
 
 

 

Mobilscener  



 
 

 
Mobilscener fra Copenhagen Light Production 
 
 
Lille eller stor, ude eller inde, til en eller mange. Vi matcher dit scenebehov og kan 
supplere med den helt rette lys- og lydløsning til din mobilscene. Vi har mobilscener 
fra 60-435m2.  
 

Mobilscener 
Et godt valg til især udendørs arrangementer, hvor pressede tidsplaner, krævende 
kunstnere og det lunefulde danske vejr stiller store krav til sikkerhed, beskaffenhed 
og fleksibilitet. 
 
Kom godt fra start med en professionel sceneløsning til din koncert, festival, 
sportsarrangement, politiske møde, teaterforestilling, show eller anden event. 

Fakta ved mobilscener 
•  Sceneareal fra 60m2 til 435m2 
•  Bygges op på kort tid fra 20 min til 6,5 timer afhængig af model og størrelse 
•  Scenehøjde fra scenegulv til underlag fra 0,9 – 2,2m 
•  Clearance: 4,5-9,93m (fra mobilscene gulv til mobilscene tag) 
•  Kan udbygges til siderne på alle tænkelige områder 
•  Mulighed for at omdanne scene til "rullende reklamesøjle". 
   Dekorationen ses på siderne af scenen, når den kører på vejen 
•  Er bygget til at modstå hårdt vejr 
•  Står plant på ujævnt terræn  
•  Der skal bruges få hjælpere til opbygning og nedtagning 
•  Trailer og lastbil kan dekoreres med dit firmalogo ved længerevarende tourne  
•  Scenen bestykkes efter nøjagtige behov og aftale med bl.a. gorillahegn, rullepodier, 
    trapper, ramper, FOH mixertelt, bagtæppe (inddeling af scenen) 
 

Fordele mobilscener 
•  Grundscener kommer som en trailer 
•  Hurtig at sætte op/ tage ned 
•  Meget stor bæreevne i taget 1-26 ton. Til lys, lyd, storskærme, osv. 
•  Færre hjælpere 
•  Ingen stålwirer, forankring i underlaget eller ballast/tanke 
•  Kan sættes op om morgenen, afholde show dag/aften og tages  
    ned igen om natten. Mere enkelt bliver det næppe. 



 
 

 

 

 



 
 

Stagecar 4 

 

Stagecar 4 er den lille hurtige scene. Skal du have et arrangement 
med begrænsede ressourcer er denne scene perfekt til formålet. I 
og med at scenen ikke kræver nogle hjælpere til op-/nedtagning, 
kan denne scene være perfekt til udendørs foredrag, mindre 
koncerter, taler og andre events. Scenen kan også komme ind de 
fleste steder, da den transporteres med almindelig varebil, og den 
ikke er begrænset af broer med vægtgrænser.  

 



 
 

Stagecar 4 
Specifikationer: 

• Scenegulvshøjde:0,9 – 1,5m 

• Scenegulvsareal: 60m²  

• Clearance: 4m 

• Sceneåbning: 9m 

• Scenedybde: 6,7m 

• Scenebredde: 9m 

• Max tagbelastning: 800kg   

 

Behov: 

• Antal hjælpere til op-/nedtagning: 2-4 stk. 

• Opsætningstid: 2 timer 

• Nedtagning: 1 time 

Til Stagecar 4 medfølger: 

• 1 stk. FOH mixertelt 4,5x3m  

• Der er mulighed for tilkøb af ekstraudstyr 

 



 
 

SL 250  
 

SL 250 er scenen til dig, der skal afholde arrangementer med en 
mellemstor kunstner eller et par mindre kunstnere, men stadig 
gerne vil have en scene, der har højde samt bæreevne. SL 250 kan 
bære lidt over 6 tons i taget, og ca. 900 kg i hver af de 2,4 m lange 
PA-vinger. Derudover er SL250 en hurtig scene at montere, med få 
hjælpere til op-/nedtagning. Scenen har i øvrigt forskellige 
muligheder i opbygningen, således at lydfolk og baggear kan 
gemmes i telte på siderne af scenen. 

