ABRAHAMS
aggregatenverhuur

• AGGREGATENVERHUUR
• VERKOOP
• SERVICE & ONDERHOUD
24 uur per dag / 7 dagen per week voor u bereikbaar:

 (+31)(0)13-505 4145
www.abrahamshilvarenbeek.nl
Bukkumweg 17, 5081 CT Hilvarenbeek F.: 013-505 4455

Honda EU 10i
• Licht gewicht en handzaam
• Zuinig in verbruik
• Krachtig door inverter techniek
Vermogen: 1.000 watt

Ben

Honda EU 20i
• Licht gewicht en handzaam
• Zuinig in verbruik
• Krachtig door inverter techniek
Vermogen: 2.000 watt

ABRAHAMS
aggregatenverhuur
wanneer u echt niet
zonder stroom kunt!
Met projecten van groot èn klein formaat
is ABRAHAMS aggregatenverhuur al
jaren een grote speler in de markt
van de (nood)stroomvoorziening. Ons
klantenbestand bestaat voornamelijk uit
bedrijven en particulieren die, net als wij,
gebruik willen maken van een kwalitatief
goed product, heldere afspraken en
persoonlijke service, zonder daarvoor te
veel te betalen. Niet voor niets bestaat
ABRAHAMS aggregatenverhuur
al ruim 25 jaar.
In deze folder treft u een
selectie van de producten
die wij bieden.

Ben

Honda EU 30is
Deze compacte fluisterstille
aggregaat is zeer geschikt voor
gereedschap of apparaten
tot 3.000 watt.
Vermogen: 3.000 watt

Ben

Honda EU 60is
Deze compacte fluisterstille
aggregaat is zeer geschikt voor
gereedschap of apparaten
tot 6.500 watt.
Vermogen: 6.500 watt

Ben

WFM 12 kva
Uitgevoerd met krachtstekker
• Elektrisch gestart
• 16A krachtaansluiting
• Mobiel
Vermogen: 12.000 watt

Ben

14 kva
Kleine en compacte
dieselaggregaat voorzien van
diverse aansluitingen.
• Aggregaat op aanhanger

Vanzelfsprekend bent
u altijd welkom om
met ons naar een
voor u werkende
oplossing te kijken.

Vermogen: 14.000 watt

Sjors Abrahams

Vermogen: 20.000 watt

Die

20 kva
Compacte diesel aggregaat voor
de kleinere feesten en partijen
• Max. vermogen van 25 Amp
• Aggregaat op aanhanger.
Die
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30 kva

150 kva

Compacte diesel aggregaat voor
de kleinere feesten en partijen.
• Max. vermogen van 38 Amp
• LxBxH: 208x95x116 cm

Diesel aggregaat op container
voor de grotere evenementen.
voorzien van 1 of 2 keer cee 125a,
2x cee 63A, 1x cee 32A

Vermogen: 30.000 watt

Vermogen: 150.000 watt

Die

Die

40 kva

220 kva

Dieselaggregaat voor middelgrote
feesten en partijen.
• Max. vermogen van 56 Amp
• LxBxH: 244x108x159 cm

Zware diesel aggregaat voor de
grotere evenementen. voorzien
van 2x cee 125A, 2x cee 63A,
1x cee 32A.

Vermogen: 40.000 watt

Vermogen: 220.000 watt

Die

Die

60 kva

300 kva

• max. vermogen van .... Amp
• Gewicht: ......... KG
• LxBxH: .....x.....x..... cm
• Aggregaat op aanhanger

Zware diesel aggregaat voor de
grotere evenementen
• lxhxb: 400x140x210 cm
• Gewicht: 4300 KG

Vermogen: 60.000 watt

Vermogen: 300.000 watt

Die

Die

80 kva

350 kva

Diesel aggregaat voorzien van
125 Amp aansluiting.
• max. vermogen van 56 Amp
• LxBxH: 244x108x159 cm

Zware diesel aggregaat voor de
grote evenementen. voorzien van
4x cee 125A
• max. vermogen 445 Amp

Vermogen: 80.000 watt

Vermogen: 350.000 watt

Die

100 kva

Verdeelslof 32A

Diesel aggregaat met125Amp,
63Amp en 32 Amp aansluiting.
• Max. vermogen van 140 Amp
• lxbxh: 311x113x153 cm

• Ingang: 1 x CEE 32A
• Uitgang: 6 x 230V shuko.

Vermogen: 100.000 watt

Die

100 kva op container

Verdeelkast 32A

Ideaal voor de langetermijn
stroomvoorziening, dit omdat een
externe brandstoftank hier tot de
opties behoort.

• Ingang: 1 x CEE 32A
• Uitgang:
- Minimaal 1 x CEE 32A
- 6 x 230V shuko

Vermogen: 100.000 watt

Die

130 kva

Verdeelkast 63A

Diesel aggregaat op container
voor de grotere evenementen.
voorzien van 1 of 2 keer cee 125a,
2x cee 63A, 1x cee 32A

• Ingang: 1 x CEE 63A
• Uitgang:
- 1 x CEE 63A doorlus
- 2 x CEE 32A
- 6 x 230V shuko.

Vermogen: 130.000 watt

Die
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Die

Verdeelkast 125A

Verdeelkast 400A

• Ingang: 1 x CEE 125A
• Uitgang:
- 1 x CEE 125A doorlus
- Minimaal 2 x CEE 63A
- Minimaal 2 x CEE 32A
- Minimaal 6 x 230 V shuko

• Ingang: klemmenstrook
• Uitgang:
- 2 x CEE 125A
- 2 x CEE 63A
- 2 x CEE 32A
- 6 x 230 V shuko

Verlichting

Kabelbescherming

Van spot tot lichtmast
• Evenement
• Wegwerkzaamheden
• Beveiliging

• Voor de bescherming van alle
kabels en leidingen
• Robuust/slagvast
• Gemakkelijk te leggen
• Koppelbaar

Evenementencontainer

Supersilent
aggregaten

• Goed afsluitbaar
• Voorzien van laadklep
• Voorzien van verlichting

• Wanneer het echt geruisloos
moet
• Ideaal voor evenementen
• Van 40 t/m 220 KVA
Die

Automatisch netovername (ATS)systeem
Of u nu op zoek bent naar een eenvoudig of geavanceerd
ATS-systeem, Abrahams Aggregaten biedt het u!
Geen wonder dat steeds meer van onze klanten gebruik maken van
een ATS-systeem! Dit is uw kans - informeer naar de mogelijkheden
voor u!
• Volledig automatische netovername
• Automatisch proefdraaien
• Sluitend logboek
• Volledig te configureren
• Verplicht gesteld door veel verzekeraars



VOUCHER

Voor een gratis kop koffie en een goed
gesprek. Bel ons vandaag nog!
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