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F&L Powerrental is een familiebedrijf waar persoonlijke aandacht en
kwaliteit vanzelfsprekend zijn. F&L Powerrental begon ooit als
stroomleverancier op festivals. Toen stond oprichter Kees van Veen
nog alleen achter de bühne. Nu, ruim 25 jaar later hebben vader Kees en
zoon Ralph een vast team van 30 specialisten. Wij zijn door passie voor
techniek uitgegroeid tot een speler met wereldwijde dekking.
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Over F&L
F&L Powerrental is een familiebedrĳf
waar persoonlĳke aandacht en kwaliteit
vanzelfsprekend zĳn. F&L Powerrental begon
ooit als stroomleverancier op festivals. Toen
stond oprichter Kees van Veen nog alleen
achter de bühne. Nu, ruim 25 jaar later
hebben vader Kees en zoon Ralph een vast
team van 30 specialisten. Wĳ zĳn door passie
voor techniek uitgegroeid tot een speler met
wereldwĳde dekking.
Totaalleverancier in stroom, water, warmte en licht
Naast stroomvoorzieningen biedt F&L Powerrental een compleet pakket van watertechniek, klimaatbeheersing en werklichtvoorzieningen.
Waar nodig kunnen we een project zonder voorzieningen stand alone
Aanbieden met de totale infrastructuur. F&L Powerrental voorziet u van
drinkwater, spoelwater en legt het afvoersysteem aan. Wĳ verzorgen
warmteoplossingen van kleine tot grote ruimtes. Wĳ bieden een ruim
assortiment aanlichtmasten, noodlicht en tubes. Door de diversiteit van
onze producten biedt F&L Powerrental altĳd maatwerk.
U kunt complete stroomnetwerken bĳ ons huren, die wĳ voor u transporteren en op locatie monteren en demonteren. Losse verhuur is ook
mogelĳk.
Groen
F&L Powerrental is een groene onderneming. Naast onze groene bedrĳfskleur investeren wĳ ook in de toekomst voor mens en milieu. Wĳ
geloven in slimme oplossingen door gebruik van de nieuwste hedendaagse technologie. Hierdoor ontwikkelt F&L Powerrental in eigen beheer producten die aansluiten bĳ de wensen van onze klanten. Wĳ bieden altĳd maatwerk.
Kwaliteit en service
Alle producten van F&L Powerrental worden in eigen beheer onderhouden en gekeurd. Onze specialisten zorgen voor de periodieke keuringen
en het kwaliteitsbeheer. Wĳ staan voor uitstekende kwaliteit, veilige producten en een snelle levering. F&L Powerrental levert meer dan alleen
materialen. Heeft u vragen of speciale wensen? Wĳ denken met u mee
over een passende oplossing voor uw project. Onze specialisten staan
24uur per dag voor u klaar.
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STROOM

voorzieningen
Betrouwbare stroom “The show must go on”
F&L Powerrental levert oplossingen voor tĳdelĳke stroomvoorziening
van hoogstaande kwaliteit. Wĳ denken met u mee over de best
passende mogelĳkheid voor uw project. U wilt de optimale
stroomvoorzieningen die aansluiten bĳ uw specifieke wensen, wĳ
weten wat u nodig heeft. Of het nu een evenement is of een
infraproject:‘The show must go on!’

Groen en duurzaam

Stroomplan

F&L Powerrental gelooft in slimme oplossingen.
Wĳ zĳn energieleverancier.
Wĳ komen met oplossingen op maat. Vaak is het gebruik van
aggregaten helaas onvermĳdelĳk. We proberen zo min mogelĳk
vervuiling te veroorzaken door aggregatente bieden die werken
op GTL Fuel SaveDiesel en biobrandstof. Biobrandstof heeft
minder emissies, zoals de uitstoot van stikstofoxiden,
zwavel en is geurloos. In combinatie met biobrandstof
en roetfilter kunnen wij de uitstoot reducerentot 99,9%.
Wĳ geloven in duurzaamheid en een schonere wereld. Ons
assortiment is hierop afgestemd. U kunt accupakketten huren
met verschillende vermogens. Deze kunnen afhankelĳk van
uw stroombehoefte geschakeld worden met onze
zonnepanelen, aggregaten of netspanning.
De accupakketten worden met groene stroom geladen.

Laat u informeren over een op maat
stroomplan welke preciesaansluit bĳ uw
specifieke gebruikerseisen.

Maatwerk
Stroom is vaak een eerste behoefte. Elk project is anders en
stelt andere eisen. In het magazĳn van F&L Powerrental vindt
u een grote voorraad aan materieel. Voor elke tĳdelĳke infrastructuur bieden wĳ een passende oplossing. U kunt bĳ ons
diverse stroomvoorzieningen huren. Van synchroon set tot een
compacte 3KVA, van powerlock bekabeling tot een shuko
stekker. Uw project van alle gemakkenvoorzien.

Veiligheidsspanning
Onze specialisten informeren u graag
naar de mogelĳkheden voor veilige
spanning op uw locatie.

Aggregaten

Nominaal vermogen

15kVA

30 kVA

40 kVA

60 kVA

Inhoud brandstof tank diesel(liter)

80

200

230

560

Aansluiting 16amp / 230 volt

1

2

2

2

Aansluiting 16amp / 400 volt

0

0

1

0

Aansluiting 32 amp / 400 volt

1

1

1

2

1

1

Aansluiting 63 amp / 400 volt
Aansluiting 125amp / 400 volt
Lengte (in meters)

1,75

2,3

2,2

2,9

Breedte (in meters)

1,1

1,13

1

1,13

Hoogte (in meters)

1,2

1,66

1,6

1,9

Gewicht (in kg)

610

1711

1350

2100

DbA (o.b.v.7 meter)

61

63

61

63

60 kVA SS
Super silence

80 kVA

100k kVA

100k kVA SS
Super silence

Inhoud brandstof tank diesel(liter)

80

200

230

560

Aansluiting 16amp / 230 volt

1

2

2

2

Aansluiting 16amp / 400 volt

0

0

1

0

Aansluiting 32 amp / 400 volt

1

1

1

2

1

1

Nominaal vermogen

Aansluiting 63 amp / 400 volt
Aansluiting 125amp / 400 volt
Lengte (in meters)

1,75

2,3

2,2

2,9

Breedte (in meters)

1,1

1,13

1

1,13

Hoogte (in meters)

1,23

1,66

1,6

1,9

Gewicht (in kg)

610

1711

1350

2100

DbA (o.b.v.7 meter)

61

63

61

63
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Nominaal vermogen

125 kVA

150 kVA

200 kVA

200 kVA
Super silence

Inhoud brandstof tank diesel(liter)

