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OPLOSSINGEN
VOOR 
ONDERHOUDS-
WERKZAAM-
HEDEN EN 
RAILBOUW

ONZE STERKE PUNTEN:

MEETINSTRUMENTEN
voor materiaalcontrole van 
wielstellagers

VERWARMINGSTECHNIEK
voor het ontĳ zen van 
draaistellagers

LUCHTONTVOCHTIGING
voor de klimaatbeheersing 
voor ruimten en machines 

DROGING
isolatiedroging bĳ  sand-
wich-vloeren van wagons

VENTILATIE
van grote hallen, tunnels 
en wagons

RAILBOUWTENTEN
voor laswerkzaamheden

LUCHTREINIGING
voor met schadelĳ ke stoff en 
belaste werkomgevingen

AIRCONDITIONERS
voor het koelen van elektrische 
installaties en schakelruimten
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GOEDE REIS 
VOOR DE SPOORWEGEN

Wĳ  weten wat u als spoormedewerker nodig 
heeft. Geef ons uw specifi eke eisen, dan 
stellen wĳ  een oplossing voor u samen. 
Neem direct contact op met ons serviceteam: 

Tel. +49 2452 962-400
Fax +49 2452 962-200
info-nl@trotec.com 
nl.trotec.com

De Trotec Group biedt professionele oplossingen 
voor de spoorwegen en railbouwbranche: 

Zo hebben we in 2013 speciaal voor railbouwwerkzaamheden een serie 
innovatieve tenten met de aanduiding "R" voor "Rail" ontwikkeld. 

Onze grootste verwarmingsapparaten worden vaak ingezet bij het ontijzen 
en onderhoud. 

Bovendien dienen mobiele airconditioners in de zomer voor het koelen 
van de elektronica in schakelruimten. 

Ook onze meettechniek biedt u ondersteuning bij bewakingstaken 
rondom de spoorweg. 

Bij Trotec vindt u de oplossingen voor e� ectiever werken!
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VERWARMING 
MACHINES VOOR HET ONTIJZEN 
VAN TREINEN

Verwarmingsapparaten en verwarmingscentrales 

Verwarmingsapparaten voor ontijzen van draaistellen moeten zeer e� ectief verwar-
men, om stilstand van treinen en wagons zoveel mogelijk te beperken. 

Voor deze taak zijn de mobiele elektrische verwarmingsaggregaten met een hoog 
vermogen uit de TEH-serie met vermogens tot 120 kW zeer geschikt. 
Door hun hoge rendement kan gericht uitstromende hete lucht ook via slang-
trajecten van maximaal 100 m worden toegevoerd aan de draaistellen, zodat 
ijsblokken worden losgemaakt. 

Is meer capaciteit nodig, zijn de olieverwarmingscentrales uit de ID-serie zeer ge-
schikt. Ze kunnen ook bij temperaturen onder nul tot maximaal -20 °C het 
verwarmingsvermogen leveren dat nodig is. 

De ID-verwarmingscentrales zijn door hun corrosievrije RVS-constructie extreem 
robuust en maken de warmeluchtverdeling ook via zeer wijd vertakte en lange 
luchtslangtrajecten mogelijk. Verder onderscheiden ze zich door comfortabele 
regelopties voor een volautomatische verwarming gedurende lange perioden.

Daarom bieden de ID 1200 en de ID 2000 de beste condities bij alle tijdelijke 
verwarmingsbehoeften met vraag naar grote volumes, bijvoorbeeld bij nood-
verwarming van industriële gebouwen bij uitval van de verwarming, voor bouw-
verwarming bij nieuwbouw, verbouwingen of renovaties en voor het verwarmen 
van grote hallen of tenten bij evenementen.

Olieverwarmingscentrale ID 2000
De heet begeerde professionele 
oplossing voor mobiele verwar-
mingstoepassingen met een hoge 
vraag, ook bĳ  veel van het materiaal 
eisende omstandigheden.

De merkbrander met een hoog 
rendement van 92 % bĳ  een verwar-
mingsvermogen van 345 kW, zorgt 
met een indrukwekkende 1.000 Pa 
drukverhoging voor de warmelucht-
verdeling ook over wĳ d vertakte en 
grote slangafstanden.

TEH elektrische verwarmings-
aggregaten met een hoog vermogen
Kwaliteit "made in Germany":
De radiale ventilatoren verspreiden 
per uur maximaal 9.000 m3 hetelucht 
met een luchtdruk van maximaal 
600 Pa. Hierdoor zĳ n de ook gesta-
peld te gebruiken TEH-verwarmings-
apparaten met een hoog vermogen 
eveneens geschikt voor het aan-
sluiten van luchttransportslangen 
met een maximale lengte van 100 m.

