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BOUWDROGERS
DF 400

Huur: € 9/dag

De DF 400 is geschikt voor ruimten tot circa
400 m³. Deze bouwdroger is voorzien van een zeer
efficiënte Toshiba roterende compressor en kan
in alle standen vervoerd worden en direct worden
aangezet.
• Proceslucht: 420 m³/u,
axiaal ventilator
• Nominale capaciteit:
75 l/24 uur
• Opgenomen vermogen:
1,4 (6,2) kW (A)
• Aansluitspanning:
230 V/50 Hz

DF 800

Huur: € 12/dag

Geschikt voor ruimten van circa 800 m³. De DF 800
heeft een onvergelijkbaar hoge ontvochtigings
capaciteit, zeker ook bij lagere temperaturen.
Standaard met urenteller.
• Proceslucht: 940 m³/u,
radiaal ventilator
• Nominale capaciteit:
150 l/24 uur
• Opgenomen vermogen:
2,1 (9,5) kW (A)
• Aansluitspanning:
230 V/50 Hz

DF 600

Huur: € 10/dag

De DF 600 wordt geroemd om zijn hoge capaciteit.
Deze kan maar liefst 120 liter vocht verwerken in
één etmaal. Desondanks is het energieverbruik laag
gebleven.
• Luchtverplaatsing: 710 m³/u
• Nominale capaciteit:
75 l/24 uur
• Opgenomen vermogen:
1,4 (6,2) kW (A)
• Aansluitspanning:
230 V/50 Hz

TTK 170 eco

Huur: € 9/dag

Doordat deze ontvochtiger voorzien is van een
roterende compressor kan de droger in elke stand
vervoerd en opgeslagen worden en door zijn heet
gas ontdooiautomaat bereikt de TTK 170 ECO
ook bij lagere temperaturen nog een redelijke
ontvochtigingscapaciteit.
• Ontvochtigingscapaciteit
max.: 50 l/24 uur
• Luchtverplaatsing:
350 m³/u
• Opgenomen vermogen:
0,9 kW
• Aansluitspanning:
230 V/50 Hz

LEVERING BINNEN 24 UUR!

ELEKTRISCHE VERWARMING
DFE 20 T

Huur: € 3/dag

230V elektrische kachel met radiaal ventilator,
geschikt voor het aansluiten van slangen. Prima ge
schikt voor het verwarmen van moeilijk te bereiken
ruimten. De DFE 20 T wordt ook veel in de brand- en
waterschade branche toegepast.
• Verwarmingscapaciteit: 3 kW
• Ventilator: radiaal
• Luchtopbrengst: 200 m³/u
• Geluidsniveau:
44 dB(A) @ 1 m
• Aansluitspanning:
230 V/50 Hz

DFE 65

Huur: € 6/dag

DFE 25 T 

Huur: € 3,50/dag

Kleine oersterke 230V 3 Kw kachel speciaal voor de
bouw. De DFE 25 T is voorzien van een ingebouwde
thermostaat. Dankzij de ingebouwde thermostaat
heeft deze kachel een zeer zuinig energieverbruik.
• Verwarmingscapaciteit: 3 kW
• Ventilator: axiaal
• Luchtopbrengst:
250 m³/u
• Geluidsniveau:
48 dB(A) @ 1 m
• Aansluitspanning:
230 V/50 Hz

DFE 95

Huur: € 8/dag

Verrijdbare elektrische kachel met een schakelbare
verwarmingscapaciteit. Robuuste kachel, speciaal
ontwikkeld voor het ondersteunen van bouwdroging.
Hoge luchtopbrengst.

Verrijdbare elektrische kachel met een schakelbare
verwarmingscapaciteit. Robuuste kachel, speciaal
ontwikkeld voor het ondersteunen van bouwdroging.
Zeer hoge luchtopbrengst.