SL 250 har været brugt som 2. scene på bl.a. Grøn Koncert i 
mange år. 

 

 

 

 



 
 

SL 250 K1 

Specifikationer: 

• Scenegulvshøjde:1 - 1,8 

• Scenegulvsareal: 75m²  

• Clearance: 5m 

• Sceneåbning: 10m 

• Scenedybde: 7,3m 

• Scenebredde: 10m 

• Max tagbelastning: 6.123kg 

• Max PA-vinge belastning: 907kg pr stk.  

• Flyvehøjde PA 6-7m.   

Behov: 

• Antal hjælpere til op-/nedtagning: 4 stk. 

• Opsætningstid: 1 time 

• Nedtagning: 1 time 

Til SL 250 K1 medfølger: 

• 2 stk. trapper 

• 1 stk. rampe (4m)  

• 13 stk. gorillahegn 

• 24 stk. lamper 

• 1 stk. FOH mixertelt 4,5x3m  
• Der er mulighed for tilkøb af ekstraudstyr 



 
 

SL 250 K2 

Specifikationer: 

• Scenegulvshøjde:1 - 1,8 

• Scenegulvsareal: 99m²  

• Clearance: 5m 

• Sceneåbning: 10m 

• Scenedybde: 7,3m 

• Scenebredde: 17,2m 

• Max tagbelastning: 6.123kg 

• Max PA-vinge belastning: 907kg pr stk. 

• Flyvehøjde PA 6-7m.   

Behov: 

• Antal hjælpere til op-/nedtagning: 4 stk. 

• Opsætningstid: 2 timer 

• Nedtagning: 1,5 time 

Til SL 250 K2 medfølger: 

• 2 stk. trapper 

• 1 stk. rampe (4m)  

• 13 stk. gorillahegn 

• 24 stk. lamper 

• 1 stk. FOH mixertelt 4,5x3m  

• Der er mulighed for tilkøb af ekstraudstyr 

 



 
 

SAM 440 

 

SAM 440 er den perfekte mellemvej, da denne scene har en 
clearance på 8,23 m og en åbning på 13,1 m. SAM 440 har også en 
høj bæreevne i taget i forhold til andre scener i dens klasse; 
bæreevne i PA-vingerne små 3.000 kg pr. side. SAM 440 har 
samme længde som en almindelig trailer, så denne kan komme ind, 
hvor enhver anden trailer kan. Scenen her er også ideel til 
mellemstore koncerter, da den kan udbygges til siderne. SAM 440 
er stort set magen til sin storebror SAM 550, dog er den 2,5 m 
smallere (kortere, når den transporteres), hvilket betyder, den kan 
komme ind på mindre steder end dens storebror.  



 
 

SAM 440 K1 

Specifikationer: 

• Scenegulvshøjde: 1,5 – 2m 

• Scenegulvsareal: 152m²  

• Clearance: 8,23m 

• Sceneåbning: 13,1m 

• Scenedybde: 11,8m 

• Scenebredde: 13,6m 

• Max tagbelastning: 10.910kg 

• Max PA-vinge belastning: 2.995kg pr stk. 

• Flyvehøjde PA 9,2-9,7m.   

Behov: 

• Antal hjælpere til op-/nedtagning: 6 stk. 

• Opsætningstid: 2,5 time 

• Nedtagning: 2 timer 

Til SAM 440 K1 medfølger: 

• 2 stk. trapper 

• 2 stk. ramper (4m)  

• 13 stk. gorillahegn 

• 1 stk. FOH mixertelt 3x6m 

• Der er mulighed for tilkøb af ekstraudstyr 

  

 



 
 

SAM 440 K2 
 
Specifikationer: 

• Scenegulvshøjde: 1,5 – 2m 

• Scenegulvsareal: 200m²  

• Clearance: 8,23m 

• Sceneåbning: 13,1m 

• Scenedybde: 11,8m 

• Scenebredde: 22,7m 

• Max tagbelastning: 10.910kg 

• Max PA-vinge belastning: 2.995kg pr stk. 