Het hoogste verwar-
mingsvermogen voor 
langdurig gebruik

ELEKTRISCHE VERWAR-
MINGSAGGREGATEN

ELEKTRISCHE VERWAR-
MINGSAPPARATEN

Extreem robuust, 
compact en mobiel

Merkbranders met een 
hoog rendement

OLIEVERWARMINGS-
AGGREGATEN

De industriële oplossing 
bĳ  wisselende gebruiks-
locaties

OLIEVERWARMINGS-
CENTRALES
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VENTILATIE / LUCHTREINIGING
VOOR WAGONS, TUNNELS 
EN GROTE HALLEN

Professionele luchtcirculatie en luchtreiniging  
De juiste ventilatie is niet alleen belangrijk voor een aangenaam werkklimaat, maar 
in vele sectoren alleen al op basis van ARBO-eisen en ambtelijke voorschriften 
absoluut noodzakelijk.

Door de ventilatie van ruimten en hallen worden schadelijke sto� en, zoals verf-, 
resp. lakdampen, lasrook, stofdeeltjes, koolmonoxide, stikstofoxide, kooldioxide 
en waterdamp afgevoerd.

De radiale ventilatoren uit de TFV-serie zijn uiterst stabiel, voor ongunstige omge-
vingen geconstrueerd en in een robuuste, poedergecoate stalen behuizing met 
zeer bestendig tweecomponentenlakwerk geïntegreerd en ongevoelig voor sterk 
vervuilde lucht met een hoog stofaandeel. Met een traploos regelbare transport- 
resp. aanzuigcapaciteit van maximaal 45.000 m³/h defi nieert de TFV 1200 een 
klasse op zich. Wereldwijd is er geen tweede mobiel inzetbare radiale hogedruk-
ventilator van dergelijke aard! Zelfs bij lange luchttransporttrajecten met meerdere 
bochten en een hoge tegendruk, (slangafstanden tot maximaal 100 m) overtuigt de 
TFV 1200 door z'n hoge luchttransportcapaciteit.

Ook voor het thema "Luchtreiniging" biedt Trotec professionele oplossingen. 
De TAC-luchtreinigers vormen de optimale oplossing bij bouw- en onderhouds-
werkzaamheden in met stof, mineraalvezels, schimmelsporen of allergenen belaste 
binnenruimten. De Trotec-luchtreinigers "Made in Germany" voldoen aan alle wet-
telijke eisen, zijn extreem robuust en e� ectief instelbaar voor alle fi ltersituaties.

Radiale ventilator TFV 1200

De optimale oplossing voor 
luchttoe- en -afvoer bĳ  alle toepas-
singen waarbĳ  het luchttransport 
over lange afstanden gebeurt. 
De apparaten uit de TFV-serie 
behoren tot de meest krachtige 
mobiele radiale hogedruk-
ventilatoren op de markt.

TAC-luchtreiniger
Met stofklasse H is onze meest 
krachtige luchtreiniger uit de 
TAC-serie de perfecte oplossing 
voor luchtafzuiging en reiniging 
voor talrĳ ke met schadelĳ ke stoff en 
belaste werkomgevingen met een 
groot volume.

Zet lucht om in vermogen

AXIALE / TRANSPORT-
VENTILATOREN

Luchtcirculatie: 
professioneel en mobiel

WINDMACHINES

Mobiele radiale 
hogedrukventilatoren

RADIALE 
VENTILATOREN

Mobiele luchtreinigers 
"Made in Germany"

LUCHTREINIGERS
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KLIMAATBEHEERSING 
OPLOSSINGEN TEGEN OVERVERHITTING

Airconditioners 

In de zomer worden veel schakelruimten gekoeld met mobiele airconditioners uit 
de PortaTemp-serie, zodat de elektronica niet uitvalt door de hitte.

Ontwerp, functionaliteit en prestatiekenmerken van de PortaTemp-koelaggregaten 
zijn consequent gebaseerd op het gebruik in wisselende omgevingen onder on-
gunstige omstandigheden. Dankzij robuuste transportrollen kunnen de apparaten 
comfortabel worden getransporteerd en passen ze door de compacte afmetingen 
door elke deur en in iedere lift. Alle bedienings- en controle-indicaties zijn goed 
toegankelijk en beschermd verdiept aangebracht.