860 liter

860 liter

860 liter

660 liter

Aansluiting 16amp / 230 volt

2

1

1

1

Aansluiting 32 amp / 400 volt

2

0

0

0

Aansluiting 63 amp / 400 volt

1

1

1

1

Aansluiting 125amp / 400 volt

1

0

0

0

1

1

0

Aansluiting powerlock 250 amp
Aansluiting powerlock 400 amp

1

Aansluiting klemstrook

optioneel

Lengte (in meters)

3,5

3,2

3,3

3,5

Breedte (in meters)

1,2

1,2

1,2

1,2

Hoogte (in meters)

2,1

2,1

2,1

2,2

3000

3500

3500

5000

66

68

68

59

400 kVA

500 kVA
container

Gewicht (in kg)
DbA (o.b.v.7 meter)

Nominaal vermogen
Inhoud brandstof tank diesel(liter)

250 kVA

350 kVA

600

1

0

0

Aansluiting 16amp / 230 volt

1

0

0

0

Aansluiting 32 amp / 400 volt

0

0

0

0

Aansluiting 63 amp / 400 volt

1

0

0

0

Aansluiting 125amp / 400 volt

0

0

0

0

Aansluiting powerlock 250 amp

0

0

0

0

Aansluiting powerlock 400 amp

1

1

1

1

optioneel

ja

ja

ja

Lengte (in meters)

4,4

4,5

6

6

Breedte (in meters)

1,2

1,4

2,5

2,5

Hoogte (in meters)

2,2

2,2

2,5

2,5

5500

6500

8000

13000

60

64

62

58

Aansluiting klemstrook

Gewicht (in kg)
DbA (o.b.v.7 meter)

Aggregaten leveren wĳ inclusief standaard
Aardpen en kabel. Neem voor een veilige
aarding contact op met uw aardingspecialist.
Onze aggregatenworden altĳd vol
afgeleverd. Voor uw gemoedsrust en
maximale draaiuren raden wĳ aan een IBC
erbĳ te bestellen.
Aan de aangegeven specificaties kunnen
i.v.m.beschikbaarheid geen rechten worden
ontleend.
Diesel wordt op nacalculatie afgerekend

Aggregaat in container
Container set 10ft

30 kVA

inclusief 32 amp kabel en verdeelkast

Container set 10ft

40 kVA

inclusief 40 amp kabel en verdeelkast

Benzine aggregaten
Nominaal vermogen

6 kVA

3 kVA

vermogen

4,5 kW

2,5 kW

3 kVA
Silence
2,5 kW

Inhoud brandstof tank diesel(liter)

6

6

6

Aansluiting 16amp / 230 volt

2

1

1

Lengte (in meters)

0,8

0,75

0,75

Breedte (in meters)

0,5

0,5

0,5

Hoogte (in meters)

0,5

0,35

0,35

Gewicht (in kg)

40

35

40

Brandstoftanks / IBC
Inhoud brandstof tank diesel(liter)

300

1000

950

1500

3000

3000

inclusief

inclusief

inclusief

inclusief

inclusief

inclusief

Lengte (in meters)

1

1

1,5

2,2

3,5

2,5

Breedte (in meters)

0,8

0,8

1,2

1,2

1,2

1,2

Hoogte (in meters)

0,8

1,6

1,1

1,2

1,2

1,7

Gewicht (in kg)

400

1200

1200

3600

3600

0

0

elektrisch

1800
elektrisch

0

elektrisch

brandslangen

Soort pomp

IBC 1600

Aggregaat 40 kVA
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Kabels

Bekabeling230
volt
Stekkerblok

230v CEE

230v CEE

230v schuko

230v schuko

enkelvoudig

drievoudig

enkelvoudig

viervoudig

1meter

ja

ja

ja

ja

5 meter

ja

ja

ja

ja

10meter

ja

ja

ja

ja

15meter

ja

ja

ja

ja

20 meter

ja

ja

ja

ja

25 meter

ja

ja

ja

ja

50 meter

ja

ja

ja

ja

100 meter

ja

ja

ja

ja

Voeding

max

max
wattage

stekker

lengte

400 volt

16amp

9 kW

5P CEE

5 meter

400 volt

16amp

9 kW

5P CEE

10meter

400 volt

16amp

9 kW

5P CEE

15meter

400 volt

16amp

9 kW

5P CEE

20 meter

400 volt

16amp

9 kW

5P CEE

25 meter

Voeding

max

max
wattage

stekker

lengte

400 volt

32 amp

20 kW

5P CEE

5 meter

400 volt

32 amp

20 kW

5P CEE

10meter

400 volt

32 amp

20 kW

5P CEE

15meter

400 volt

32 amp

20 kW

5P CEE

20 meter

400 volt

32 amp

20 kW

5P CEE

25 meter

400 volt

32 amp

20 kW

5P CEE

50 meter

Bekabeling 16amp

Bekabeling32 amp

Bekabeling63 Amp
Voeding

max

max
wattage

stekker

lengte

400 volt

63 amp

40 kW

5P CEE

2,5 meter

400 volt

63 amp

40 kW

5P CEE

5 meter

400 volt

63 amp

40 kW

5P CEE

10meter

400 volt

63 amp

40 kW

5P CEE

15meter

400 volt

63 amp

40 kW

5P CEE

20 meter

400 volt

63 amp

40 kW

5P CEE

25 meter

400 volt

63 amp

40 kW

5P CEE

50 meter

Bekabeling 125Amp
Voeding

max

max wattage

stekker

lengte

400 volt

125amp

80 kW

5P CEE

2,5 meter

400 volt

125amp

80 kW

5P CEE

5 meter

400 volt

125amp

80 kW

5P CEE

10meter

400 volt

125amp

80 kW

5P CEE

15meter

400 volt

125amp

80 kW

5P CEE

20 meter

400 volt

125amp

80 kW

5P CEE

25 meter

400 volt

125amp

80 kW

5P CEE

50 meter

Powerlock kabelset

5 aders

250 amp

70 mm²

10meter

Powerlock kabelset

5 aders

250 amp

70 mm²

20 meter

Powerlock kabelset

5 aders

250 amp

70 mm²

50 meter

Powerlock kabelset

5 aders

400 amp

240 mm²

5 meter

Powerlock kabelset

5 aders

400 amp

120mm²

10meter

Powerlock kabelset

5 aders

400 amp

120mm²

20 meter

Powerlock kabelset

5 aders

400 amp

120mm²

25 meter

Powerlock kabelset

5 aders

400 amp

120mm²

50 meter

Kabelset ogen

5 aders

400 amp

240 mm²

25 meter

Powerlock

Verloopkabels
F&L Powerrental beschikt over een groot assortiment van kabelverlopen. Wĳ verhuren daarnaast ook data kabels voor de
synchronisatie.Informeer bĳ uw accountmanager naar alle mogelĳkheden.

