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TM21C-7 

 

 
Tow Mate 54cm Trådløs baklysbjelke  

Med magnetfester. 
Bjelken virker automatisk med bilens signaler som baklys, bremselys,  

blinklys og sidemarkeringslys. 

Leveres komplett med trådløs sender, lys, ladekabel, festestropper  

 og bruksanvisning. 

BRUK: Plugg senderen i tilhengerkontakten, skru på baklysene. 

Livsvarig garanti på Elektronikk og LED. 6 Måneder garanti på batterier. 

 

V.nr. Mål Strobe Batteri Farge Sender 

TM21C-7 54x8x8cm X 1x 12V2,3AH Gul 7pinns 

 

 

                

Vastvedt
Tekst i maskinskrift

Vastvedt
Tekst i maskinskrift

Vastvedt
Tekst i maskinskrift

Vastvedt
Tekst i maskinskrift



                                                                                                                             

SPR16PR-7 
 

  
 

Sett med 2 stk. 40cm. TowMate  
Trådløs baklysbjelker  

Med magnetfester. 
Bjelken virker automatisk med bilens signaler som baklys, bremselys, 

blinklys og sidemarkeringslys 

Leveres komplett med trådløs sender, lys, ladekabel, magneter  

 og bruksanvisning. 

BRUK: Plugg senderen i tilhengerkontakten, skru på baklysene. 

Livsvarig garanti på Elektronikk og LED. 6 Måneder garanti på batterier. 

 

V.nr. Mål Strobe Batteri Farge Sender 
SPR16PR-7 40x8x3 0 2x 12V2,2AH Gul 7pinns 

 

 

                



                                                                                                                             

TM48S-7 

 
TowMate 123cm Trådløs 

bakllysbjelke med Stroppefester. 
Bjelken virker automatisk med bilens signaler som sidemarkør, baklys, 

bremselys og gule blinklys. 

Leveres komplett med trådløs sender, lys, ladekabel, festestropper  

 og bruksanvisning. 

BRUK: Plugg senderen i tilhengerkontakten, skru på baklysene. 

Livsvarig garanti på Elektronikk og LED. 6 Måneder garanti på batterier. 
V.nr. Mål Strobe Batteri Farge Sender 

TM48S-7 123x20x8cm X 1x 12V2,2AH Gul 7pinns 
TM48SS 123x20x8cm 2 1x 12V2,2AH Gul 7pinns 

TM48MK-SK 123x20x8cm 2 eksterne 1x 12V2,2AH Gul 7pinns 

 

                

Vastvedt
Tekst i maskinskrift



                                                                                                                             

 

TM-500X serie 

Trådløse sendere  

 
 

Trådløse sendere tilpasset alle 
trådløse baklysbjelker fra TowMate. 

 

 

                

Vastvedt
Tekst i maskinskrift
1 stk. medfølger alle trådløse baklysbjelker.

Vastvedt
Tekst i maskinskrift

Vastvedt
Tekst i maskinskrift



                                                                                                                             

TM-IMON  

 
TowMate iMon for trådløs 

monitoring av lys.  
Monitorsystem til alle iMon kompatible systemer fra TowMate. 
 
Imon viser disse funksjonene på lysbjelken. ( Venstre blinklys, høyre blenklys, bremselys, 
varsel baklys ) 
Batterinivået på den trådløse baklysbjelken kan også sees på iMon enheten. 
Meget enkel i bruk: 
Plugges inn i sigarettenneren oh du har øyeblikkelig full oversikt på hvordan den trådløse 
bakllysbjelken virker.   
 

 

                



                                                                                                                            

PLC Varsellysbjelker 

 
Alle varsellysbjelkene i PLC serien opererer trådløst og trenger                      
ingen ekstra kabling til førerhus. Bjelkene skal kun ha strøm. 

Høyeffektive LED gir optimal synlighet i en kompakt lavprofil bjelke. 
Ekstra strobelys eller arbeidslys kan også kjøres mot denne TX6 kontrolleren. 