Voor een permanent koelbedrijf beschikken de commerciële airconditioners uit 
de PortaTemp-serie over een gasgestuurde ontdooi-eenheid. Na het opstellen op 
de gebruikslocatie zijn ze binnen enkele minuten klaar voor gebruik. Een groot 
voordeel voor zeer snel en ongecompliceerd installeren is bovendien het unieke 
waterkoelcircuit van de PortaTemp-W-modellen. De verbindingssets van de Porta-
Temp-airconditioners, hebben hoogwaardige snelkoppelingen voor het razendsnel 
installeren van de water- en energieleiding tussen warmtewisselaar en aircondi-
tioner. Zo kunnen verbindingen tot 40 meter afstand, snel, eenvoudig en schoon 
worden gerealiseerd.

Eenmaal in bedrijf, kunnen de mobiele aircosystemen door de hoge koelcapaciteit 
en luchthoeveelheid de temperaturen van ook grote ruimten afhankelijk van de 
gebruiksomstandigheden binnen de kortst mogelijke tijd afkoelen tot 10 °C.

Hittestuwing
Zomerhitte kan in veel 
technische omgevingen voor 
problemen zorgen. Trotec 
zorgt voor professionele 
koeling, altĳ d exact gericht 
op uw behoefte.

Klein, compact en 
veelzĳ dig in gebruik

COMFORT 
AIRCONDITIONERS

Hoge koelcapaciteit op 
vrĳ wel elke gebruikslocatie

INDUSTRIËLE 
AIRCONDITIONERS
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MATERIAALCONTROLE 
MEETINSTRUMENTEN VOOR 
DE SPOORWEGEN

Luistertechniek bij wielstelcontrole 

De combidetector LD6000, die voor lekdetectie en akoestische leidinglokalisatie 
is ontwikkeld, kan zeer goed worden gebruikt voor het opsporen van materiaal-
schade aan wielstellagers. 

De frequentieanalyse die geluidsgolfi nformatie geeft over de toestand van het ma-
teriaal, is hierbij zeer nuttig - een materiaalbreuk klinkt anders dan een gesloten op-
pervlak. Het technische werkingsprincipe van de LD6000 berust op versterking van 
het door de trillingssensoren opgenomen geluid, waarvan de frequenties op het 
kleurendisplay met een hoge resolutie en touchscreen-functie zichtbaar worden 
gemaakt. Hierbij zijn vooral de functies als fi lters, niveauwaardenopslag, minimaal 
niveau, analyse en een geluiddichte koptelefoon van belang. Bij de LD6000 zijn alle 
fi lters en parameters vrij confi gureerbaar. De praktische werkwijze is eenvoudig: 
De geluidsniveaus op verschillende meetpunten op het wielstel worden met elkaar 
vergeleken en er wordt gezocht naar afwijkingen. Hierbij is het uitgangspunt dat 
zich bij de "luidste" meetpositie ook de materiaalverstoring bevindt. Zo biedt luis-
tertechniek een eenvoudige en veilige mogelijkheid voor het opsporen van schade 
aan de wielen van treinen en ongevallen te voorkomen.

Leidingdetectoren 
De leidingdetector SR24 is zeer geschikt voor controle van de controle van boven- 
en ondergrondse nutsleidingen langs het spoortracé. De FFT-correlator met hoog 
vermogen LD20HC voor analyse van waterleidingen. Bovendien biedt Trotec de 
warmtebeeldcamera van het type XC300 voor de controle van elektrische onderde-
len en leidingen.

Meetbeeld "Loopgeluid slĳ tage"
Grafi sche display van de LD6000: 
Diagnose van loopgeluiden die 
typisch zĳ n voor een versleten 
wiellager.

LD6000 combi-detector
Met de LD6000 wordt lagerschade 
bĳ  een wielstel van de ICE 3 
onderzocht.

Leidingdetector SR24
Betrouwbare en eenvoudige 
lokalisatie en detectie van 
nutsleidingen.

Nauwkeurige 
thermografi sche 
realtime-metingen

WARMTEBEELD-
CAMERA'S LEIDINGDETECTOREN

Snel, eenvoudig en 
nauwkeurig lokaliseren 
van leidingen

Materiaalcontrole 
van wiellagers

COMBIDETECTOR

Voor lekdetectie bĳ  
drukleidingen

CORRELATOR
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ISOLATIEDROGING
BIJ SANDWICH-VLOEREN VAN WAGONS

Betrouwbaar drogen 

Ook bij de waterschadesanering vinden spoormedewerkers bij Trotec de meest 
geschikte techniek: Voor het drogen van de sandwich-vloeren van wagons is de 
isolatiedroger Qube+ de beste keus.