Insleutelset

Powerlock

CEEkabels
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Verdeelkasten
input

output

Verdeelkast - C

32 amp

1x32 amp

Verdeelkast - C

32 amp

Verdeelkast - C

32 amp

1x32 amp

input

output

Verdeelkast - B

63 amp

2 x 32 amp

Verdeelkast - B

63 amp

3 x 32 amp

input

output

Verdeelkasten 32 amp

Verdeelkasten63 amp

Verdeelkasten 125amp

6x230V - 6xschuko 6xCEE
6x230V - 6xschuko
2 x 16amp

1x 16amp

Verdeelkast - A

125amp

2 x 63 amp

4 x 32 amp

Verdeelkast - A

125amp

2 x 63 amp

4 x 32 amp

6x230V - 6xschuko

3x230V - 6xschuko
6x230V - 6xschuko6xCEE

3x230V-6xschuko

Verdeelkasten powerlock
Verdeelkast - P4

Diverse kasten
F&L Powerrental biedt eenuiteenlopend
gamma van verdeelkasten. Zo verhuren wĳ
Kwh meters, maar ook synchroon kasten en
netovername kasten. Voor al uw wensen een
passende oplossing.

input

output

400 amp

1x 125 amp

4 x 63 amp 3xCEE-3xschuko
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BOUW

voorzieningen
F&L Powerrental levert oplossingen voor tĳdelĳke stroomvoorzieningen,
watervoorzieningen en werklichtvoorzieningen van hoogstaande kwaliteit.
Wĳ denken met u mee over de best passende mogelĳkheid voor uw project.
U wilt de optimale stroomvoorziening die aansluit bĳ uw specifieke wensen,
wĳ weten wat u nodig heeft.

Groen en duurzaam

Stroomplan

F&L Powerrental gelooft in slimme oplossingen. Wĳ zĳn
stroomleverancier. Wĳ komen met oplossingen op maat.
Vaak is het gebruik van aggregaten helaas onvermĳdelĳk.
We proberen zo min mogelĳk vervuiling te veroorzaken door
aggregaten te bieden die werken op GTL Fuel Save Diesel en
biobrandstof. Biobrandstof heeft minder emissies, zoals de
Uitstoot van stikstofoxiden, zwavel en is geurloos.
In combinatie met biobrandstof en een roetfilter kunnen wij de
uitstoot reduceren tot 99,9%.

Laat u informeren over een op maat
stroomplan welke precies aansluit bĳ uw
specifieke gebruikerseisen.

Wĳ geloven in duurzaamheid en een schonere wereld. Ons assortiment is hierop afgestemd. U kunt accupakketten huren
met verschillende vermogens. Deze kunnen afhankelĳk van
uw stroombehoefte geschakeld worden met onze zonnepanelen, aggregatenof netspanning. De accupakketten worden bĳ
ons met groene stroom geladen.

Maatwerk
Stroom is vaak een eerste behoefte. Elk project is anders en
stelt andere eisen. In het magazĳn van F&L Powerrental vindt
u een grote voorraad aan materieel. Voor elke tĳdelĳke infrastructuur bieden wĳ een passende oplossing. U kunt bĳ ons
diverse stroomvoorzieningen huren. Maar ook drinkwater voor
de schaftkeet of slaap units.
Van synchroon set tot een compacte 3KVA, van powerlock
bekabeling tot een shuko stekker.
Uw project van alle gemakken voorzien.

Veiligheidsspanning
Onze specialisten informeren u graag
naar de mogelĳkheden voor veilige
spanning op uw locatie.
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Veiligheid
Kabelprotectie
yellow jacket 5 gaats
Toepassing
lengte

yellow jacket 3 gaats

kabelmat

buiten gebruik

binnen gebruik

binnen gebruik

89 cm

100 cm

5 meter

breedte

54.2 cm

60 cm

100 cm

hoogte

5.2 cm

7,3 cm

kanalen

5 stuks

3 stuks

breedte
kanalen

3.4 cm

52 mm, 45 mm, 56 mm

hoogte kanalen

3.6 cm

49 mm, 50 mm, 49 mm

laadgewicht
(20x20 cm)
Veiligheid

5 ton per
bandoppervlakte
olie, brandstof
resistant

gewicht

11,5kg

Brandveiligheid
Schuimblusser

5 ton per bandoppervlakte
olie, brandstof resistant
22 kg

inhoud
6 liter schuim

CO2blusser

5kg co2

EHBO doos

pleisters, verband etc.

Blusdekens en toebehoren

Veilig werken
Speciaalvoor de veiligheid van uw
medwerkers leveren wĳ productiekisten
welke compleet zĳn met twee brandblussers,
EHBO doos,blusdeken en toebehoren.
Vergeetniet ook uw veiligheidsverlichting te
bestellen.

blusdeken

Andere spanning nodig?

Veilligheidstransformator 42 en 110volt

inhoud

Transformator

primair 230 volt CEE secundair 4x42 volt

2000 VA

Transformator

primair 400v 32CEE secundair 12x42 volt

6000 VA

Transformator

primair 400v 32CEE secundair 4x110 volt

6000 VA

Combitrafo

6 x110volt

6x 42 volt

Scheidings transformator

Primair 230v shuko 16amp secundair 230v shuko 2200VA
Primair 400v 32amp Cee secundair 400/440v 32amp
Primair 400v 125amp Cee secundair 400v 125amp
Vermogens transformator

250 kva 230/400/500/690v
630 kva 400/525/690v
1600 kva 400/525/690v
2500 kva 400/440/480/600/690v
* Hoogspanningstransformatoren op aanvraag
Bekabeling

inhoud

42 volt

16amp

10 meter

CEE

enkelvoudig

42 volt

16amp

10 meter

CEE

verdeelblok

42 volt

16amp

10 meter

DC CEE

enkelvoudig

42 volt

16amp

25 meter

CEE

enkelvoudig

42 volt

16amp

25 meter

CEE

verdeelblok

42 volt

16amp

25 meter

DC CEE

enkelvoudig

110 volt

16amp

25 meter

CEE

enkelvoudig

Veiligheid licht en toebehoren

inhoud

PL verlichting met doorlus

42 volt

Statief ten behoevevan lamp

3 meter

Veiligheidsgereedschap

108 watt

inhoud

Slĳpmachine haaks

110 volt DC

125mm

Slĳpmachine haaks

110 volt DC

180mm

Slĳpmachine haaks

110 volt DC

230mm

Stof tol

110 volt DC

230mm
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Groene stroom
F&L Powerrental gelooft in het investeren in slimme oplossingen.
Wĳ zĳn stroomleverancier.Wĳ komen met oplossingenop maat.
Wĳ proberen zomin mogelĳk vervuiling te veroorzaken.
Dit kan bĳvoorbeeld door netspanning in combinatie met een externe
stroombron, aggregaten met schone brandstof, accupakketten of
zonnepanelen.
Groene energie is belangrĳk voor F&L Powerrental. Wĳ zĳn voorloper op het gebied van groene stroom en investeren daar
ook in. Met onze accupakketten bespaart u brandstof. Op ons bedrĳf laden we de accu’s op met groene stroom of
zonne energie. Winst voor u en bovenal voor het milieu.
Accupakket
Afhankelĳk van uw stroom behoefte kan de accu geschakeld worden
met onze zonnepanelen, onze aggregaten of netspanning. Zodat u
altĳd voorzien bent van de juiste stroom maar niet onnodig (bio-) diesel
verstookt en bovendien kosten bespaard. Wanneer de vraag naar stroom
laag is, wordt het aggregaat uitgeschakeld en kan de accu voorzien in
de stroombehoefte. Wanneer de accu bĳna leeg is of de belasting
toeneemt, wordt het aggregaat automatisch opgestart.

