
SOLUTIONS

LOGISTIEK

OPLOSSINGEN
VOOR 
DE  LOGISTIEK -
BRANCHE



TAC-serie
Luchtreinigingsapparaten
Flexibel configureerbaar

KLIMAATTURBULENTIE EN STOFONTWIKKELING 
IN DE GOEDERENOVERSLAGZONE?

TTR-serie
Adsorptieluchtontvochtigers
voor lagetemperatuurzones

TTK-S-serie
Industriële luchtontvochtigers
voor permanent droog houden

TTK 1600
Condensdroger
Ontvochtigers tot 400 l/24h

DL-serie
Dataloggers 
Langdurige klimaatmonitoring

Inslaan, uitslaan, orderverzamelen. Goederen-
overslag is continue beweging – en hoe meer
beweging, hoe meer stof zich door de lucht
verdeeld in de gehele ruimte en over de goe-
deren. 

Met luchtreinigingsapparaten van Trotec kun-
nen blootgestelde zones effectief worden be-
vrijd van luchtgedragen stofdeeltjes, voordat
deze kunnen neerslaan op de goederen. 

Omdat de luchtreinigers mobiel en in verschil-
lende vermogensklassen met variabele filteruit-
rusting verkrijgbaar zijn, is een flexibele inzet
bij variërende opslageisen of tijdelijke opslag-
opdrachten probleemloos mogelijk.

In laadzones – vooral bij de goederenoverslag
bij koelhuizen – kunnen thermische schomme-
lingen bovendien snel zorgen voor een verza-
diging van de ruimtelucht met vocht. Condens-
vorming op gebouwen, machines en goederen
is het gevolg. 

Door het gebruik van Trotec luchtontvochtigers
kan condensvorming in laadzones effectief
 worden verhinderd en kan de kwaliteit van de
overslaggoederen zo worden gewaarborgd. 

Onze mobiele ontvochtigingssystemen zij lever-
baar voor elke capaciteitsbehoefte en onder-
scheiden zich door een hoge ontvochtigings-
capaciteit, ook bij lage dauwpunten.

PRIMA 
KLIMAAT 
IN HET 
MAGAZIJN. 



Huren in plaats van kopen?
TKL maakt het mogelĳk:

Spoedvervanging bĳ uitval van
machines of uitbreiding van de
capaciteit bĳ tĳdelĳke pieken
in de vraag – onze divisie TKL
is met meer dan 10.000 huurap-
paraten en een snelle 24-uurs
levering in heel Europa een
van de toonaangevende ver-
huurpartners voor industrie en
ambacht.

Adsorptiedrogers metW
 procesluchthoeveelheden
tot 9.500 m³/h

Condensdrogers tot W
2.000 liter / 24 h 

Luchtreinigers tot W
5.000 m³/h

Radiale hogedrukventilato-W
ren met capaciteiten 
tot 54.000 m³/h

Oliegestookte verwar-W
mingsaggregaten tot 
450 kW verwarmingsver-
mogen, 25.000 m³/h lucht-
hoeveelheid

Wereldwĳd uniek: mobieleW
aircosystemen voor
 omgevingscondities van 

-26 °C tot +60 °C

Onze experts analyseren uw processen bij op-
slag en overslag direct bij u op locatie, voeren
ruimteklimatologische metingen voor detectie
van probleemzones uit en werken daarna een
maatwerk projectoplossing uit, tot en met de
plaatsing van de benodigde apparaten.

tijdens een validatiefase met mobiele verhuur-
uitvoeringen van de geplande luchtbehan -
delingssystemen, waar geen bouwkundige
maatregelen voor nodig zijn, documenteren we
alle relevante klimaatparameters, zoals luchttem-
peratuur, relatieve luchtvochtigheid, dauwpunt
of luchtstromingssnelheid voor een definitieve
optimalisering van de behoefteberekening. 

Alleen Trotec biedt u dit voordeel: 

door de unieke mogelijkheid van vrijblijvend
proefdraaien, investeert u uitsluitend in tijdens
praktisch bedrijf bij u in de praktijk werkende
oplossingen!

pas als u bent overtuigt van ons concept, wor-
den de benodigde aggregaten als mobiele of
stationaire oplossing besteld.

