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RAILBOUWTENTEN  

MET RAILFIXERING

Uniek in de branche 

De railbouwtenten zijn gebaseerd op onze geprezen 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 bevestigingsoplossing direct op  
de rails. Dit heeft ook de Franse spoorwegmaatschappij SNCF overtuigt en heeft  
sinds 2013 haar goedkeuring.

Één is genoeg...

Als snelopzettent binnen 
enkele seconden door één 
enkele persoon op te zetten.

KE-R RAILBOUWTENTEN 
Zijn in meerdere formaten met een oppervlak van 3,24 m2 tot 9 m2 verkrijgbaar.

Temperatuuronafhankelijk

Aangenaam werken door 
warmeluchttoevoer via 
oliekachels en elektrische 
verwarmingsapparaten. 

Innovatief 

De railfixering is tegelijk snel, 
veilig en eenvoudig.

n   Ontworpen voor laswerkzaamheden  
in de railbouw  

n   Vlamvertragende speciale uitvoering 

n   Veilige klembevestiging direct op de rails

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

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

n   Met hogedrukreiniger  
te reinigen

n   Zelfdragende constructie  
met  fiberglasstangen

n   Lichtdoorlatend materiaal

n   Optioneel leverbaar als  
stormbestendige tent

180 x 180 cm (3,24 m2)
Hoogte: 2 m  |  ca. 20 kg
Art.-nr. 4.110.003.058

180 KE-R
railbouwtent

250X180 KE-R
railbouwtent

250 x 180 cm (4,5 m2)
Hoogte: 2 m  |  ca. 25 kg
Art.-nr. 4.110.003.097

250 x 250 cm (6,25 m2)
Hoogte: 2 m  |  ca. 27 kg
Art.-nr. 4.110.003.078

250 KE-R
railbouwtent

300 x 300 cm (9 m2)
Hoogte: 2,15 m  |  ca. 38 kg
Art.-nr. 4.110.003.087

300 KE-R
railbouwtent



Hittebestendig materiaal beschermt bij laswerkzaamheden

Voor de veiligheid tijdens laswerkzaamheden aan spoorrails, moet een railbouw
tent hittebestendig zijn en in verband met de vlam van de brander zo brand
bestendig mogelijk. Daarom zijn alle railbouwtenten van Trotec uitgerust met  
een tentdak dat vlamvertragend is tot 500 °C. 
 

Opzetten door één persoon met klemfixering

De innovatieve bevestiging maakt het binnen enkele seconden fixeren en opzetten 
door één persoon mogelijk.  
Gewoon functioneel. De fixering wordt op de rail geklemd 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 tijdrovende oplossingen! Na de fixering op de rails kan elke KER 
als typische snelopzettent binnen een handomdraai worden opgezet. 
 
Overtuigende eigenschappen

RAILBOUWTENTEN  

MET RAILFIXERING

Uniek in de branche 

De railbouwtenten zijn gebaseerd op onze geprezen 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 bevestigingsoplossing direct op  
de rails. Dit heeft ook de Franse spoorwegmaatschappij SNCF overtuigt en heeft  
sinds 2013 haar goedkeuring.

Veiligheid door concentratie op 
het meest belangrijke

Altijd tegen weer en wind 
beschermd werken.

Stabiel: 
Optioneel kunnen de KER tenten worden om
gebouwd tot stabiele stormbestendige tenten.

Vlamvertragend: 
Betrouwbare bescherming  
bij laswerkzaamheden.

Goed geventileerd 

Achteraanzicht met vlam-
vertragende zijvensters en 
ventilatieopeningen.

n   Standaardkleuren: Witgeel, speciale  
kleuren of individueel corporate design 
mogelijk

n     Incl. spanbanden en klemfixering

n   Hittebestendige zijinzetstukken en 
 vlamvertragend doek (tot 500 °C)

n   3 afgedekte regendichte ritssluitingen  
aan de voorkant

n   Ingang en achterwand geheel of  
gedeeltelijk opklapbaar

n   6 ventilatieopeningen  
met  regenbescherming

n   4 draaggrepen voor  
het verplaatsen

n   Reflectiestrepen

n   2 afsluitbare ventilatie  openingen  
met gaas en regenbescher 
mings doek

n     Inclusief transporttas

Robuust en praktisch  
(per tenttype) 

TRANSPORTTAS HARING- EN  
LIJNENSET

Nog meer stabiliteit en 
standvastigheid  
Art.-nr. 6400000009

Een extra achteringang
Art.-nr. 6400000010 

DRIEHOEKDEUR 
ACHTERWAND

Extra folievenster 
 
 

VENSTERS Heeft u nog vragen?
Uw Trotec-tentspecialist:
  
Marc Pluijmaekers    
Tel. +49 2452 962-481  
zelte@trotec.de

ACCESSOIRES: 



Trotec C.V.

Driemanssteeweg 39
NL3084 CA ROTTERDAM

Tel. +31 102939254
Fax +31 102939290

zelte@trotec.de
nl.trotec.com

De Trotec Group is een fabrikant 
van machines, meetinstrumenten en 
montage tenten. 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 indus triële, commerciële en 
ambachtelijke branches.

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

OVERIGE PRODUCTEN 
VOOR DE SPOORWEGBRANCHE:

Het hoogste verwarmings-
vermogen 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

Luchtcirculatie:  
professioneel en mobiel

WINDMACHINES 

Mobiele radiaal  
hogedrukventilatoren

RADIAAL 
VENTILATOREN

Mobiele luchtreinigers 
"Made in Germany"

LUCHTREINIGERS 

Stekkerklaar op elke  
gebruikslocatie

INDUSTRIËLE  
AIRCONDITIONERS

Nauwkeurige thermogra-
fische realtime-metingen

WARMTEBEELD-
CAMERA'S

LEIDING-
DETECTOREN

Snel, eenvoudig en 
 nauwkeurig lokaliseren  
van leidingen

Materiaalcontrole  
van wiellagers

COMBIDETECTOR 

Mobiele en stationaire in-
dustriële luchtontvochtigers

LUCHT-
ONTVOCHTIGERS
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