De voordelen
•
•
•
•
•
•

Hoeveel kan een F&L accusysteem u besparen?
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de besparingenmet ons
groene accupakket. In dit praktĳkvoorbeeld is een 35KVA accusysteem
geschakeld met een 40kVA aggregaat. Met een gemiddeld biobrandstof
verbruik van 5 liter per uur. De huurperiode bedroeg 81 dagen.

Draaiuren in
periode

Waarvan draaiuren
aggregaat

30 dagen

720

286

2170

€ 2.170,00

5598 kg

81 dagen

1944

774

5850

€ 5.850,00

15093 kg

12 maanden

8760

3490

26350

€ 26.350,00

67983 kg

Op locatie

Accupakket
35 kVA

Besparing in
liters

Lager brandstofverbruik
Minder CO2 uitstoot
Minder brandstof kosten
Minder machine onderhoud
Geruisloos
Remote monitoring

Besparing in
euro’s

Lengte

Breedte

Hoogte

Gewicht

Aansluitingen

180

90

180

3500 kg

125Ain/out

Combinatie netspanning
Met de slimme technologie van
F&L Powerrental BV kan er een
combinatie worden gemaakt
tussen netspanning en een externe
spanningbron. Wanneer er een
hoog stroomverbruik is, schakelt
de externe spanningsbron bĳ, zo
niet maakt u gewoon gebruik van
uw netspanning.

Toch brandstof nodig?
Kies dan voor de minst
vervuilende oplossing met minder
emissies, zoals stikstofoxiden,
zwavel en roet in vergelijking tot
controversiële diesel. Zo leveren
wij aggregaten op bio brandstof.
Wij informeren u graag over de
mogelijkheden.

Besparing in
CO2

Optioneel
zonnepanelen

Powerrental - stroom, water, warmte & licht

F&L Powerrental gelooft in het investeren in slimme oplossingen.
Wĳ zĳn uw partner voor tĳdelĳke stroomvoorzieningen. Wĳ komen
met oplossingen op maat. Met onze groene stroomvoorzieningen
proberen wĳ zo min mogelĳke vervuiling te veroorzaken. Dit kan
bĳvoorbeeld door netspanning te combineren met een externe
stroombron, aggregaten met schonere brandstof, accu pakketten of
zonnepanelen.
Groene energie is belangrĳk voor F&L Powerrental. Wĳ zĳn voorloper op het gebied van groene stroom en investeren
daar ook in. Met onze accupakketten bespaart u brandstof en reduceren we de CO2 uitstoot.
Op onze vestigingen laden we de accu’s op met groene stroom of zonne energie.

Accupakket
Afhankelĳk van uw stroom behoefte kan de accu geschakeld worden
met onze zonnepanelen, aggregaten of netspanning.
Zo bent u altĳd voorzien van de juiste stroom maar hoeft u niet
onnodig (bio-) diesel te verstoken en bovendien worden kosten
bespaard. Wanneer de vraag naar stroom laag is, wordt het aggregaat
uitgeschakeld en kan de accu voorzien in de stroombehoefte.
Wanneer de batterĳ bĳna leeg is of de belasting toeneemt,
wordt het aggregaat automatisch opgestart.
Hierdoor is de aggregaat niet onnodig aan het draaien waardoor
er ook veel geluids,- en CO2 besparing is, desgewenst kan de machine zo
ingeregeld worden dat er in de nacht geen aggregaat draait waardoor
er geluidsoverlast wordt voorkomen.
Hoeveel kan een F&L accusysteem u besparen?
Omdat ieder project anders is kunnen we samen met u een berekening
maken waar het break-even punt ligt.
Buiten de brandstof is de besparing aan Co2 interessant

Combinatie netspanning
Met de slimme technologie van
F&L Powerrental BV kan er een
combinatie worden gemaakt
tussen netspanningen een externe
spanningbron. Wanneer er een
hoog stroomverbruik is, schakelt
de externe spanningsbron bĳ, zo
niet maakt u gewoon gebruik van
uw netspanning.

Toch brandstof nodig?
Kies dan voor de minst
vervuilende oplossing met minder
emissies, zoals stikstofoxiden,
zwavel en roet uitstoot in
vergelĳkig tot controversiële diesel.
Zo leveren wĳ aggregaten op bio
brandstof.
Wĳ informeren u graag over de
mogelĳkheden.

De voordelen
•
•
•
•
•
•

Lager brandstofverbruik
Minder CO2 uitstoot
Minder brandstof kosten
Minder machine onderhoud
Geruisloos
Remote monitoring

HAND FOAM
CLEANER
Foam Desinfectiemiddel
Gebaseerd op natuurlĳke ingrediënten en 100%
biologisch. De foam heeft dezelfde
desinfecterende werking als 80% alcohol maar
droogt de huid niet uit. Door toevoeging van
Jojoba olie wordt de vochtbalans gereguleerd
en de huid gehydrateerd. Een prachtig
natuurlĳk antioxidant met vitamine E en
belangrĳke vetzuren. Één vĳf liter jerrycan is
goed voor 5000 keer desinfecteren.

Robuuste Hand Sanitizer
Zeer robuuste hand sanitizer voor intensief
gebruik. De volledig mechanische sanitizer wordt
bediend door middel van een voetpedaal, waardoor
er geen stroomvoorzienig benodigd is. De dosering
van maar 1 ml. zorgt voor schone handen én
gebruik tot 5000 desinfecties per eenheid.