Trotec Condition Management – 
uw voordelen in één overzicht:

complete oplossingen uit één hand van deW
toonaangevende ontvochtigingsspecialist
met een omvangrijk uitrustingsprogramma
en vele jaren toepassings-knowhow.

100% in de praktijk beproefde ontvochti-W
gingsoplossingen voor uw magazijnomge-
ving, dankzij de proefdraai-optie.

zonder bouwwerkzaamheden direct nader-W
hand te installeren systemen voor ontvochti-
ging, drooghouden en luchtreiniging. 

alle apparaatklassen voor elk eisenprofielW
beschikbaar – van 20 liter ontvochtiger tot
2.000 liter droger met een hoge capaciteit.

GA OP ZEKER – 
MET ONZE BEST-PRACTICE INDUSTRIESERVICE

vandaag metaal of machineonderdelen, morgen
cement en overmorgen hout en peulvruchten.
net zo variabel als de eisen van uw opdracht-
gevers, zo flexibel moeten ook uw opslagmo-
gelijkheden zijn. 

het is duidelijk dat de snel wijzigende opslag-
eisen van de meest uiteenlopende goederen,
vragen om net zulke uiterst flexibele oplossin-
gen voor het waarborgen van een gekwalifi-
ceerde opslagatmosfeer.

met de trotec luchtbehandelingsoplossingen,
is voor elke behoefte een geschikte oplossing
beschikbaar – vooral op het gebied van lucht-
ontvochtiging en drooghouden, maar ook voor
de luchtreiniging, luchttoevoer en luchtafvoer
of verwarming.

natuurlijk zijn onze mobiele systemen ook ideaal
voor het ontlasten van aanwezige vaste installa-
ties of voor capaciteitsuitbreiding bij extra tijde-
lijke opslagopdrachten.

Met Trotec heeft u uw magazijnklimaat
 altijd onder controle:

geen condensproblemen bij goederen -W
overslag of bij de opslag.

geen gevaar voor schimmel en verrotting,W
geen uitdrogingsrisico of aromaverlies bij
hygroscopische goederen.

stabiele op de opslaggoederen afge-W
stemde vochtcondities – volautomatisch
hygrostaat- of dauwpuntgeregeld.

bescherming van de goederen tegenW
 schadelijke stoffen in de lucht door
 luchtreiniging.

Onze vakadviseurs informeren u graag per-
soonlijk over alle toepassingsmogelijkheden –
bellen is voldoende: +31 103 135250

TE VOCHTIG, TE DROOG, TE STOFFIG?
Onze luchtbehandelingsOplOssingen 
zOrgen vOOr een Optimale magazijnatmOsfeer.
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Uw “Klimaatspecialist” van A tot Z…

De Trotec ondernemingsgroep is gespeci-
aliseerd in totaaloplossingen rondom
 mobiele klimaatbeheersing. 

Naast droogsystemen omvat ons product-
portfolio krachtige verwarmings- en air co-
aggregaten, ventilatoren met een hoge ca-
paciteit, apparaten voor luchtbehandeling
en talrijke meetapparaten voor gebouwdi-
agnose, lokalisatie, detectie en industrieel
onderhoud. 

In alle productgroepen beschikken we niet
alleen over de meest geschikte apparaten,
maar ook over jarenlange toepassings- en
productie-knowhow.

We bieden u:

Systeemneutraal advies.W

Koop, verhuur, service – W
alles in één hand.

Eén aanspreekpartner voor alleW
 prestaties!

Profiteer bij uw taakstelling van gespeciali-
seerde knowhow, omvangrijke service,
hoogwaardige producten en de ervaring
op basis van talrijke installaties – vooral in
de logistiek:

Bezoek onze branche-oplossingen op inter-
net via nl.trotec.com, of laat u zich direct in
een persoonlijk gesprek adviseren door
onze vakadviseurs: +31 103 135250.

Trotec C.V.

Kreekweg 22
3133 AZ Vlaardingen
Nederland

Tel. +31 103 135250
Fax +31 103 135251

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


