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Professionella belysningslösningar för 
företag och den offentliga sektorn.
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PRECISION 1-3 
480W-1800W  4000K (CRI70)

Modern och slimmad strålkastare med den senaste tekniken för nedåtriktat ljus. 
Armaturen passar mycket bra för belysning av bland annat industrigårdar, hamnområden, 
parkeringsplatser, idrottsplatser, fotbollsplaner, bandyplaner, friidottsanläggningar och 
skidsportanläggningar. Den avancerade optiken är utvecklad för att prestera som bäst i 
horisontellt läge och upp till ca. 20° vinkel för maximal ljuskomfort och minimerat spilljus.

Ersätter gamla 400W-2000W MHN-strålkastare. Armaturerna är 
DALI-kompatibla som standard och kan monteras på runtom-
strålande fäste för mast eller strålkastarbalk för mast.
Armaturen levereras ihopmonterad, komplett med 
bygelfäste och förmonterad kabel.

STRÅLKASTARE

Ljus där det behövs med rätt ljusfördelning
Med kostnadsfria och noggrant utförda ljusberäkningar optimerar vi varje enskild anläggning för bästa möjliga slutresultat.

F1 F2 F3

Marknadens 
kraftfullaste 
strålkastare!

PRECISION 1
Effekt: 480W & 650W
Mått: 545x615 mm (LxB)
Vikt: 18,8-20,7 kg
Vindyta: 0,146 m2

PRECISION 2
Effekt: 1000W
Mått: 620x635 mm (LxB)
Vikt: 36,2 kg
Vindyta: 0,173 m2

PRECISION 3
Effekt: 1800W
Mått: 770x940 mm (LxB)
Vikt: 55,4 kg
Vindyta: 0,22 m2

Finns i många olika varianter
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SPORT & MOTION

SJÖAREMOSSENS ISBANA
På Sjöaremossens isbana spelas det under vinterhalvåret bandy på hög nivå, 
isbanan är nämligen hemmaplan för Frillesås BK och Sunvära SK. Belysning-
sanläggningen i sin helhet har vi fått förtroende att projektera och leverera 
i två omgångar. Redan 2012 installerades belysningsmasterna tillsammans 
med traditionella strålkastare och 2020 var det dags för uppgradering till LED-
teknik. Tack vare detta kan klubbar och motionärer njuta av mer ljus av bättre 
kvalitet samt direkt ljuspåslag från ett knapptryck, idag går ingen tid till spillo 
för att invänta uppvärmning av armaturernas ljuskällor.

UPPDRAG
Den befintliga lösningen med traditionella strålkastare behövde uppgraderas 
för att uppfylla kraven som ställs i bandyns elitserie. Förutom bättre pres-
tanda, energibesparingar och mindre underhåll får kunden dessutom bättre 
möjligheter till styrning med modern teknik.

LÖSNING
Vi tog fram noggrant utförda ljusberäkningar som ökade ljusstyrkan med ca. 
200 lux och sänkte totaleffekten med ca. 10,4kW tack vare högeffektiva dioder 
och optik anpassad för ändamålet. Anläggningen består idag av 48st 1800W 
PRECISION 3 och 8st 24m höga LIGHT MAST. Strålkastarna är utrustade 
med DALI vilket tillåter att belysningsstyrkan enkelt kan styras efter behov.
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SAFIR 2-4  60W-360W
3000K/4000K (CRI70)
Användarvänlig och mångsidig strålkastare med många olika fästen och adaptrar. 
Armaturen passar mycket bra för belysning av bland annat industrifastigheter, 
industrigårdar, hamnområden, parkeringsplatser, multisportarenor och näridrottsplatser.
Den avancerade optiken är utvecklad för att prestera som bäst i horisontellt läge och 
upp till ca. 20° vinkel för maximal ljuskomfort och minimerat spilljus.

Kan monteras på väggfäste, väggfäste med arm, toppfäste för stolpe, runtomstrålande 
fäste för mast eller strålkastarbalk för mast. Armaturen levereras ihopmonterad, 
komplett med bygelfäste och förmonterad kabel.