• Flyvehøjde PA 9,2-9,7m.   

Behov: 

• Antal hjælpere til op-/nedtagning: 8 stk. 

• Opsætningstid: 3 timer 

• Nedtagning: 2,5 time 

Til SAM 440 K2 medfølger: 

• 2 stk. trapper 

• 2 stk. ramper (4m)  

• 13 stk. gorillahegn 

• 1 stk. FOH mixertelt 3x6m  

• Der er mulighed for tilkøb af ekstraudstyr 

 
 



 
 

SAM 440 K3 

Specifikationer: 

• Scenegulvshøjde: 1,5 – 2m 

• Scenegulvsareal: 267m²  

• Clearance: 8,23m 

• Sceneåbning: 13,1m 

• Scenedybde: 11,8m 

• Scenebredde: 22,7m 

• Max tagbelastning: 10.910kg 

• Max PA-vinge belastning: 2.995kg pr stk. 

• Flyvehøjde PA 9,2-9,7m. 

Behov: 

• Antal hjælpere til op-/nedtagning: 10 stk. 

• Opsætningstid: 4,5 time 

• Nedtagning: 4 timer 

• 2,5 tons teleskoplæsser 

Til SAM 440 K3 medfølger: 

• 2 stk. trapper 

• 2 stk. ramper (4m)  

• 20 stk. gorillahegn 

• 1 stk. FOH mixertelt 6x6m 

• Loading dock 

• Der er mulighed for tilkøb af  
ekstraudstyr 

 

 



 
 

SAM 550 

 

SAM 550 er den store scene fra CLP. Med sine 180 m² store 
grundareal og mulighed for udbygning til 405 m² er der stort set 
ikke det job, den ikke klarer. SAM 550 har samtidig en max. 
tagbelastning på 11.000 kg samt en bæreevne i PA-vingerne på 
2.995 kg pr. stk. og en opsætnings tid fra 2,5 time. CLP har 2 stk. 
af denne scene, så der er mulighed for 2 ens scener ved siden af 
hinanden eller i hver sin ende til større arrangementer med krav til 
nonstop musik. 



 
 

SAM 550 K1 

Specifikationer: 

• Scenegulvshøjde: 1,6 – 2,1m 

• Scenegulvsareal: 180m²  

• Clearance: 8,23m 

• Sceneåbning: 15,4m 

• Scenedybde: 11,8m 

• Scenebredde: 15,4m 

• Max tagbelastning: 11.000kg 

• Max PA-vinge belastning: 2.995kg pr stk. 

• Flyvehøjde PA 9,3-9,8m. 

Behov: 

• Antal hjælpere til op-/nedtagning: 6 stk. 

• Opsætningstid: 2,5 time 

• Nedtagning: 2 timer 

Til SAM 550 K1 medfølger: 

• 2 stk. trapper 

• 2 stk. ramper (4m)  

• 13 stk. gorillahegn 

• 1 stk. FOH mixertelt 3x6m 

• Der er mulighed for tilkøb af ekstraudstyr  

 



 
 

SAM 550 K1 + Podier 
Specifikationer: 

• Scenegulvshøjde: 1,6 – 2,1m 

• Scenegulvsareal: 180m²  

• Clearance: 8,23m 

• Sceneåbning: 15,4m 

• Scenedybde: 11,8m 

• Scenebredde: 15,4m 

• Max tagbelastning: 11.000kg 

• Max PA-vinge belastning: 2.995kg pr stk. 

• Flyvehøjde PA 9,3-9,8m. 

