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Tekstkar / Full Color 

 
 

Artikelfamilie Tekstkar 
Soort Full Color 
Type - 
Artikelgroep - 
Artikelomschrijving - 
Artikelcode - 

  

Voordelen 
  

 Plaats snel en eenvoudig afbeeldingen, logo’s en 
tekst op het scherm. 

 Eenvoudige online aansturing 
 Diverse scenario’s in te stellen 
 Werkt via zonne-energie en netwerk 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

   Het display en de zonnepanelen zijn 360° draaibaar en zijn 
daarmee optimaal op de doelgroep en op de zon te richten. 
Afmeting display 2400 x 1500 mm (bxh) 

 Het chassis is standaard voorzien van 4 stuks handbediende 
stempelpoten. 

   Het volmatrix display is uitermate geschikt voor het 
presenteren van zowel teksten als  
pictogrammen en afbeelding in kleur.  

   Door middel van een lichtsensor wordt de lichtsterkte 
automatisch traploos geregeld. Hierdoor is voor elke situatie 
een optimaal beeld mogelijk. 

   Het gehele chassis is standaard thermisch verzinkt.  

Eigenschappen 
 

 De FULL COLOR kenmerkt zich voornamelijk door een 100% 
stil functioneren. De stroomvoorziening geschiedt door een 
fors accupakket welke standaard wordt bijgeladen door een 
set zonnepanelen. Hierdoor is een FULL COLOR onder 
gemiddelde omstandigheden meerdere weken autonoom 
inzetbaar. 

   De voordelen van stroomvoorziening op basis van batterijen 
zijn de geluidsarme inzetbaarheid en de vrijwel kosteloze 
operationele inzet. Er is geen diesel, olie of onderhoud 
nodig. Het toestel is daardoor milieuvriendelijk. 

 De Full Color heeft een acculader die het opladen via het 
netwerk of de zon toelaat. De FULL COLOR werkt ook onder 
minder gunstige weersomstandigheden. 

  De bediening op afstand is mogelijk middels een modem. 
Hierbij worden vanaf één centrale werkplek alle schermen 
aangestuurd.  

Aanlevering content 
 

De getoonde boodschap op het scherm moet voldoen aan de volgende eisen: 
 Geen beperking qua aantal lijnen en karakters 
 Opmaak tekstvakken in combinatie met pictogrammen mogelijk 

  

Technische Data 
 

 Display mast hydraulisch uitschuifbaar 
 Mast is handbediend draaibaar (350°) 
 Onderstel heeft een vaste dissel en zwaar 

 opklapbaar neuswiel 
 Elektrische spanning van 24V 
 Verlichting met 13-polige stekkerverbinding 

 84 x 84 LED scherm (VMS) 
 Kaderrand met reflectie klasse 3 

  