Varenr. Innfesting Mål i cm Lysfarge Spenning Kontroller Garanti 
PLC09 Magnet 23x14x5cm Gul 12/24V PLC-TX6 5 år 
PLC13 Permanent 33x14x5cm Gul 12/24V PLC-TX6 5 år 
PLC18 Permanent 46x14x5cm Gul 12/24V PLC-TX6 5 år 
PLC22 Permanent 56x14x5cm Gul 12/24V PLC-TX6 5 år 
PLC30 Permanent 76x14x5cm Gul 12/24V PLC-TX6 5 år 
PLC35 Permanent 90x14x5cm Gul 12/24V PLC-TX6 5 år 
PLC39 Permanent 100x14x5cm Gul 12/24V PLC-TX6 5 år 
PLC43 Permanent 110x14x5cm Gul 12/24V PLC-TX6 5 år 
PLC47 Permanent 120x14x5cm Gul 12/24V PLC-TX6 5 år 
PLC51 Permanent 130x14x5cm Gul 12/24V PLC-TX6 5 år 
PLC55 Permanent 140x14x5cm Gul 12/24V PLC-TX6 5 år 
PLC59 Permanent 150x14x5cm Gul 12/24V PLC-TX6 5 år 
PLC72 Permanent 185x14x5cm Gul 12/24V PLC-TX6 5 år 

 

                

Vastvedt
Tekst i maskinskrift

Vastvedt
Tekst i maskinskrift



                                                                                                                             

PLC300AC-WL 
 

 
Trafikkanviser 

 
Det mest avanserte strobelyset fra TowMate som er det perfekte ekstrautstyr til en trailer. 

PLC300 er 92 cm lang og har en lang rekke funksjoner, som strobe, og trafikkanvisning. 
Bjelken er kompatibel med PLC-TX6 systemet og kan enkelt kjøres trådløst med 

PoweLink systemet. 
Lysfarge: oransje 
Spenning: 12/24V  

 

                



                                                                                                                             

PLC-TCA300AWL-7  

 
TowMate 92cm Trafikk anvisningsslys  

Med magnetfester. 
Portabel, magnetisk Power Link trafikk anvisning. 

 
7 pinns kontakt for tilhengerkobling og bjelken styres 

trådløst fra medfølgende TX6 kontroller. 
Funksjoner: 

Venstre pil, senter ut, høyre pil, strobe og 
arbeidslysfunksjon. 

 

Livsvarig garanti på Elektronikk og LED.  
 

                



                                                                                                                             

PLC-RX/4L 

 
2 kanals trådløs mottaker for 

Power Link systemet 
Mottakeren brukes sammen med PLC-TX eller PLC-TX6 mottakere og kan kobles opp 

mot alle typer LED lys på kjøretøyet. PLC-RX kan levere opptil 3A på hver kanal. 
Mottakeren kan for eksempel brukes for å gjøre LED arbeidslys trådløse. 

Utstyret som skal brukes trenger kun strøm og ingen kabling til førerhus for brytere etc. 
TX6 kontroller brukes som bryter. 

   
 

 
 

                

Vastvedt
Tekst i maskinskrift



                                                                                                                             

PLC-TX6 

 
6 knapps trådløs sender for 

Power Link systemet  
PLC-TX6 kontrolleren opererer med alle PowerLink enheter og/eller sammen med 

PLC-RX mottakere. Dette er den ultimate løsningen på oppkobling av lys etc. 
Systemet er standard på alle PowerLink varsellysbjelker. 

For ennå høyere fleksibilitet, kan senderen leveres med Bluetooth (PLC-TX6BT)            
og kommuniserer da med alle android telefoner/nettbrett. 

 
 

 

 

                

Vastvedt
Tekst i maskinskrift

Vastvedt
Tekst i maskinskrift

Vastvedt
Tekst i maskinskrift

Vastvedt
Tekst i maskinskrift

Vastvedt
Tekst i maskinskrift



                                                                                                                             

TM-FLVID 

  
Lommelykt med innebygd dokumentasjonskamera.  

Med denne lykten kan du dokumentere alt som skjer i lysstrålen fra lykten. 
Ta video, bilder og lyd ved å trykke på en knapp. 

Lykten er 25cm lang og 50mm i diameter og veier ca. 1/2Kg. 
 

Spesifikasjoner: 
Bildesensor: 1/3.2 CMOS 
Effektive Piksler - 16MP 

Synsvinkel - 120° 
Video kompresjon - H.264 
Lagring – SD minnekort 

Oppløsning - 1080P 
Bildeoppløsning - 16MP 

Video - 30FPS 
Video Format - MP4 

Li-battery - (3.7V/8000mAH) 
LED arbeidstid - 10 timer 
Total opptakstid - 15 timer 

Lys og opptak totalt - 8 timer 
Ladetid - 12 timer 

 
 

 

                



                                                                                                                             

 
TMPRO-3-1   

Oppladbart varsellys  

  
 

3 i 1 Oppladbart strobelys for varsling langs veien etc. 
Strobelys, lommelykt og arbeidslysfunksjon. 
Leveres i kuffert sammen med lader og holder. 
Livstidsgaranti på elektronikk og LED. 6 måneders garanti på batteri 
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