Trotec is een toonaangevende innovator op de drogingsmarkt en pionier bij systeem-
oplossingen voor onderdrukdroging, die we als fabrikant al consequent in het midden 
van de negentiger jaren hebben geïntroduceerd.

Bij het onderdrukproces wordt de vochtige lucht met vacuümturbines uit de isolatie ge-
trokken. Binnen de isolatie ontstaat zo een vacuüm, dat wordt gecompenseerd door de 
aanzuiging van door ontvochtigingsapparaten gedroogde ruimtelucht via de geopende 
randvoegen en andere ontlastingsopeningen. 

Met de Qube+ heeft Trotec een innovatieve combi-isolatiedroger ontwikkeld, waarin 
alles al aansluitklaar is geïntegreerd: een krachtige VX-5 turbine-isolatiedroger, een 
water afscheider, een 4-traps fi ltersysteem en een krachtige geluiddemper – ultracom-
pact verenigt in één robuuste stapelbare aluminiumconstructie, die aanzienlijke voor-
delen biedt ten opzichte van oplossingen met meerdere apparaten en tegelijk 
aanzienlijk minder kosten met zich meebrengt.

Door het aansluiten van de intelligente drogingsregeleenheid DA 4 Qube, kan de 
opper vlaktedroging nog betrouwbaarder, sneller, gelijkmatiger en dus voordeliger 
worden geregeld en bewaakt. Als extra drogingsversnelling wordt bij waterschade 
bovendien het gebruik van Trotec ventilatoren met een hoge capaciteit, zoals de 
TFV Pro 1, aanbevolen.

Onderdruk-proces
Schematische weergave van 
het droogproces op basis 
van het onderdrukproces.

Duitse ingenieurskunst, 
100 % made by Trotec: 

De Qube+ is de innovatieve 
all-in-one oplossing voor 
de moderne en voordelige 
isolatiedroging. 

TFV PRO 1

Voor drogings-versnelling

QUBE+

Flexibel toepasbare 
integrale oplossing

DA 4 QUBE 

Drogingsregeleenheid 
voor bewaking op afstand

 
Isolatiedroging:

 
Radiale ventilator:
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Heinsberg

Schwerin

Strasbourg

Affi Istanbul

SEIZOENSBEHOEFTE? 
ALLE APPARATEN OOK VOOR DE VERHUUR!

Meer van 10.000 huurapparaten 
voor elke vraag
Is uw behoefte aan professionele 
uitrusting voor klimaatbeheersing, 
luchtbehandeling of ventilatie 
tĳ delĳ k? Of op korte termĳ n? 
Dan bent u met uw aanvraag voor 
een huurapparaat bĳ  de divisie TKL 
op het juiste adres.

In heel Europa bĳ  u in de buurt!
Europa's eerste adres bĳ  storingen 
en tĳ delĳ ke behoefte. Wĳ  zĳ n al 
20 jaar gespecialiseerd in de 
verhuur van apparaten voor 
klimaatbeheersing.

Profi teer van top-voorwaarden − in heel Europa 
De onderneming TKL is sinds 1994 gespecialiseerd in de verhuur van uitrusting 
voor klimaatbeheersing, verwarming, luchtbehandeling, ventilatie, evenals meet-
techniek. Wij bieden u als één van de Europese marktleiders met vestigingen in 
Duitsland, Turkije Frankrijk en Italië een omvangrijk servicescala, evenals toegang 
tot meer dan 10.000 huurapparaten.

Heeft u op korte termijn verwarmingsapparaten en -aggregaten, verwarmings-
centrales, airconditioners, isolatiedrogers of ventilatoren nodig voor tijdelijk 
gebruik rond de spoorwegen? Huur deze dan. Via ons TKL-verhuurportaal vindt 
u alle apparaten in alle capaciteitsklassen, tegen gunstige prijzen!

www.tkl-rent.net
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RAILBOUWTENTEN MET RAILFIXERING:.

Uniek in de branche. 
De railbouwtenten zijn gebaseerd op onze volprezen montagetent van het type "KE" en zijn 
speciaal doorontwikkeld op basis van de eisen van de spoorwegbranche. Uniek in de branche 
is hierbij de innovatieve magnetische bevestigingsoplossing direct op de rails. 
Getest door de Belgische spoorwegen, waarbij de treinen op het naastliggende spoor reden. 
Zie op Youtube.com bij “Gleisbauzelte” (railbouwtenten).