Belangrijkste kenmerken
* Huidvriendelĳk en pH-neutraal
* 100% biologisch (EcoLabel)
* Vergelĳkbaar met 80% alcohol
* Vegan en Halal
* Kent geen opslagrestricties
* Geen houdbaarheidsdatum
* Volledig vervaardigd uit RVS
* Manuele bediening door middel van voetpedaal
* Geenstroomvoorziening benodigd

Uniek!
5000x handen
desinfecteren
zonder omkijke
n
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WATER

voorzieningen
“Water moet stromen”

Thuis draait u de kraan open en er komt drinkwater uit. Heel logisch.
Bĳ tĳdelĳke, mobiele watervoorzieningen is dat echter niet altĳd
vanzelfsprekend. F&L Powerrental verzorgt hoogwaardige tĳdelĳke
watervoorzieningen.U kunt bĳ ons terecht voor complete waternetwerken,
aansluitingen voor toilet(groepen), verhuur van waterleidingen, boilers en
verschillende wastafels. Onze waterspecialisten denken graag met u mee
over de best passende oplossing.

Drinkwater

Maatwerk

Tĳdelĳke drinkwatervoorzieningen moeten aan veel kwaliteitseisen voldoen. F&L Powerrental besteed daarom veel aandacht aan de veiligheid van het drinkwater.

Voor elke tijdelijke infrastructuur
bieden wĳ een passende oplossing. U
kunt bĳ ons wasbakken, hydrofoor- en
perspompen huren. Daarnaast hebben
we ook voldoende waterleidingen,
afvoerpĳpen, koppelstukken etc. U kunt
zelfs toiletten en douches huren. Uw
project van alle gemakkenvoorzien.

Onze drinkwaterleidingen worden altĳd grondig en intensief
gespoeld. Daarna worden ze gedesinfecteerd en weer gespoeld.
We nemen indien gewenst watermonsters en sturen deze
vervolgens naar het laboratorium om getest te worden.
De watermonsters die we afnemen geven een indicatie van de
waterkwaliteit op dat moment. Wĳ zorgen daarnaast voor een
constante kwaliteitsbewaking van de installatie.
Drink- en afvalwater worden uiteraard streng gescheiden.
Als er op uw locatie geen vaste wateraansluiting is, hebben wĳ
een passendeoplossing. We hebben een groot assortiment watertanks, waardoor in de drinkwaterbehoefte kan voorzien. De
tanks zĳn compleet gedesinfecteerden voldoen aan de Europese wet- en regelgeving.

Waterafvoer
Ook voor de complete afvoerwater infrastructuur kunt u bĳ ons
terrecht. Wĳ bieden diverse oplossingenvooor al uw afvalwater
wensen.

Drinkwater

slangendrinkwater

inhoud

kenmerken

Waterslang tyleen

16mm

tyleen ZDpe slang

alleen voor schoon drinkwater

Waterslang tyleen

32 mm

tyleen ZDpe slang

alleen voor schoon drinkwater

Waterslang tyleen

40 mm

tyleen ZDpe slang

alleen voor schoon drinkwater

slangenmet termotracing

inhoud

kenmerken

Waterslang tyleen

16mm

tyleen ZDpe slang

schoondrinkwater incl. tracing

Waterslang tyleen

32mm

tyleen ZDpe slang

schoondrinkwater incl. tracing

Waterslang tyleen

40mm

tyleen ZDpe slang

schoondrinkwater incl. tracing

tegen bevriezing

Onze tyleenslangen worden geleverd in de afmetingen 2,5, 5, 10,15,20, 25, 50 en 100 meter

Afvalwater
slangendrinkwater

inhoud

kenmerken

Waterslang tyleen

25mm

tyleen ZDpe slang

alleen voor afvalwater

Waterslang tyleen

50mm

tyleen ZDpe slang

alleen voor afvalwater

slangenmet termotracing

inhoud

kenmerken

Waterslang tyleen

25mm

tyleen ZDpe slang

afvalwater met tracing

Waterslang tyleen

50mm

tyleen ZDpe slang

afvalwater met tracing

tegen bevriezing

Onze tyleenslangen worden geleverd in de afmetingen 2, 5, 5, 10,15, 20, 25, 50 en 100 meter
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Koppelingensets- schoon water
16 mm assortiment
16mm > 1/2 binnendraad
16mm > 1/2 buitendraad
16mm > 3/4 binnendraad
16mm > 3/4 buitendraad
16mm tyleen 3-weg koppelstuk (T-STUK)
16mm tyleen > Kraan > 3/4 buitendraad
16mm tyleen koppelstuk (HAAKS)
16mm tyleen koppelstuk (RECHT)
Gardenakoppeling 3/4 binnendraad
Gardenakoppeling 3/4 buitendraad
Gekakoppeling 1/2 binnendraad
Gekakoppeling 1/2 buitendraad
Gekakoppeling 3/4 binnendraad
Gekakoppeling 3/4 buitendraad
Plastic bak groot tbv waterkoppelingen

32 mm assortiment
32mm > storz 2''
32mm tyleen 3-weg koppelstuk (T-STUK)
32mm tyleen > Kraan > 32mm Tyleen
32mm tyleen koppelstuk (HAAKS)
32mm tyleen koppelstuk (RECHT)
Plastic bak groot tbv waterkoppelingen
Storz 2'' > 11/2
Verloop 32mm > geka
Verloop 32mm> 16mm tyleen

40 mm assortiment
40mm > storz 2''
40mm tyleen 3-weg koppelstuk (2x40mm/1x32mm)(T-STUK)
40mm tyleen 3-weg koppelstuk (T-STUK)
40mm tyleen <> 32mm Tyleenkoppelstuk
40mm tyleen koppelstuk (RECHT)
Plastic bak groot tbv waterkoppelingen
Storz 2 1/2 > 2''
Storz 2'' > 11/2

Koppelingensets - vuil water
25 mm assortiment

50 mm assortiment

Tyleen koppeling 25mm > geka

50mm knie koppeling

Tyleen koppeling 25mm knie

50mm tyleen 1meter

Tyleen koppeling 25mm recht

Tyleen koppeling 50mm (RECHT)

Tyleen koppeling 25mm T-stuk

Toiletaansluitingen
Koppeling 45 graden pvc in-uit
Koppeling 45 graden pvc uit-uit
Koppeling 90 graden pvc
PVC 80cm stuk
T-stuk PVC

