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Eerste Trime Hybride lichtmasten met lithiumaccu uitgeleverd aan 
1.2.3. Machineverhuur 

Dronten – 1.2.3. Machineverhuur heeft, als eerste verhuurder in Europa, hybride lithium lichtmasten 
van Trime in ontvangst genomen. Gencom B.V., importeur van Trime lichtmasten, leverde  de eerste 
masten uit aan zustermaatschappij 1.2.3. Machineverhuur. De verhuurder van machines en 
materieel voor professionals in de bouw, infra, GWW, industrie en evenementen of particulier breidt 
zijn vloot uit met 25 nieuwe lichtmasten. De lichtmasten worden geleverd in 2 uitvoeringen, te 
weten mobiel op enkelas onderstel of als cube. 

Duurzaam 

Doordat de hybride lichtmast is uitgevoerd met een lithiumaccu laadt hij snel op. Met de 
ledverlichting aan is de accu binnen 3 uur volledig opgeladen, waarna hij voor 10,5 uur in verlichting 
voorziet. De 2-cilinder Stage V dieselmotor heeft relatief weinig draaiuren nodig om de accu op te 
laden. Hetgeen resulteert in een laag brandstofverbruik en dus in een minimale CO2-uitstoot. In de 
hybride functie verbruikt de lichtmast gemiddeld slechts 0,18 liter diesel per uur. 

Compacte lichtmast 

Het nieuwe model is licht van gewicht en compact in formaat. Er passen tot wel 14 units op een 
vrachtwagen. De hydraulische lichtmast is maximaal 8,5 meter hoog en is uitgevoerd met 4x 150 
watt ledverlichting. Hiermee is een oppervlakte van 3000 m² te verlichten. Het onderstel van de 
mobiele lichtmast is door de RDW goedgekeurd. Daardoor is de lichtmast gemakkelijk te verplaatsen. 
Dankzij de aanwezige lichtsensor en de digitale timer schakelt de lichtmast automatisch aan of uit op 
ieder gewenst moment.  

Over 1.2.3. Machineverhuur 
 
123 Machineverhuur BV is een dynamisch verhuurbedrijf dat zich richt op de professionele 
verhuurmarkt. Het bedrijf is al ruim 20 jaar actief in het verhuren van machines en materieel voor 
bouw, infra, GWW, industrie en evenement, in de breedste zin van het woord. 
Vanuit 11 vestigingen in Dronten, Apeldoorn, Breda, Eindhoven, Emmeloord, Genemuiden, Huizen, 
Meppel, Raalte, Rosmalen en Zwolle bedienen zij als jong en hecht team de opdrachtgevers, die net 
als henzelf veeleisende professionals zijn. 

123 Machineverhuur is onderdeel van de Inter-Rent groep waar Inter-Techno en Gencom ook deel 
van uitmaken. 
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Noot voor de redactie: 

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met dhr. Nico van Duijn 
telefoonnummer 06-53763390 of nico@gencom.nl.  
Foto’s/Logo’s zijn te downloaden via www.123machineverhuur.nl/pers. 
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