Behov: 

• Antal hjælpere til op-/nedtagning: 6 stk. 

• Opsætningstid: 2,5 time 

• Nedtagning: 2 timer 

Til SAM 550 K1 medfølger: 

• 2 stk. trapper 

• 2 stk. ramper (4m)  

• 13 stk. gorillahegn 

• 1 stk. FOH mixertelt 3x6m 

• 2 stk. 3,6x2,4m podier til rigning af PA 

• Der er mulighed for tilkøb af ekstraudstyr  

 

 



 
 

SAM 550 K2 
Specifikationer: 

• Scenegulvshøjde: 1,6 – 2,1m 

• Scenegulvsareal: 225m²  

• Clearance: 8,23m 

• Sceneåbning: 15,4m 

• Scenedybde: 11,8m 

• Scenebredde: 25m 

• Max tagbelastning: 11.000kg 

• Max PA-vinge belastning: 2.995kg pr stk. 

• Flyvehøjde PA 9,3-9,8m. 

Behov:   

• Antal hjælpere til op-/nedtagning: 8 stk. 

• Opsætningstid: 3 timer 

• Nedtagning: 2,5 time 

Til SAM 550 K2 medfølger: 

• 2 stk. trapper 

• 2 stk. ramper (4m)  

• 13 stk. gorillahegn 

• 1 stk. FOH mixertelt 3x6m 

• Der er mulighed for tilkøb af ekstraudstyr  

 

 



 
 

SAM 550 K3 

Specifikationer: 

• Scenegulvshøjde: 1,6 – 2,1m 

• Scenegulvsareal: 312m²  

• Clearance: 8,23m 

• Sceneåbning: 15,4m 

• Scenedybde: 11,8m 

• Scenebredde: 25m 

• Max tagbelastning: 11.000kg 

• Max PA-vinge belastning: 2.995kg pr stk. 

• Flyvehøjde PA 9,3-9,8m.  

Behov:    

• Antal hjælpere til op-/nedtagning: 10 stk. 

• Opsætningstid: 4,5 time 

• Nedtagning: 4 timer 

• 1 stk. 2,5 tons teleskoplæsser 

Til SAM 550 K3 medfølger: 

• 2 stk. trapper 

• 2 stk. ramper (4m)  

• 1 stk. trailer (13,6 m loading dock)  

• 22 stk. gorillahegn 

• 1 stk. FOH mixertelt 6x6m 

• Der er mulighed for tilkøb af ekstraudstyr  

 

 



 
 

SAM 550 K3 + Frontpodie 
Specifikationer: 

• Scenegulvshøjde: 1,6 – 2,1m 

• Scenegulvsareal: 330m²  

• Clearance: 8,23m 

• Sceneåbning: 15,4m 

• Scenedybde: 13m 

• Scenebredde: 25m 

• Max tagbelastning: 11.000kg 

• Max PA-vinge belastning: 2.995kg pr stk. 

• Flyvehøjde PA 9,3-9,8m. 

Behov: 

• Antal hjælpere til op-/nedtagning: 10 stk. 

• Opsætningstid: 4,5 time 

• Nedtagning: 4 timer 

• 1 stk. 2,5 tons teleskoplæsser 

Til SAM 550 K3 1,2 front medfølger: 

• 2 stk. trapper 

• 2 stk. ramper (4m)  

• 1 stk. trailer (13,6 m loading dock)  

• 22 stk. gorillahegn 

• 1 stk. FOH mixertelt 6x6m 

• 1,2x14,4m frontpodie  

 

 

 



 
 

SAM 550 K5 
Specifikationer: 

• Scenegulvshøjde: 1,6 – 2,1m 

• Scenegulvsareal: 405m²  

• Clearance: 8,23m 

• Sceneåbning: 15,4m 

• Scenedybde: 16,6m 

• Scenebredde: 25m 

• Max tagbelastning: 11.000kg 

• Max PA-vinge belastning: 2.995kg pr stk. 