Afvalwater

Drinkwaterpompen

aanvoer

uitgaand

stroomaansluiting

Hydrofoorpomp 40m³

2x 40mm

4x 40mm

32 amp/400V

Hydrofoorpomp 10m³

32 / 40mm

32mm

230V/schuko

Hydrofoorpomp 8m³

32mm

32mm

32 amp/400V

Hydrofoorpomp 3m³

16mm

16mm

230V/schuko

Vuilwaterpompen

uitgaand

stroomaansluiting

Barpomp incl. compact bak

25 mm

230 V /16 amp

Wasbakdompelpomp met grote bak

25 mm

230 V /16 amp

heeft slang

230 V /16 amp

50 mm

500v / 32 amp

Kitchenbox pomp met grote bak
A1vermaalpomp maximaal 16toiletten
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Handenwassen
Handenwassen

aanvoer

hoogte

lengte

breedte

Wasbak met 1 kraan

16mm

1.45 meter

0.60 meter

0.63 meter

Wasbak met 1 mengkraan

16mm

1.45 meter
1.30meter /
2.50 meter

0.60 meter

0.63 meter

2.50 meter

0.81 meter

Wasbakmet 8 kranen

RVS

32mm

Dubbele spoeltafel met
horeca mengkraan

RVS

16mm

1 meter

1.80meter

0.70 meter

Boiler klein

10liter

230 volt / 2 kW

0.72 meter

0.63 meter

0.35 meter

Boiler grootverbruik

150 liter

32 amp / 7.5kW

2 meter

0.80 meter

0.81 meter

hoogte

lengte

breedte

Ook heel handig
Verdeling
V1water-verdeelunit

32 mm => 6x¾, 1x32 mm

300 mm

800 mm

300 mm

V2 water-verdeelunit

3x 32 meter 4x 40 mm

300 mm

800 mm

300 mm

Wateropslag

hoogte

lengte

breedte

Watertank IBC 1.000 liter

gevuld

1.2 meter

1.2 meter

1 meter

Watertank IBC 1.000 liter

Op locatie vullen

1.2 meter

1.2meter

1 meter

Watertank 5.000 liter

Op locatie vullen

2.5 meter

2 meter

2 meter

Waterbufferzak 25.000 liter

Op locatie vullen

1.3 meter

5 meter

4 meter

2.5 meter

6 meter

3 meter

1.2 meter

1.2 meter

Watertank 20ft Drinkwater
Handeling & reiniging & depot
Aqua-Cube met 1Kraan

Incl. 600 liter
handenwaswater
en vuilwatertank

F&L

Handwasunits
F&L Powerrental verhuurd verschillende oplossingen en voorzieningen
om handen te wassen op iedere locatie.
Afhankelĳk van de (bestaande) voorzieningen op locatie, leveren wĳ maatwerk
voor behoud van uw infrastructuur door op diverse punten een handwas unit te
plaatsen.
F&L Powerrental sluit deze voor u aan op een tĳdelĳke of vaste wateraansluiting.
Mocht u niet beschikken over een (vaste) aansluiting dan kunnen wĳ u ook
voorzien van tĳdelĳke water buffer containers.
Deze containers hebben een capaciteit van 1.000L, 2.000L, 4.000L en als het
nodig is zelfs 26.000L drinkwater. F&L Powerrental verzorgt indien gewenst
uiteraard ook het tĳdig aanvullen van drinkwater.
F&L Powerrental heeft een breed assortiment wasbakken met een enkele kraan
tot wasbakken voorzien van 8 kranen. Wenst u een unit op maat? Ook dit is
mogelĳk bĳ ons.
Al onze units kunnen wĳ desgewenst uitvoeren met een handdoek bak en een
desinfecterende handgel of handzeep unit. Deze kunnen wĳ ook contactloos
uitvoeren voor extra hygiëne

Hygiënenormen
Was de handen altĳd met stromend
water en zeep.
• Als ze zichtbaar vuil zĳn.
• Wanneer ze plakkerig aanvoelen.
• Na een toiletbezoek.
• Als er lichaamsvloeistoffen op zĳn
gekomen, bĳvoorbeeld na hoesten,
niezen of het snuiten van de neus.
• Voor en na het (bereiden van) eten.
• Na schoonmaakwerkzaamheden.
• Na het uittrekken van handschoenen.
• Na handcontact met dieren.

Water container 4.000 liter (10ft)
Hydrofoorpomp 10m3

Mini water container 1.000 liter (4ft)
Hydrofoorpomp 3m3
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Opstart container (10ft)
incl. 1.000 liter drinkwater + 30 kVA
Aggregaat met 1.000 liter diesel.
Deze opstart container is uniek in zĳn soort. Deze unit voorziet naast de
eerste basisbehoefte in stroom ook direct in veilig drinkwater. De opstart
unit is zeer geschikt om uw kantoorunit of uitvoerderskeet te voorzien van
zowel stroom als drinkwater. Compleet afgeleverd met 1000 liter diesel
en 1000 liter drinkwater inclusief een installatie waarmee het water wordt
gedesinfecteerd.

1.000 liter drinkwater
Filtratie systeem
30kva aggregaat
1.000 liter diesel
Verlichting
CEE certificaat
Binnen is GK-16mm tyleen
Buiten is 32mm tyleen

Spoel en afvalwater (10ft)

3 / 4.000 liter schoonwater
4.500 liter ZDPE afvalwatertank
Met grote afzuig/los mogelĳkheid
Deze container is perfect geschikt voor locaties waar zowel aan- als afvoer
Schoonmaak sproeiers in dak
van water benodigd is. Bĳvoorbeeld voor toiletwagens is dezecontainer met
Hydrofoorpomp 6m3
zowel schoon water {geendrinkwater} en een vuilwateropslag capaciteit van
Vorst beveiliging
4000 liter de uitkomst. De container is voorzien van vorst beveiliging zodat er
Verlichting
ook in de winter geen bevriezing optreed. Dezecomplete installatie is zowel
CEE certificaat
standalone als tussen een water netwerk te plaatsen.
Binnen is GK-16mm tyleen
Buiten is 32mm tyleen

Buffer water container (10ft)
koppelbaar met al onze watersystemen
Heeft u nog meer water nodig? Deze container is als buffer perfect geschikt
om onze drinkwater container(s) te koppelen zodat de autonomie ervan
wordt vergroot. De container is voorzien van isolatie, verlichting, verwarmings
elementen en een hydrofoor installatie zodat deze in elke netwerk past.
De drie tanks van 2000 liter per stuk kunnen individueel worden gevuld en
gebruikt. Hierdoor kunnen we de container ook vullen met 4m3 zodat deze
op locatie nog steeds te transporteren is met een 5 tons manou. Uiteraard
kunnen wĳ deze container ook vol leveren met onze kraanwagen.

3 x 2.000 liter schoonwater
Hydrofoorpomp 10m2
Verlichting
Binnen is GK-16mm tyleen
Buiten is 32mm tyleen
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Licht

voorzieningen
“Uw project in de spotlights”
Verlichting zorgt voor overzicht, veiligheid en gemak.Mobiele
lichtmasten zĳn ideaal,bĳvoorbeeld om looppadenuit te lichten,
langs het spoor tĳdens werkzaamhedenen om bouwterreinen te
verlichten en te beveiligen.
Naast buitenverlichting hebben we ook werklicht voor binnen. Zo
kunnen uw medewerkers ook op de (tĳdelĳke) werkplaats onder
de juiste verlichting werken. Zien wat er gebeurt, zien wat u doet.

Groen licht

Maatwerk

Duurzaamheid en een schoon milieu krĳgen het groene licht.
Wĳ hebben een groot assortiment aan energievriendelĳk verlichting waaronder LED nooduitjes, LED bouwlampen, LED
lichtmasten.

