
Aggregaten voor ELKE TOEPASSING
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Dankzij kwaliteitsvolle aggregaten zorgt EUFOPOWER Generators eruoor dat
je de klus geklaard krijgt, Het maakt niet uit oÍ je actieÍ bent in de spoor-
weginfrastructuur, chemische oÍ mijnbouwindustrie, wij bieden le
een gebruiksklare energiebron aan waar en wanneer je het
nodig hebt.

VilJc trid cn tuinieren
Wanneer je gaat kamperen oÍ varen, hoeÍ je je geen

zoÍgen meer te maken over elektriciteit. Met een
draagbaar aggregaat zal je van alle luxe die

ie thuis hebt kunnen genieten. OÍ wanneer je

gaat racen, kan je tijd besparen door geraf-
Íineerde eleKrische gereedschappen te ge-
bruiken teruijl je aan je auto werK. Tuinieren
met een draagbaar aggregaat zal het leven
gemakkeliikeÍ maken. Je hoeÍt je over
verlengkabels geen zorgen meer te maken.

6creedschappen en doe-het-zelÍ
ln de huidige maatschappij worden meer
en meer elekÍrische gereedschappen en
toestellen gebruikt. Deze gereedschappen
zijn nutteloos als je ze niet kan gebruiken
wanneer je wilt. Met je eigen klein aggregaat
kan je je elektrische gereedschappen gebruikèn
waar je ook bent.

Ldndbouw
Elektriciteit kan van kapitaal belang zijn jn de land-
bouwsector: ie kan je koeien niet meer mechanisch
melken, kippen zullen elkaar verpletteren en steruen omdat
de inÍraroodlampjes uitgegaan ziln en varkens zullen stikken
door gebrek aan ventilatie. Fruit en groenten zullen slecht worden
omdat koelcellen niet meèr werken. Wèes voorbereid en voorzie je bedrilf
van een Europower aggregaat om noodstroom te garanderen.
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Boirw
Op bouwplaatsen heb je non-stop vermogon nodig. Een krachtig en ver-

plaatsbaar aggregaat is handig en kan je helpen besparen op de
waardevols'te zaak: tijd. Bij het uitvoerèn van openbare werken

of wegenwerken bijvoorbeeld heb je een veÍplaatsbare en
belÍouwbaÍe energiebrcn nodig. Niets dient je beter

dan een Europower aggregaat.
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Tegenwoordig wordt geavanceerde lastechno-
logie in vel toepassingsgebieden gebruikt. De

voornaamste gebieden waarin lasaggregaten
gebruild worden, zijn bouwerkzaamheden,
industriebouw en bruggenbouw. Vanwege
het feit dat er geen energie ter plaatse is,
zal een lasaggÍegaat heel tiidbesparend
blijken te zijn.

Mobieic toepal,s,nqr:n
EUHOPOWER biedt compacte aggre-
qaten aan die gemakkeliik in trucks
ingebouwd kunnen worden voor verschil-

lende doelen, zoals een brandweemagen
oÍ hulpverleningsvoenuigen. Nooduitrusting

heeÍt betrouwbare energie nodig. Daarom
is een Europoweraggregaal het antwoord. Denk

ook aan de mobiele bakkerijen oÍ viswinkels op je
lokale markt. Deze handelaars kunnen zonder

aggregaat vaak niet aan de kost komen.

Verit uren
Verhuurbëdrijven geven je de mogelijkheid om alles wat je

nodig hebt te huren. Gaande van aggregaten die je nodig hebt
tijdens events of concerten, in een Íeesttent, op bouwplaatsen, in

ziekonhuizen tot aggregaten voor carnavalwagens. EUROPOWER heeft
een uitgebreid gamma van stroomaggregaten die brurkbaar zijn in alle verhuurbedrijven.