• Flyvehøjde PA 9,3-9,8m. 

Behov:   

• Antal hjælpere til op-/nedtagning: 12 stk. 

• Opsætningstid: 6,5 time 

• Nedtagning: 5 timer 

• 1 stk. 2,5 tons teleskoplæsser 

Til SAM 550 K5 medfølger: 

• 2 stk. trapper 

• 2 stk. ramper (4m)  

• 1 stk. trailer (13,6 m loading dock)  

• 22 stk. gorillahegn 

• 1 stk. FOH mixertelt 6x6m 

• Der er mulighed for tilkøb af ekstraudstyr 

  

 

 



 
 

SAM 555 

 

SAM 555 er den største mobilscene i Danmark og CLPs stolthed 
med en bæreevne i taget på hele 26.000 kg og 3.600 kg pr. PA-
vinge. Denne scene kan klare næsten alle opgaver i Norden og har 
huset alt fra statsministeren til kunstnere som Nephew, Gyllene 
Tider, Thomas Helmig, Anastacia, James Blunt, Sting, Kent, DAD  
og mange flere. På mindre end en almindelig arbejdsdag kan SAM 
555 opbygges til en 435 m² stor scene med en clearance på små 
10 m. 



 
 

SAM 555 K1 
Specifikationer: 

• Scenegulvshøjde: 1,8 – 2,2m 

• Scenegulvsareal: 180m²  

• Clearance: 9,93m 

• Sceneåbning: 15,27m 

• Scenedybde: 11,8m 

• Scenebredde: 15,4m 

• Max tagbelastning: 26000kg 

• Max PA-vinge belastning: 3.600kg pr stk. 

• Flyvehøjde PA 11-11,5m 

Behov:  

• Antal hjælpere til op-/nedtagning: 6 stk. 

• Opsætningstid: 2,5 time 

• Nedtagning: 2 timer 

Til SAM 555 K1 medfølger: 

• 2 stk. trapper 

• 2 stk. ramper (4m)  

• 13 stk. gorillahegn 

• 1 stk. FOH mixertelt 3x6m 

• Der er mulighed for tilkøb af ekstraudstyr  

 

 



 
 

SAM 555 K1 + Podier 
Specifikationer: 

• Scenegulvshøjde: 1,7 – 2,2m 

• Scenegulvsareal: 180m²  

• Clearance: 9,93m 

• Sceneåbning: 15,4m 

• Scenedybde: 11,8m 

• Scenebredde: 15,4m 

• Max tagbelastning: 26.000kg 

• Max PA-vinge belastning: 3.600kg pr stk. 

• Flyvehøjde PA 11-11,5m. 

Behov: 

• Antal hjælpere til op-/nedtagning: 6 stk. 

• Opsætningstid: 2,5 time 

• Nedtagning: 2 timer 

Til SAM 555 K1 medfølger: 

• 2 stk. trapper 

• 2 stk. ramper (4m)  

• 13 stk. gorillahegn 

• 1 stk. FOH mixertelt 3x6m 

• 2 stk. 3,6x2,4m podier til rigning af PA 

• Der er mulighed for tilkøb af ekstraudstyr 

 



 
 

SAM 555 K2 
Specifikationer: 

• Scenegulvshøjde: 1,7 – 2,2m 

• Scenegulvsareal: 225m²  

• Clearance: 9,93m 

• Sceneåbning: 15,27m 

• Scenedybde: 11,8m 

• Scenebredde: 15,4m 

• Max tagbelastning: 26.000kg 

• Max PA-vinge belastning: 3.600kg pr stk. 

• Flyvehøjde PA 11-11,5m 

Behov:  

• Antal hjælpere til op-/nedtagning: 8 stk. 