Elk project is anders en stelt andere eisen.
In het magazijn van F&L Powerrental vindt u
een grote voorraad aan materieel. Voor elke
tijdelijke infrastructuur bieden wij een
passende oplossing. U kunt bij ons diverse
soorten verlichting huren. Uw project van
alle gemakken voorzien.

Wĳ hebben lichtmasten die zĳn uitgerust met
schemer en/of tĳdschakelaars en energiezuinige lichtarmaturen.
Zo kunt u het licht op uw locatie naar eigen wens en
energiezuinig inzetten. Licht hoeft immers niet te branden
als het niet nodig is.

Veiligheid
Veiligheid staat voorop. Naast brandblussers kunt u bĳ
F&L Powerrental ook terecht voor een lichtnoodplan.
Wĳ wĳzen u een veilige route met onze noodverlichting.
Denk naast het uitlichten van de noodroute ook aan struikelgevaar. De grote voorraad aan rubbermatten en yellow jackets van
F&L Powerrental bieden een oplossing voor elke kabel- en/of
leidingoverbrugging.

Lichtmasten

Nominaal vermogen

Mobiele
Lichtmast
MLU

Lampen

4x1000w HQI
of 4x 300w LED

Lifting systeem
Rotatie

hydraulisch

Popa

Popa

Towerlight

CTF 10

exclusief aggregaat

cube

CTF

4x1000w HQI

4x1000w HQI

4x1000w HQI

kleurfilter op

kleurfilter op

aanvraag

aanvraag

hydraulisch

hydraulisch

inclusief aggregaat

4x 320w LED

of 4x 300w LED
hydraulisch

handmatig

max 340°

max 340°

max 340°

max 340°

max 340°

handmatig

handmatig

handmatig

handmatig

handmatig

Besturing

lichtsensor

lichtsensor

lichtsensor

lichtsensor

tijdklok

tijdklok

tijdklok

Vermogen

3,5 kVA 230V

8 kVA 230V-50Hz

180 uur

140 uur

onbeperkt

x

32Amp CEE

Runningtime
Input aansluiting
Output aansluiting

16amp / 230 volt
CEE16amp

CEE16amp
max 2500 watt

100 liter

280 liter

Lengte (in meters)

2.20

1.10

1.10

Breedte (in meters)

min. 1.4

1.10

1.10

min. 2.44

min. 2.70

Hoogte (in meters)

283 uur
16Amp CEE

16Amp CEE

CEE16amp max

max 2500 watt

Inhoud brandstof tank

tijdklok

5 kVA 230V-50Hz

2500 watt
170liter
min. 1.22

min. 1.15

max 1.79
min. 1.15

max 1.90
min. 1.15

min. 2.70

max 1.74
min. 2.44

max 1.90
min. 2.55

max 8.5

max 8.5

max 8.5

max 8.4

max 10

Gewicht (in kg)

950

1400

110

1330

385

DbA (o.b.v.7 meter)

58

65

65

0

Windkracht
Transport

max 110km/pu

80 km/pu

80 km/pu

80 km/pu

80 km/pu

aanhanger

lepelgaten

lepelgaten

lepelgaten

lepelgaten

hĳsogen

hĳsogen

hĳsogen

hĳsogen

hĳsogen

Onze lichtmasten worden altĳd vol afgeleverd. Diesel wordt achteraf doorbelast.
Aan de aangegeven specificaties kunnen i.v.m. beschikbaarheid geen rechten worden ontleend.
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Lichtmasten vast
CTF 10 Super LED
Voor al uw bouwlocaties waar al een stroomvoorziening aanwezig is hebben wĳ handige CTF lichtmasten
met een 230V aansluiting. deze mast is tevens voorzien van 4 richtbare 320W LED armaturen. Deze
krachtige LED armaturen beschikken samen over een totale lichthoeveelheid van 184.000 lumen.
Onze CTF is een lichtgewicht van 385kg en is met een vorkheftruck gemakkelĳk op zĳn plek te zetten.
De CTF beschikt ook over 4 hĳsogen en is hierdoor ook gemakkelĳk te verplaatsen met een kraan. De
mast reikt volledig uitgeschoven tot een hoogte van 10 meter waardoor deze lichtmast zeer geschikt is
voor een middelgrote tot een grote bouwlocatie. Onze CTF is geschikt voor windsnelheden tot 80 km/h.

CUBE+ Super lichtmast
Met het compacte design van de nieuwe
CUBE+ Super Lichtmast en zijn solide chassis
bent u ervan verzekerd dat deze krachtpatser
niet zomaar van zijn plek te halen is. Deze
lichtmast heeft een intern slot voor het borgen
van de poten waardoor deze na het plaatsen
niet zonder sleutel ingeklapt kunnen worden.
GTL01 digitale controller
Een digitale controller specifiek gemaakt voor
deze toepassing zorgt dat u alle functies van
de lichtmast gemakkelijk en zonder problemen
kan bedienen.
Lichtbronnen
U kunt kiezen uit verschillende lichtbronnen en
zo de keuze maken welke het beste voor u
geschikt zijn. In ons assortiment is er keuze
tussen de volgende armaturen: Halogeen 4x 1000W, 4x 300W LED
armaturen, of 4x 185W LED Flood lights.

Hydro Power Box 360 light tower
Een zeer speciale lichtmast speciaal
ontwikkeld voor risicovolle locaties, die
een vandalismebestendige oplossing
biedt. De Hydro Power Box 360 lichtmast
is verstoken van uitstekende onderdelen
en het verlichtingssysteem en het
bedieningspaneel bevinden
zich volledig in een
afgesloten behuizing in de
machine; daarom is de
toegang ertoe beperkt tot
alleen bevoegde personen.

Lage voltage LED
The CUBE+ Super blinkt uit in zijn superieure veiligheid en betrouwbaarheid.
Alle LED zijn low voltage 48 Volt en dus een veillige spanning. Externe kabels
zijn weggewerkt en de led drivers zijn beschermd in een sterke behuizing.
Veiligheid staat bij ons voorop!

Tegenwoordig is het LEDmodel beschikbaar in de
“360” -versie, die is
uitgerust met 4x320W

Vloeistof opvang tank
Een interne vloeistof opvang tank om elk risico op lekkage te voorkomen.

hoogrendement LED-

Veilige vergrendelingsstabilisatoren
Compleet nieuw is het verstelbaar vergrendelingssysteem ingebed in het
machineframe. Dit is een stap voorwaarts ten opzichte van het standaard
sluitsysteem. Geen verwijderbare externe lockers meer: wanneer de deuren
van CUBE + Super vergrendeld zijn, is het niet meer mogelijk om eenvoudig
van positie te veranderen en of zelfs de stabilisatoren te verwijderen.

richting kunnen worden

schĳnwerpers die in elke

versteld, waardoor ze tot
360 ° kunnen verlichten.
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Lichtmasten mobiel
V20 Lichtmast
The V20 lichtmast is een lichtmast uitgerust met 4x320W hoge rendement LED lampen. Meer dan 140 uur
draai tĳd en een van de stilste in de industrie: maar 58 dB(A) op 7 meter afstand.