• Verwarmingscapaciteit: 6/9/12 kW
• Ventilator: axiaal
• Luchtopbrengst: 600 m³/u
• Geluidsniveau:
56 dB(A) @ 1 m
• Aansluitspanning:
400 V/50 Hz

• Verwarmingscapaciteit: 9/13,5/18 kW
• Ventilator: axiaal
• Luchtopbrengst: 1520 m³/u
• Geluidsniveau:
60 dB(A) @ 1 m
• Aansluitspanning:
230 V/50 Hz

AL ONZE PRIJZEN ZIJN EXCLUSIEF BTW

VENTILATOREN
DRF 1250 

Huur: € 5/dag

DRF 4000 

Huur: € 7/dag

De DRF 1250 onderscheidt zich door de extreem
kleine afmetingen en verstelbare uitblaasroosters,
waardoor hij bijzonder geschikt is voor kleine ruim
ten en moeilijk bereikbare plaatsen waar nauwelijks
plaats is om een machine op te stellen.

De Dryfast ventilator DRF 4000 is een zo genaamde
tapijtventilator, speciaal ontworpen om gebruikt te
worden in combinatie met waterschade ontvochti
gers voor het sneller drogen van allerlei vloerbedek
king en natte wandbekleding.

• Luchtverplaatsing: 950 m³/u
• Luchtdruk max.: 105 Pa
• Aansluitspanning: 230 V/50 Hz
• Luchttemperatuur max.:
50°C
• Standen: 3

• Luchtverplaatsing: 3700 m³/u
• Standen: 3
• Luchtdruk max.: 300 Pa
• Luchttemperatuur max.:
50°C
• Aansluitspanning:
230 V/50 Hz
• Opgenomen vermogen:
0,75 kW

TTV 4500

Huur: € 5/dag

DAF 6000 

Huur: € 7/dag

Draagbare, stapelbare axiaal ventilator, multi
functioneel inzetbaar voor ondersteuning bij bouw
droging, stofafzuiging, koeling, verwarming etc.
Schakelbare ventilatorsnelheid.

Dryfast ventilator speciaal ontwikkeld om, na waterschades, droogprocessen in grotere ruimtes te versnellen, in combinatie met de Dryfast waterschade
ontvochtigers.

• Luchtopbrengst: 2000/3000/4500 m³/u
• Luchtdruk max.: 80 Pa
• Luchtstroom: vrij uitblazend
• Aansluitspanning:
230 V/50 Hz (1,1 A)
• Opgenomen
vermogen: 0,23 kW

• Luchtverplaatsing: 6000 m³/u
• Luchtdruk max.: 290 Pa
• Aansluitspanning: 230 V/50 Hz
• Omgevingstemp. max.:
50°C
• Opgenomen vermogen:
0,35 kW

LEVERING BINNEN 24 UUR!

WINDMACHINES
TTW 12000 

Huur: € 7/dag

TTW 25000 

Huur: € 8,50/dag

De trommelventilator TTW 12000 is in het zwart
uitgevoerd voor een zo onopvallend mogelijk gebruik
op podia en bij evenementen, de uitblaasrichting is
verticaal verstelbaar en ook is de luchtverplaatsing
in 3 standen regelbaar. Compacte ventilator met een
grote luchtverplaatsing.

Axiaal ventilator met hoge luchtverplaatsing. Kan
gebruikt worden voor productdroging in de landbouw
of koeling bij productieprocessen of gewoon bij situa
ties waar hoge luchtverplaatsingen worden gevraagd.
Door zijn instelbare hellingshoek is de ventilator
zowel horizontaal als verticaal te gebruiken.

• Luchtverplaatsing: 9000/10200/11700 m³/u
• Standen: 3
• Luchtdruk max.: 95 Pa
• Aansluitspanning:
230 V/50 Hz
• Opgenomen vermogen:
265 W

• Luchtverplaatsing: 21.000/27.600 m³/u
• Standen: 2
• Luchtstroom: vrij
uitblazend
• Aansluitspanning:
230 V/50 Hz (2,8 A)
• Opgenomen vermogen:
0.65 kW

TTW 35000 

TTV 20000

Huur: € 10/dag

Huur: € 18/dag

Grote axiaal ventilator met een indrukwekkende
luchtverplaatsing. Door zijn instelbare hellingshoek
is de ventilator zowel horizontaal als verticaal te
gebruiken. Zeer makkelijk in transport door robuus
te gegalvanisserde stalen behuizing met wielen.

