
TORRES DE ILUMINAÇÃO
LED E METAL HALIDE



LIGAÇÃO EM SÉRIE
Ligue 5 Linktowers LED ou 4 Linktowers 
MH, em uma única fonte de energia. Tenha 
uma grande área de iluminação com 
consumo reduzido de combustível.

VT8
O design compacto e a facilidade de uso são duas 

características principais que tornam a torre de iluminação 

VT8 um dos principais modelos da linha.

• Altura: 8m

• Rotação: 340º

• Refletores: 4x1000W MH

• Motor: Kubota ou Yanmar

• Área de iluminação: 4200m2

Demolição Construção

VTevo
O poder de iluminação dos projetores LED 4x320W e o design 

compacto, criaram uma torre de iluminação mais compacta e 

ecológica! A VTevo irá ajudá-lo a poupar até 75% do combustível e 

ainda pode funcionar continuamente sem reabastecer por até 240 

horas.

• Altura: 8m

• Rotação: 340º

• Refletores: 4x320W LED

• Motor: Kubota ou Yanmar

• Área de iluminação: 4100m2(LED)

• Formato compacto

• Redução de mais de 10 toneladas/ano de emissão de gases

ConstruçãoEntretenimento

LINK TOWER T3
O Linktower T3 é uma torre de iluminação móvel que pode 

ser alimentada por uma fonte de energia externa como um 

gerador, ou conectada a uma torre de energia principal. 

• Altura: 6,7m

• Refletores: 4x400W MH ou 4x150W LED

• Área de iluminação: 2100m2(MH) ou 2700m2(LED)

ConstruçãoEntretenimento

Generac Brasil
Rod. Anhanguera , Km 305

 Ribeirão Preto - SP 14097-140
generacbrasil.com.br  Tel. +55 16 3505 9150

TORRES DE ILUMINAÇÃO
LED E METAL HALIDE
Desempenho em qualquer situação.
Quem trabalha nas condições mais adversas, precisa de equipamentos confiáveis e robustos.

As torres de iluminação Generac são extremamente versáteis, possuem uma grande autonomia de trabalho e uma 
excelente área de cobertura. Além disso, são montadas em diferentes tipos de reboques que facilitam sua utilização 
nos ambientes mais exigentes.
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As características da especifi cação podem mudar sem aviso prévio. Dimensões e pesos são apenas para fi ns preliminares. Por favor, consulte um distribuidor da Generac para desenhos de instalação detalhados.


