har med åren skaffat sig spetskompentens inom området varför kunderna 
idag betraktar Bipab som både en god leverantör och problemlösare.

Bipab säljer både standardprodukter och speciallösningar efter kunderna behov. 
Det gäller främst anpassade elcentraler eller skarvkablar från 230V till 400V.
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