Verrijdbare en eenvoudig stapelbare axiaal venti
lator voor die situaties dat er grote hoeveelheden
lucht verplaatst moeten worden voor b.v. product
droging en als ondersteuning van droging in de bouw
of bij grote waterschades.

• Luchtverplaatsing: 24.600/32.400 m³/u
• Standen: 2
• Luchtstroom: vrij
uitblazend
• Aansluitspanning:
230 V/50 Hz
• Opgenomen vermogen:
0,65 kW

• Luchtopbrengst: 20.000 m³/u
• Luchtdruk max.: 110 Pa
• Luchtstroom:
vrij uitblazend
• Aansluitspanning:
230 V/50 Hz (3,8 A)
• Opgenomen
vermogen: 0,79 kW

AL ONZE PRIJZEN ZIJN EXCLUSIEF BTW

STOFAFZUIGING
DAF 1500LSAU/5

Huur: € 4/dag

De Dryfast stofafzuigset DAF 1500LSAU/5 bestaat
uit: hoge druk axiaal ventilator DAF 1500, stof
opvangzak SZ3/200 en de CAN 1500, een 4,6 meter
lange slang in een stevige koker, voor eenvoudig
transport en opslag.
• Luchtverplaatsing: 1630 m³/u
• Luchtdruk max.: 250 Pa
• Filterklasse: F7

DAF 7500LSAU

Huur: € 7,50/dag

De Dryfast stofafzuigset DAF 3900LSAU bestaat uit
een krachtige hoge druk axiaal ventilator DAF 3900,
stofopvangzak SZ3/300 en een handige koker de
CAN 3900, die eenvoedig op de ventilator aangeslo
ten kan worden, met daarin een aanzuigslang met
een lengte van 7,6 meter.
• Luchtverplaatsing: 3700 m³/u
• Luchtdruk max.: 280 Pa
• Filterklasse: F7

Huur: € 8 /dag

De Dryfast stofafzuigset DAF 7500LSAU bestaat uit:
hoge druk axiaal ventilator DAF 7500, stofopvangzak
SZ3/450 en een aanzuigslang LTS 450 10 meter.
• Luchtverplaatsing: 5250 m³/u
• Luchtdruk max.: 280 Pa
• Filterklasse: F7

DAF 3900LSAU

TTV 4500 HPLSAU

Huur: € 8/dag

Draagbare, stapelbare axiaal ventilator, multi
functioneel inzetbaar voor ondersteuning bij bouw
droging, stofafzuiging, koeling, verwarming etc.
Schakelbare ventilatorsnelheid.
• Luchtopbrengst: 2000/3000/4500 m³/u
• Luchtdruk max.: 250 Pa
• Luchtstroom: vrij uitblazend
• Aansluitspanning: 230 V/50 Hz (1,1 A)
• Opgenomen vermogen: 0,23 kW

LEVERING BINNEN 24 UUR!