• Opsætningstid: 3 timer 

• Nedtagning: 2,5 time 

Til SAM 555 K2 medfølger: 

• 2 stk. trapper 

• 2 stk. ramper (4m)  

• 13 stk. gorillahegn 

• 1 stk. FOH mixertelt 3x6m 

• Der er mulighed for tilkøb af ekstraudstyr 



 
 

SAM 555 K3 

Specifikationer: 

• Scenegulvshøjde: 1,7 – 2,2m 

• Scenegulvsareal: 312m²  

• Clearance: 9,93m 

• Sceneåbning: 15,4m 

• Scenedybde: 11,8m 

• Scenebredde: 25m 

• Max tagbelastning: 26.000kg 

• Max PA-vinge belastning: 3600kg pr stk.  

• Flyvehøjde PA 11-11,5m 

Behov:    

• Antal hjælpere til op-/nedtagning: 10 stk. 

• Opsætningstid: 4,5 time 

• Nedtagning: 4 timer 

• 1 stk. 2,5 tons teleskoplæsser 

Til SAM 555 K3 medfølger: 

• 2 stk. trapper 

• 2 stk. ramper (4m)  

• 1 stk. trailer (13,6 m loading dock)  

• 22 stk. gorillahegn 

• 1 stk. FOH mixertelt 6x6m 

• Der er mulighed for tilkøb af ekstraudstyr 

 



 
 

SAM 555 K3 + Frontpodie 
Specifikationer: 

• Scenegulvshøjde: 1,7 – 2,2m 

• Scenegulvsareal: 330m²  

• Clearance: 9,93m 

• Sceneåbning: 15,4m 

• Scenedybde: 13m 

• Scenebredde: 25m 

• Max tagbelastning: 26.000kg 

• Max PA-vinge belastning: 3.600kg pr stk. 

• Flyvehøjde PA 11-11,5m. 

Behov:    

• Antal hjælpere til op-/nedtagning: 10 stk. 

• Opsætningstid: 4,5 time 

• Nedtagning: 4 timer 

• 1 stk. 2,5 tons teleskoplæsser 

Til SAM 555 K3 1,2 front medfølger: 

• 2 stk. trapper 

• 2 stk. ramper (4m)  

• 1 stk. trailer (13,6 m loading dock)  

• 22 stk. gorillahegn 

• 1 stk. FOH mixertelt 6x6m 

• 1,2x14,4m frontpodie 

 



 
 

SAM 555 K5 

Specifikationer: 

• Scenegulvshøjde: 1,8 – 2,2m 

• Scenegulvsareal: 435m²  

• Clearance: 9,93m 

• Sceneåbning: 15,4m 

• Scenedybde: 17,8m 

• Scenebredde: 25m 

• Max tagbelastning: 26.000kg 

• Max PA-vinge belastning: 3.600kg pr stk.  

• Flyvehøjde PA 11-11,5m 

Behov: 

• Antal hjælpere til op-/nedtagning: 12 stk. 

• Opsætningstid: 6,5 time 

• Nedtagning: 5 timer 

• 1 stk. 2,5 tons teleskoplæsser 

Til SAM 555 K5 medfølger: 

• 2 stk. trapper 

• 2 stk. ramper (4m)  

• 1 stk. trailer (13,6 m loading dock)  

• 22 stk. gorillahegn 

• 1 stk. FOH mixertelt 6x6m 

• Der er mulighed for tilkøb  
af ekstraudstyr 

 

 



 
 

 
Vi håber, dette har givet inspiration.  

 
Har du brug for yderligere information eller vejledning, er du 
velkommen til at kontakte os på: 

 
         www.clp.dk 

 
   E-mail: info@clp.dk 

      Tlf.: +45 38 888 058 
      Fax: +45 38 888 056 

         Industriholmen 55 
   DK-2650 Hvidovre 

      CVR#: 30 48 72 06 
 

Hvor der er vej, er der vilje! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med forbehold for ændringer. April 2014


