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Telefoon 070 - 767 00 27

Bouwjaar 1996 / USA import
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hardware

productie

communicatie

Boord accu / 230V + 12V aansluitingen

Alle denkbare productie materialen,

Huawei E5776 4G wifi netwerk voor

zoals afzetlint, gaffer tape, tie-wraps,

10 users, download snelheid 150 Mbps

Vaste CEE stroom aansluiting ten behoeve
van zgn. “wal stroom”
Wateraansluiting plus kraan met
stromend water

spanbanden, spinhaken, marktkraam
klemmen

accessoires; in-ears, hand microfoons,

kleedkamers, pers, crew-catering,

riem clips, reserve accu’s, laders

informatie, enz.

Verstralers buitenzijde (links, recht, achter)

Makita BDF343SHE accu boormachine,

van de wagen met ca 100m bereik,

14,4V, Lithium-Ion accu

Zwaailichten en signaal verlichting en
omroepinstallatie voor veilig afbouw
evenementen terrein
Trekhaak
Indien er behoefte is aan continue
stroomtoevoer in the middle of nowhere,
kan er een mobiele stroomaggregaat van
60 kVA mee aan de trekhaak, die zorgt voor
een output van 48/87 Kw.
Bij volgebruik van 60 Kw kan deze
krachtpatser 14 uur draaien. Aansluitingen:
1 x 230V, 1 x 63A,
1 x 32A, 1 x 16A.
Brandstof tankinhoud 230 liter.
Prijs op aanvraag.

vergunningsvrij, bereik 3 tot 5 km, inclusief

Signing borden: toiletten, productiekantoor,

Jerrycans met 50 liter drinkwater voorraad

super handig voor afbouw ’s-nachts

Kenwood TK3301 portofoons, 12 stuks,

Telefoon opladers voor iPhone (4/5),
Samsung, HTC
ION Block Rocker Bluetooth draagbaar

Bosch PTK 3,6V accu tacker, lengte nieten

geluidssysteem, 50 watt, microfoon,

4 - 10 mm

draadloos muziek streamen via Bluetooth,

Bosch PST900PEL decoupeerzaag
Zeer uitgebreide professionele
gereedschapsset
Leica digitale laser afstand meter.
Bereik 120m.
Maglite MagLED zaklamp type 3-D
Telesteps dubbele telescoop ladder,
werkhoogte 3,3 meter, te gebruiken als
ladder en trap
Inklapbare steekwagen
Verlengkabels 230V, verlengkabels CEE,
verdeelblokken, haspels

ingebouwde digitale AM/FM radio,
ingebouwde accu gebruiksduur ca. 50 uur

flexible
production
unit

kantoor

keuken

chauffeur

Werktafel / bureau demontabel

Nespresso koffie apparaat Le Cube;

Wanneer je de FPU huurt, dan krijg je daar

160 x 70 x 74 cm, inclusief twee picknick

ristretto, espresso, lungo

indien gewenst, een technische problem

banken 120cm breed; werkplek zowel
binnen als buiten voor ca 4 tot 6 personen
All-in-one draadloos kleuren printer
HP 5520e, AirPrint;
van je iPhone, iPad, iPod touch rechtstreeks
draadloos printen
Scanner / copier
Lamineer apparaat tbv A4 / A3 formaat

Bravilor Iso snelfilter koffie machine;
capaciteit 2 liter filterkoffie in 6 minuten
Frisdranken, pet flesjes water,
snoep, koek, drop, enz.

flexibel. Heb je de wagen met alle tools
en equipment voor één dag nodig? En wil

limonade bekers, bestek, enz.

de FPU voor een langere periode op een

Schoonmaak materialen

Alle denkbare kantoorartikelen zoals

Handdoeken

white board plus markers, nieters,

De huur van de FPU is natuurlijk ook

je daar wel of geen chauffeur bij? Of wil je

Gardena vloeren trekker en straat bezem

schrijf/notitie/memo bloks,

dienen als chauffeur.

Disposables; plastic koffie- en

tot 2 x 125 micron

pennen, markers (Sharpie’s),

solver ter ondersteuning bij die tevens kan

productie inzetten en fungeert hij als
jouw mobiele kantoor?
Laat het ons weten, we maken graag een
passende offerte voor je.

Poeder brandblusser 12kg
Zeer uitgebreide EHBO-A koffer inhoud

perforators, scharen, plakband, enz.
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