VOORDELEN
1. Controle over het droogproces.
Bij bouw- en renovatiewerkzaamheden is het naleven van een strakke planning van
Service, kwaliteit en zekerheid:
groot belang om een project binnen de afgesproken termijn af te ronden. Het droog
Bij ons bent u verzekerd van goed advies en
proces speelt daarbij uiteraard een essentiële rol. Want als een ondergrond niet
een uitstekende service.
voldoende droog is, kan het werk vertraging oplopen. Door het huren van een bouwdro • We leveren en plaatsen de bouwdrogers gra
ger houdt u de planning in eigen hand en kunt u duidelijke afspraken maken voor het
tis en halen deze ook weer op. Dit doen wij
afwerken van wanden en plafonds.
bij een huurperiode van minimaal 2 weken.
2. Projecten verlopen sneller.
• U bent bij ons zeker van de scherpste
Welke bouwdroger kunt u het beste gebruiken voor een bepaalde situatie? Dat kan
huurprijs.
per project verschillen. Door te kiezen voor het huren van een bouwdroger voorkomt
• Wij beschikken over de allernieuwste en
u de keuze voor een verkeerd model. Bij ons kunt u aankloppen voor het juiste advies,
beste bouwdrogers. Daardoor krijgt u een
waarmee u gegarandeerd bent van snelle droogtijden van wanden, plafonds en vloeren.
optimaal resultaat.
Daarmee kunt u flink wat tijd besparen. Dat is prettig voor uzelf én voor de klant.
• Heeft u niet voldoende kabels bij een project,
3. Voorkom problemen, extra werk en ontevreden klanten.
dan leveren wij de verlengkabels.
Als het droogproces minder snel verloopt dan u van tevoren had verwacht, dan kan dat
resulteren in ongewenste schade. Zo kan er bijvoorbeeld vochtschade optreden aan
vloeren, wanden of plafonds. Droogt een ruimte juist sneller dan gedacht, dan levert dat mogelijk scheuren op. Door te kiezen voor de juis
te machine, voorkomt u dat er tijdens de werkzaamheden problemen optreden. En daarmee voorkomt u extra werk achteraf en ontevreden
klanten.
4. Perfecte omstandigheden.
Het kiezen van de juiste bouwdroger zorgt ervoor dat de omstandigheden om aan het werk te gaan perfect zijn, niet alleen voor uzelf,
maar ook voor andere bedrijven die eventueel betrokken zijn bij een bepaald project. Daardoor is de klant gegarandeerd van een optimaal,
snel en probleemloos eindresultaat, of het nu om werk aan vloeren, plafonds of wanden gaat of om overige vervolgwerkzaamheden.
5. Uitvoeren van metingen.
Zoals u weet is een goed droogproces van groot belang voor het realiseren van een perfect project. Door op verschillende tijdstippen
metingen uit te voeren, vooraf, tijdens en na het drogen, weet u zeker dat de omstandigheden in een ruimte optimaal zijn om bepaalde
werkzaamheden uit te kunnen voeren. Dit kunnen wij uiteraard voor u uit handen nemen, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over het
vochtgehalte in een bepaald pand waar u aan de slag gaat.
6. Controle over het b
 innenklimaat.
Ook voor uw eigen vakmensen is het werken in een ruimte met een goed klimaat (niet te koud, te warm of te vochtig) een must. Daardoor
kunnen ze beter hun werk doen, voelen ze zich prettiger en zullen ze doorgaans productiever werken.
7. Geen dure uitgaven.
Goede bouwdrogers zijn prijzig. Door te kiezen voor het huren van een machine, voorkomt u grote uitgaven. Ook kunt u per project selecteren
welke bouwdroger het beste past bij de omstandigheden die u aantreft. Daardoor hoeft u niet bang te zijn de verkeerde droger in huis te
halen. Wij adviseren graag welke machine u het beste kunt gebruiken.

BRONS

ZILVER

GOUD

10% korting

20% korting

30% korting

1 bouwdroger
+
1 ventilator of 1 kachel

1 bouwdroger
+
2 ventilators of 2 kachels

2 bouwdroger
+
2 ventilators of 2 kachels

LET OP! Kortingen gelden bij minimaal 4 weken huur

AL ONZE PRIJZEN ZIJN EXCLUSIEF BTW

BOUWDROGERHURENGELDERLAND.NL
Onderdeel van Rinus Verhuurt BV

Rinusverhuurt.nl
Het Hazeland 42D
6931 KB Westervoort
Tel: 026 762 0989

UW SPECIALIST IN
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