Toppmonterat 
stolpfäste för 
4st strålkastare

F1 F3

STRÅLKASTARE

Väggfäste 
med arm

Fästen och adaptrar

Väggfäste

Toppmonterat 
stolpfäste för 
3st strålkastare

Ljus där det behövs 
med rätt ljusfördelning.
Med kostnadsfria och noggrant 
utförda ljusberäkningar optimerar 
vi varje enskild anläggning för 
bästa möjliga slutresultat.

SAFIR 4
Effekt: 240W, 360W
Mått: 575x395 mm (LxB)
Vikt: 14,6-14,9 kg
Vindyta: 0,10 m2

SAFIR 3
Effekt: 150W, 180W, 200W
Mått: 448x274 mm (LxB)
Vikt: 11,4 kg
Vindyta: 0,07 m2

SAFIR 2
Effekt: 60W, 100W
Mått: 260x260 mm (LxB)
Vikt: 3,4 kg
Vindyta: 0,03 m2

Finns i många olika varianter
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VÄGAR & GATOR

» Besparingar på 30 ton aluminium i form av armaturhus
» Besparingar på 5,5 mil kabel mellan armatur och stolpsäkring
» Reducerad energianvändning till ca 40% (från 4200 MWh till ca 1700 MWh)

Totalt innebär detta för projektet som Varberg Energi står bakom:

LED-KONVERTERING I VARBERG
Idag är i stort sett alla kommunala vägar i Varberg 
belysta med modern LED teknik som ger långa 
livslängder, låg energiförbrukning och bästa möj-
liga ljuskomfort.
En LED-insats kostar ca hälften jämfört med en 
ny armatur. Varberg Energi har köpt över 8000st 
insatser och därmed sparat stora summor.
Arbetet har varit tidseffektivt och bra ur arbets- 
miljösynpunkt då skylift samt TMA bil behövt 

vistas en mindre tid vid varje stolpe under mon-
tagearbetet. Vid enbart armaturbyte har man bytt  
6st LED-insatser jämfört med 2st nya armaturer i 
timmen.
Man har i snitt sparat in ca 6m kabel samt 4kg 
aluminium på en ljuspunkt, då kabeln och armatur-
huset återanvänts. Detta har bidragit till förbättrad 
cirkulär ekonomi och ett minskat avtryck i materi-
alanvändning.
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HERCULES S
10-60W

HERCULES L
10-160W

GATUARMATURER

WAYPOINT
10-60W

NAPOLI STREET
10-60W

MINI MISTRAL
10-90W

SMART
10-90W

Färgtemperatur (K):
3000K (Varmvit 730), 
4000K (Neutral vit 740)

Färgåtergivning (CRI):
CRI70 (Varmvit 730), 
CRI70 (Neutral vit 740)

Ljusutbyte (lm/W):
100-135 (Varmvit 730), 
110-170 (Neutral vit 740)

Livslängd LED’s (L90):
100,000h

ATMOSPHERE S & L
20-70W

GLOBE S & L
20-70W

Kombinationen av prestanda i världsklass, låg  
felfrekvens och långa livslängder garanterar en  
bekväm och bekymmersfri drift av anläggningen.  
Den moderna tekniken bidrar till förbättrad 
trafiksäkerhet och minskade kostnader för 
energiåtgång och underhållsarbeten. Det resulterar 
i besparingar som säkerställer snabb avkastning på 
en investering i modern gatubelysning. Vi erbjuder 
dessutom styrning, sensorer och annan avancerad 
teknik vid behov.
Alla våra gatuarmaturer kommer med förmonterad 
kabel samt integrerat stolpfäste som utan tillbehör 
passar på de mest förekommande stolparna i  
diameter Ø34-60mm eller Ø76mm.

•  10-12m förmonterad kabel för 
 snabbt och smidigt montage.
•  Flera olika ljusfördelningar för optimerad    
 ljuskomfort och bästa driftekonomi.
•  Effektiv värmebortledning med rejäla kylflänsar 
•  Tillverkade av korrosionsbeständigt material 
 med ugnshärdad pulverlack.
•  Packningar av åldersbeständigt material och 
 samtliga skruvar av rostfritt syrafast material.
•  Programmerbara varianter kan skräddarsys
 efter behov med effekt och dimkurva. 
•  Kan extrautrustas med DALI, ZHAGA,
 överspänningsskydd etc.