Voordelen in de praktijk:

�  Ontworpen voor laswerkzaamheden 
in de railbouw 

�  Vlamvertragende speciale uitrusting 

�  Veilige klembevestiging direct op de rails

�  Binnen enkele seconden op te zetten en 
af te breken door slechts één persoon

�  Perfecte bescherming tegen regen, 
wind en kou, door gelaste afwerking

1.

�  Met hogedrukreiniger te reinigen

�  Zelfdragende constructie met 
fiberglasstangen

�  Lichtdoorlatend materiaal

�  Optioneel leverbaar als 
stormbestendige tent

14

RAILBOUWTENTEN MET RAILFIXERING:.

1.

4.

2.

1.
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1.

Hittebestendig materiaal beschermt bij laswerkzaamheden.
Voor de veiligheid tijdens laswerkzaamheden aan spoorrails, moet een railbouwtent hittebesten-
dig en in verband met de vlam van de brander, zo brandbestendig mogelijk zijn. Daarom zijn alle 
railbouwtenten van Trotec uitgerust met een tentdak dat vlamvertragend is tot 500 °C.

Opzetten door één persoon met magneetfi xering.
De innovatieve bevestiging maakt het binnen enkele seconden fixeren en opzetten door één per-
soon mogelijk. Gewoon functioneel. De magneetfixering wordt op de rail geplaatst en zorgt voor 
het stevig met spanbanden vastzetten van de railbouwtent. Een belangrijk voordeel ten opzichte 
van de gebruikelijke bevestigingsmethoden met stangen onder de rails en vergelijkbare tijdro-
vende oplossingen! Na de fixering op de rails kan elke KE-R als typische snelopzettent binnen een 
handomdraai worden opgezet.

1.

4.

2.

1. Een is genoeg
Als snelopzettenten worden onze railbouw-
tenten binnen enkele seconden door één 
enkele persoon opgezet.

2. Innovatief
De railfi xering is tegelijk snel, veilig en 
eenvoudig.

3. Stabiel
Optioneel kunnen de KE-R tenten worden 
omgebouwd tot stabiele stormbestendige 
tenten.

4. Temperatuuronafhankelijk
Aangenaam werken door warmeluchttoevoer 
via oliekachels en elektrische verwarmings-
apparaten.

5. Goed geventileerd
Achteraanzicht met vlamvertragende zijven-
sters en ventilatieopeningen.

6. Vlamvertragend
Betrouwbare bescherming bij 
laswerkzaamheden.

7. Beschermd
Veiligheid door concentratie op het meest 
essentiële — altijd tegen weer en wind be-
schermd werken.

Onze KE-R-railbouwtenten zijn in meerdere 
formaten met een oppervlak van 3,24 m² tot 
en met 9 m² verkrijgbaar. Neem contact met 
ons op!

Overtuigende eigenschappen:

�  Standaardkleuren: Wit-geel, speciale 
kleuren of individueel Corporate Design 
mogelijk

�    Incl. spanbanden en magneetfixering

�  Hittebestendige zij-inzetstukken en 
vlamvertragend doek (tot 500 °C)

�  3 afgedekte regendichte ritssluitingen 
aan de voorkant

�  Ingang en achterwand geheel of 
gedeeltelijk opklapbaar

�  6 ventilatie-openingen met 
regenbescherming

�  4 draaggrepen voor het verplaatsen

�  Reflectiestrepen

�  2 afsluitbare ventilatieopeningen met 
gaas en regenbeschermingsdoek

�    Inclusief transporttas

5.

3.

6.

7.

15
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Trotec C.V.

Kreekweg 22
3133 AZ Vlaardingen

Tel. +31 103 135250
Fax +31 103 135251

info-nl@trotec.com
nl.trotec.com

De Trotec Group is een fabrikant 
van machines, meettechniek en 
montagetenten. Bij ons draait alles om 
oplossingen voor optimale klimaat-
beheersing bij tijdelijke of stationaire 
werkruimten en werkprocessen. Onze 
klanten komen uit de meest uiteen-
lopende industriële, commerciële en 
ambachtelijke branches.

We brengen doorlopend innovatieve 
oplossingen op de markt − het meeste
"made in Germany". Naast onze 
koop- en verhuuroplossingen, 
bieden we aanvullende services en 
opleidingen.