GTL01 digitale controller
Een digitale controller specifiek
gemaakt voor deze toepassing
zorgt dat u alle functies van de
lichtmast gemakkelijk en zonder
problemen kan bedienen.

LED lampen

Makkelijk, en overzichtelijk!

beschermd in een sterke behuizing. Veiligheid

4 x 320W hoge rendement LED floodlights
ontworpen door Generac Mobile®.
Lage voltage LED
Alle LED zijn lage voltage 48 Volt. geen hoge
voltages of externe kabels en de led drivers zijn
is belangrijk!

Goed bereikbare deuren
De mast beschikt over 3 deuren voor toegang. 2 vleugeldeuren bieden volledige toegang tot
de motor voor veillig en eenvoudig onderhoud. De achterdeur verschaft toegang tot het digitale
bedieningspaneel.

RLS – Rapid Locking Stabilizers (snelle vergrendelingsstabillisatoren.
Het speciale ontwerp van de verstelbare stabilisatoren vergemakkelĳkt het levelen van de
lichtmast en zorgt dat dit met een paar minuten is gebeurt.

Het laagste geluidsniveau
De V20 lichtmast heeft een maximaal geluid van 58 dB(A) @ 7
meters.

Dry weight

980 kg

Hefsysteem

Hydraulisch

Langere draait tĳd

Mastrotatie

340°

Dankzĳ de kleine zuinige motor en energiezuinige led lampen

Vermogen armaturen

4 x 320 W

kan dit model 143 uur draaien op een enkele tank.

Lampen type

LED

Totaal lumen

167300 Lm

Dubbel stroompunt

Maximale oppervlakte

4500 m2

Op iedere V20 kan nog een V20 worden aangesloten middels

Motor

Kubota Z482

een CEE stekker zo kunt u twee V20 V20 lichtmasten draaien

Cilinders (aantal)

2

op een enkele motor. Ook is er een mogelĳkheid om de mast

Aansluiting (kVA / V / Hz)

2/220/50

Aansluiting (A / V / Hz)

16/220/50

Gem. geluidsniveau

58 dB(A) @ 7m

Max windsnelheden

110 km/h

op locatie aan te sluiten middels vaste spanning indie deze
beschikbaar is om zo geheel emissieloos te draaien.

Tankinhoud

100 l

Running time

143 uur
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Verlichting

Werplaats verlichting

Noodverlichting

Bouwlamp

300 watt

230 volt

Nood uit bord

Bouwlamp

1000 watt

230 volt

Nood uit bord

8 watt

30 watt

230 volt

Noodarmatuur

1x50 watt

36 watt TL

230 volt

Bouwlamp led
Tubelight Armatuur

incl. pictogram

8 watt

Sfeerverlichting
HQI

150watt

230 volt

HQI

400 watt

230 volt

HQI

2000 watt

230 volt

25 watt

230 volt

Prikkabel 10mincl. 18 led lampjes

OnzeHQI armaturen worden geleverd inclusief wit of warm licht. Op aanvraag kunnen wĳ de verliching
ook leveren in het blauw, magenta of groen.
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Warmte

voorzieningen
“Altĳd behaaglĳk met onze warmtesystemen”

Wĳ hebben voor iedere locatie een passende warmtebron. Een
fabriekshal of alluhal vraagt om een groot verwarmingsvermogen,
dat kan met onze diesel kachels.Voor kleine ruimtes hebben we
eenvoudigere oplossingen, zoals elektrische kachels. U kunt ook
kiezen voor de aangename stralings warmte van infraroodkachels.

Ruime keuze
Of het nu zomer of winter is, een aangename temperatuur is
altĳd gewenst. Elk project is anders en stelt andere eisen. In
het magazĳn van F&L Powerrental vindt u een grote voorraad
aan materieel. Voor elke tĳdelĳke infrastructuur bieden wĳ een
passende oplossing. Van diesel kachel tot elektrische kachels.
Uw project van alle gemakken voorzien. Neem contact op met de
specialisten van F&L Powerrental voor een passend klimaatadvies.

Kwaliteit, gemak en warmte
Onze uitblaaskasten zĳn speciaal ontwikkeld om de warme
lucht optimaal over de ruimte te verdelen. Ze sluiten perfect
aan op uw hoge kwaliteitseisen. De thermostaat schakelt de
kachel zelf aan en uit. U heeft er geen omkĳken naar. Onze
dieselkachels zĳn extra zuinig in hun dieselverbruik en dat is beter
voor het milieu.

Warmte

Electrischeverwarming
warmte

aansluiting

vermogen

Elektrische verwarmings unit

3 kw

schuko

230 volt

Elektrische verwarmingsunit

12kw

32 amp 5polig

400 volt

Elektrische verwarmingsunit

18kw

32 amp 5polig

400 volt

1300 watt

schuko

230 volt

15kw

32 amp 5polig

400 volt

Infrarood verwarmings unit
Luchtgordĳn verwarmingsunit

Diesel gestookteverwarming
Kachel

Brandstof
verbruik
max. (l/u)

Lucht
verplaatsing
(m3/u)

Max.
tegendruk
ventilator
(Pa)

Opgenomen
amp.

Uitblaas
conus Ø
(mm)

Schoorsteen
Thermostaat
aansluitin
aansluiting
Ø
(mm)

70 kw

6,5

4.000

500

5,5/ 230 V

500

180

JA

115kw

10,9

8.000

300

15/ 230 V

500

200

JA

200 kw

19.4

600

200

JA

26 / 38

500
400 / 1000/
700

10/ 400 V

400 kw

13.000
18.000 /
24.000

9-20

2x600

300

JA

Attributen kachel
Luchtslang ten behoeve van verwarmings units

400

2,5 of 5 meter

Luchtslang ten behoeve van verwarmings units

500

2,5 of 5 meter

Uitblaas flightcase tbv 3-delig verwarmings unit

600
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Brandstoftanks
Inhoud dieseltank

300

1000

950

1500

3000

3000

inclusief

inclusief

inclusief

inclusief

inclusief

inclusief

Lengte (in meters)

1

1

1,5

2,2

3,5

2,5

Breedte (in meters)

0,8

0,8

1,2

1,2

1,2

1,2

brandslangen

Hoogte (in meters)

0,8

1,6

1,1

1,2

1,2

1,7

Gewicht (in kg)

400

1200

1200

1800

3600

3600

0

0

elektrisch

elektrisch

0

elektrisch

Soort pomp
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