NYHET: ORION 1-4
Stort effektspann 10-300W

Vi erbjuder ett omfattande sortiment av gatuarmaturer som designats och
utvecklats i Sverige, för att utstå många år i nordens hårda klimat. 
Alla våra gatuarmaturer kommer med 5 års garanti.
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MINI MISTRAL SGS203

VICTOR LMISTRAL FLEX

7418

SOLARIS

LED-INSATSER
Ett tidseffektivt, prisvärt och ekonomiskt
sätt att uppgradera det befintliga 
armaturbeståndet. Armaturen CE-märks 
på nytt efter utförd konvertering.

Möjliggör snabbare montage och stora 
besparingar i form av material som kabel 
och armaturhus. Inköpspriset är nära 
hälften av en komplett armatur.

Vi har många olika varianter i lager 
och ännu fler under utveckling!

LED-INSATSER

COPENHAGEN S 

NYHET! NYHET! NYHET! NYHET!

COPENHAGEN L DL500 MAXI SGP340
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För belysning av offentliga platser så som gångstråk, 
parker, torg och utemiljöer krävs behaglig och bländfri 
belysning. Med detta i åtanke har vi designat och 
utvecklat ett omfattande sortiment av stolparmaturer 
och pollare med olika uttryck och design för att kunna 
anpassa varje enskild anläggning efter förutsättningar 
och behov.

För bästa ljuskomfort rekommenderas stolpar i höjder 
om 3-5m och effekter anpassade efter belysnings-
klass om en sådan definierats. 

Rundstrålande, symmetriska ljusbilder används i stor 
utsträckning och det är viktigt att den väl avbländade 
ljuskällan placeras så att den ej hamnar i ögonhöjd. 
Stolparmaturerna med öppet armaturhus finns även 
med assymetrisk, bredstrålande gatuoptik som tillval.

PARKARMATURER

PORTO

GRIPSHOLM S

LYON ROCCA 
AIR

ODENSE

ODENSE 
AIR

PORTO 
AIR

GRIPSHOLM L 

Stolpmonterade armaturer:

Färgtemperatur (K):
3000K (Varmvit 730), 
4000K (Neutral vit 740)

Färgåtergivning (CRI):
CRI70 (Varmvit 730), 
CRI70 (Neutral vit 740)

Ljusutbyte (lm/W):
90-135 (Varmvit 730), 
100-170 (Neutral vit 740)

Livslängd LED’s (L80F10):
100,000h

Våra dekorativa och funktionella parkarmaturer finns i många olika varianter.

NAVIA

Pollare:

Färgtemperatur (K):
3000K (Varmvit 830)

Färgåtergivning (CRI):
CRI80 (Varmvit 830)

Ljusutbyte (lm/W):
100-125 (Varmvit 830)

Livslängd LED’s  
(L801F10):
100,000h

NAPOLI
NYHET!

BILBAO

NYHET!

NYHET!

NIDINGEN LNIDINGEN S

VINGA M VINGA L

POLLARE
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BELYSNINGSSTOLPAR

Avtrappade varmförzinkade rör- och parkstolpar 
3-12m med pulverlackad rotdel 1m upp
Vi har nordens största lager av belysningsstolpar och levererar 
stolpar direkt från eget lager i olika längder och utföranden.
För insticksmontage i prefabricerat eller platsgjutet fundament.

Alla våra belysningsstolpar kan 
kompletteras med fundament 
och säkringsinsats.

Koniska 
kompositstolpar 
3-6m i RAL7001

Formentas belysningsstolpar 
är producerade i komposit 
– ett underhållsfritt material 
som ger produkten en låg vikt 
och en extrem styrka. Alla 
belysningsstolpar produceras i 
Värnamo, Småland sedan 1972.

STREETMAST konisk 3-6m Raka och koniska 
designstolpar 3-7m 
Försedda med skyddande ugns-
härdad pulverlack i färg RAL 7016. 
Luckan är infälld i stolpen vilket 
bibehåller linjerna och ger ett 
exklusivt intryck.

