
Batteri- og strømforsyningsenhed til anhængere 
og påhængsvogne med unik genopladning

P-LIGHT Magnum giver driftssikker bagsmæklift 
på anhængere og påhængsvogne

MagnumMagnum
Magnum FrameMagnum Frame
Magnum SplittMagnum Splitt



P-LIGHT Magnum
- Artikelnummer og betegnelse

Giver sikker drift af bagsmæklifte.
P-LIGHT Magnum er det bedste alternativ til at forsyne 
bagsmækliften på anhængeren/påhængsvognen. Det er en batteri- 
og strømforsyningsenhed med unik opladning. Den oplader til 10 
A eller 20 A, mens du kører, afhængigt af den effekt, du vælger. 

Hvis du kører korte strækninger og bruger liften mange gange 
om dagen, skal du have 20 A-opladning. Hvis du kører længere 
strækninger og kun bruger liften nogle få gange om dagen, kan du 
klare dig med 10 A-opladning.

En af de mange fordele er også, at du kan manøvrere liften, uden 
at bilen er tilkoblet, og det er perfekt, når du skal stille påhænget 
og laste om mellem bil og påhæng.

Ud over drift af lift får du funktioner såsom parkerings-/
positionsbelysning, arbejdsbelysning, flash-lampe osv.

P-LIGHT Magnum fås i flere forskellige modeller og kan også drive 
andet elektrisk udstyr såsom varmesystem, vibrator, presenning, 
dobbeltplan, ramper, trækstang, affjedring osv. Opladere op til 30 
A og batterier op til 200 Ah.

P-LIGHT Magnum anbefales af de fleste liftproducenter.

P-LIGHT Magnum Frame, til 
montering direkte på chassis.

P-LIGHT Magnum/Frame/Splitt
- Kraftens Mester nr. 1

P-LIGHT Magnum, til 
montering i værktøjskasse 
eller lignende.

Til P-LIGHT Magnum Frame 
findes der flere forskellige 
chassisbeslag

www.p-light.com since 2000

Feltprøver og test.
Feltprøver og funktions- og drifttests er udført sammen med ZEPRO 
og flere vognmænd. De har vist, at P-LIGHT er en driftssikker, 
miljøvenlig og pålidelig strømkilde til drift af bagsmæklifte på 
anhængere og påhængsvogne.

P-LIGHT Magnum Frame 435
10A/150Ah, art.nr PL1715501-1
20A/150Ah, art.nr PL1715502-1
P-LIGHT Magnum 880
10A/150Ah, art.nr PL1715081-STD
20A/150Ah, art.nr PL1715082-STD
P-LIGHT Magnum Splitt
10A/150Ah, art.nr PL17150S1-STD
20A/150Ah, art.nr PL17150S2-STD



www.p-light.com since 2000

P-LIGHT Montage
- Tilkoblingsforslag

P-LIGHT Magnum Splitt
Elektroniklåda + 2 st batterier separat
Materiale: Overfladebehandlet stål/rustfrit stål
Bredde:  Kasse 215 mm, Batteri 485 mm
Højde:  Kasse 145 mm, Batteri 240 mm
Dybde:  Kasse 330 mm, Batteri 172 mm
Vægt:  ca 125 kg inkl. batterier
Montering: Værktøjskasse eller tilsvarende.

Batteri:  24 VDC/150 Ah (Vedligeholdelsesfri)
Opladning: <10A (ca 240 W) under kørsel
  (tilslutning min 2x2.5 mm2 kabel)
  <20A (ca 480W)
  (tilslutning min 1x6 mm2 kabel)
Kraft:  1x<300 A (Hydraulikmotor etc)

P-LIGHT Magnum
- Teknisk specifikation

P-LIGHT Magnum Frame 435
Materiale: Overfladebehandlet stål/rustfrit stål
Bredde:  690 mm ekskl. chassisbeslag
Højde:  310 mm ekskl. chassisbeslag
Dybde:  640 mm ekskl. chassisbeslag
Vægt:  ca 150 kg inkl. batterier
Montering: På chassisbjælke eller lignende,
  flera olika ramfästen finns.

Batteri:  24 VDC/150 Ah (Vedligeholdelsesfri)
Opladning: <10A (ca 240 W) under kørsel
  (tilslutning min 2x2.5 mm2 kabel)
  <20A (ca 480W)
  (tilslutning min 1x6 mm2 kabel)
Kraft:  1x<300 A (Hydraulikmotor etc)

P-LIGHT Magnum
Materiale: Pulverlakeret/rustfrit stål
Bredde:  880 mm
Højde:  290 mm
Dybde:  440 mm
Vægt:  ca 160 kg inkl. batterier
Montering: Værktøjskasse eller tilsvarende,
  format 1000x500x500 mm.

Batteri:  24 VDC/150 Ah (Vedligeholdelsesfri)
Opladning: <10A (ca 240 W) under kørsel
  (tilslutning min 2x2.5 mm2 kabel)
  <20A (ca 480W)
  (tilslutning min 1x6 mm2 kabel)
Kraft:  1x<300 A (Hydraulikmotor etc)
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Kabel tilslutning P-LIGHT:
I
3. 2,5 mm2

4. 2,5 mm2

6. 2,5 mm2

Ud (Maks. samtidigt udtag i Watt: 270W)

5. Max 100W
7. Max 100W
9. Max 200W
30, 31 och 32. Max 200W
Kraftudtag:
41. Max 300A
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Ba�erikapacitet:  150 Ah
Ladning ampere:  10 A (= 1 st oplader)
    20 A (=2 st 10 A oplader)
Volt:    24 V



P-LIGHT Kontakt
Salg – Support – Bestilling

Order
Telefon: +46 472-483 83
E-mail: order@innonet.se

Teknisk salg
Telefon: +46 472-483 89
E-mail: sales@innonet.se

Support
Telefon: +46 472-483 93
E-mail: support@innonet.se

©InnoNet AB 2019. Vi tager forbehold for eventuelle trykfejl og typografiske fejl, og vi forbeholder os ret til at foretage ændringer uden varsel.

InnoNet AB
Olvägen 7

SE-342 50  Vislanda
Telefon +46 472 483 83

Support +46 472 483 93
www.innonet.se

www.p-light.com
www.spiva.seP-LIGHT er et registreret varemærke, der ejes af InnoNet AB

Forhandler

P-LIGHT Support
- Tilgængelighed, dokumenter og oplysninger

Velkommen til supportsiden til P-LIGHT. Her finder du generelle 
spørgsmål og svar og FAQ samt de fleste dokumenter, der hører til 
de forskellige modeller.

Vi opdaterer løbende denne side med oplysninger og dokumenter. 
Gør det til en vane at gå ind og tjekke, når der er spørgsmål om 

P-LIGHT. Hvis du ikke kan finde svarene her eller ønsker flere 
oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os. 

Når du kontakter os, anbefales det at have serienummer og model 
klar, så vi nemt kan hjælpe dig med at finde det rigtige svar.

Internet: support.p-light.com, e-mail: support@innonet.se, telefonsupport +46 472-483 93


