
TMA med dockingstation og lysanlæg. 

TMA bruges til beskyttelse af arbejdsområder og for at minimere risikoen for svær tilskadekomst, ved 

kollisioner. Rambo II leveres med dockingstation til at montere på lastbilen (kunden leverer kranbeslag), 

pude og en komplet ramme med lys og reflekser. Når kranbeslagene er monteret, skal der trækkes 

strøm fra lastbilen til at lade på batterierne samt et 15-polet stik til bag- og slingrelygterne på puden. 

Fjernbetjeningen placeres i lastbilens kabine (i holderen hvor den kan lades) og på LCD-skærmen vil man 

kunne følge med i de valgte funktioner, se fejlmeldinger osv. Alle funktioner til lysanlæg og TMA styres 

fra fjernbetjeningen og der er på selve dockingstationen placeret 4 nødstop. 

Rambo II detaljer: 

• Testet og godkendt efter NCHRP 350 (køretøjer på 900kg/2000kg med 100km/t) 

• Dockingstation til montering på lastbil med minimum 7T faktisk totalvægt (§53, 90km/t+) 

• El-hydraulisk anlæg til at hæve og sænke puden, med egen batteribank (lades fra lastbilen) 

• Puden leveres som standard i farven hvid (RAL 9010), med baglygter, slingrelygter og O45 

• LP8000 LED lysanlæg fra NISSEN, med trinløs natsænkning og lavt strømforbrug samt D15 tavle 

• Trådløs fjernbetjening Pro Remote II til alle funktioner (lysanlæg og TMA), lades i kabinen 

• Modul til port-synkronisering er standard på Rambo II (GPS-styret system) 

• 4 års garanti på lysanlæg og 1 års garanti på TMA (pude og dockingstation) 

• Mulighed for tilvalg af serviceaftale og udvidet garanti 

• Mulighed for speciel tilpasning: Blå lamper, variable LED tavler, farve på puden, synsfrit træk osv. 

Kontakt os gerne for demonstration, information og priser. 
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Salg af Nissen udstyr og materiel 

Kontakt: Bo Becher 

Tlf.: +45 6079 7112 / bo@scanled.dk 

 

 

Service på Nissen udstyr og materiel 

Kontakt: Michael Jensen 

Tlf.: +45 2873 2100 / mj@mjsos.dk 
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