NOBEL konisk 4-5m
NOBEL rak stolpar 3-7m

Vi erbjuder mängder av tillbehör för montering av armaturer i stolptopp
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INOMHUSARMATURER

ECHO 1-3  120W-360W  
4000K/5000K (CRI70)
Energieffektiv takarmatur för högre takhöjder upp till 40m, passar mycket 
bra för ersättning av traditionella lysrör. Styrning via 0-10V eller DALI.
Tillgänglig i tre olika storlekar med asymmetrisk smal- eller bredstrålande 
ljusfördelning för industri, lager och sporthallar inomhus.

Kommer med 2,5m förmonterad kabel samt kopplingsdosa. 
Smart integrerat fäste tillåter flexibel montering dikt i tak 
eller hängande i lina.

ECHO 2
Effekt: 240W
Mått: 550x194 mm (LxB)
Vikt: 8,5 kg

ECHO 3
Effekt: 240W, 360W
Mått: 824x194 mm (LxB)
Vikt: 12 kg

H100 L2

Ljus där det behövs 
med rätt ljusfördelning.
Med kostnadsfria och noggrant 
utförda ljusberäkningar optimerar 
vi varje enskild anläggning för 
bästa möjliga slutresultat.

ECHO 1
Effekt: 120W
Mått: 276x194 mm (LxB)
Vikt: 3,5 kg

Finns i många olika varianter
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STRÅLKASTARE

FOLKE 10W-30W
3000K/4000K (CRI70)
En lekfull strålkastare för jämn belysning av stora ytor eller specifika 
objekt så som parkbänkar, växtlighet, skyltar, övergångsställen och 
busshållplatser.

Armaturen kan arrangeras efter behov, exempelvis i ett slingrande mönster runt stolpen 
för jämn belysning över en större yta. Ljuskällan är väl avbländad med ett integrerat 
bländskydd som motverkar spilljus och bidrar till ljuskomfort. Reflektorer i eloxerad 
aluminium för symmetrisk spridning alternativt lins för asymmetrisk spridning.

15° F2

Ljus där det behövs 
med rätt ljusfördelning.
Med kostnadsfria och noggrant 
utförda ljusberäkningar optimerar 
vi varje enskild anläggning för 
bästa möjliga slutresultat.

Armaturen monteras direkt 
på stolpe och levereras 
ihopmonterad, komplett med 
fäste och förmonterad kabel.

Effekt: 30W, 40W
Mått: 220mm (Ø)
Vikt: 3,2kg



Strihl Scandinavia AB   Magasinsgatan 6B, 434 37 Kungsbacka   
Tel: 0300-56 99 80  |  info@strihl.se  |  www.strihl.se

Följ oss gärna på

Svensktillverkade
belysningsmaster 
6-42 m
En av nordens mest sålda 
fackverksmaster
 
Våra högkvalitativa master tillverkas i en automatiserad 
robotsvetsanläggning i våra lokaler i Kungsbacka.

Masterna är certifierade enligt EN1090-2 och 
varmförzinkade enligt SS-EN ISO 1461.

Masterna finns i olika dimensioner och längder för 
höjder upp till 42m. Standardlängd per sektion är 6m

•  Standard sektionsstorlekar – 230x6m, 340x6m, 
 450x6m, 560x6m, 690x6m, 890x6m, 1160x6m

•  Prefabricerade V-formade betongfundament – 
 340/450x2m, 560x2,5m, 690x3m, 890x3m, 1160x3m

Vårt heltäckande sortiment av belysnings-
produkter omfattar kompletta mastpaket och 
mängder av tillbehör så som säkringslådor, 
fundament, hålmallar samt ingjutningsgods 
för platsgjutna fundament eller berg. 

Klätterskydd finns för alla sektionsstorlekar, 
monteras enkelt med medföljande popnit.

Prefabricerade fundament med smart 
ursparning för kabeldragning gör 
grundläggning till en enkel uppgift.

STRIHL står för projektanpassade 
hållfasthetsberäkningar baserade på 
aktuell terrängtyp och vindreferens.


