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Gegarandeerde productie-
 continuïteit door snelle en 
 flexibele  huuroplossingen  

100% olievrije blowers en compressors   

24/7 service & support 

huur, operationele lease, contractinG 

capaciteitstekort of productie-uitval, dat wilt u 
voorkomen! toch kunnen ook in uw productieproces 
(onvoorziene) situaties optreden waardoor u niet 
aan uw productiedoelstellingen kunt voldoen. 
in dat geval biedt aerzen international rental u snelle, 
effectieve en efficiënte oplossingen. wij leveren 
100% olievrije luchtoplossingen voor vrijwel elk 
industriesegment, ad-hoc of op basis van contracten 
(service level agreement). van onmiddellijk inzetbare 
huuraggregaten bij productie uitval of -tekorten tot 
operationele lease en contracting: aerzen international 
rental is uw vakkundige partner. met onze knowhow 
bent u verzekerd van gedegen technische support en 
oplossingen die naadloos aansluiten op uw proces. 
Desgewenst nemen wij daarbij transport, installatie 
en inbedrijfname uit handen. aerzen  international 
 rental verzorgt zelf al het onderhoud zodat voor 
u geen bijkomende kosten ontstaan naast de 
 huurkosten. met aerzen international rental 
 minimaliseert u stilstand van uw productie en 
 bespaart u kosten voor tijdelijke luchtvoorzieningen.  

Aerzen International Rental 
is uw partner voor:   
•	 Milieubewuste	oplossingen.
•	 Onderhoud	en	reparatie.
•	 Extra	lucht	(zuurstof)	bij	productiepieken.
•	 Nieuwbouw	en	modificaties	van	installaties.
•	 Procesoptimalisaties.
•	 	Complete	systeemoplossingen	voor	

 waterzuiveringsinstallaties.
•	 Luchtvoorziening	voor	tunnelbouw	(ademlucht).
•	 Research-	&	development	projecten.
•	 Maatwerk	conform	uw	specifieke	wensen.



naast onze standaard huuraggregaten leveren wij ook 
op maat gebouwde machines voor speciale projecten 
of research & development. hierbij staat uw proces 
centraal. voorbeelden van onze applicatiekennis;
•	 Transport	van	neutrale	gassen	(bijvoorbeeld	N

2
).

•	 Closed	loop	systemen.
•	 Fermentatie-	en	katalysatorsystemen.
•	 Tunnelbeluchting	met	drukregulering.
•	 Drogen	van	leidingen.
•	 Positionering	en	uitharding	van	liners	in	leidingen.
•	 Verdelen	coating	op	ondergrond.

Breed assortiment
•	 	Binnen	Europa	hebben	we	de	beschikking	over	

meer dan 150 elektrisch aangedreven aggregaten 
met een totale 100% olie vrije lucht capaciteit van 
350.000 m³/u.

•	 	20	verschillende	modellen	aggregaten	variërend	van	
120 tot 5.500 m³/u.

•	 	Drukbereik	van	-700mbar	tot	11.000mbar		(middels	
vijf verschillende verdringing- / compressie-
	uitvoeringen	voor	optimale	energie-efficiency).	

•	 	Service	componenten	zoals	Aerzen	blower	trappen	
en aerzen compressor trappen tot 9.000 m³/u. 

•	 	Leidingwerk	voor	aansluitingen	van	DN50	tot	DN400	
en ansi 6“ tot ansi 12”.

•	 	Elektrische	accessoires	zoals	trafo’s,	kabels	en	
verdelers tot 1000 kva. 

•	 	Beluchtingsplaten	voor	afvalwaterzuivering		 	
en  oppervlakte water calamiteiten tot 

 240nm3/u per frame

Turn-key oplossingen 
24 uur per dag, zeven dagen per week
aerzen international rental onderscheidt zich door 
 razendsnelle service. Dat begint bij onze hotline. 
u kunt ons 24 uur per dag, zeven dagen per week 
bereiken. onmiddellijk stellen wij een noodplan 
voor u op. vervolgens leveren en installeren wij het 
huuraggregaat met leidingwerk en overige gewenste 
voorzieningen. Deze is aangesloten op uw productie 
proces en per knopdruk in gebruik te nemen! 
aerzen international rental heeft depots op 
 strategische plaatsen verspreid over heel europa. 
Daardoor zijn onze huuraggregaten en onze knowhow 
altijd dichtbij. ook voor aanvullende apparatuur zoals 
koelers, luchtdrogers, transformatoren en diesel-
generatoren bent u bij ons aan het juiste adres. 

De expert voor 
maatwerkoplossingen  

Bel onze 24/7 hoTlIne: 
+31 (0)26 446 4723



Kostenefficiëntie

met de grote diversiteit aan verhuurmachines kan 
 aerzen international rental altijd een  aggregaat 
 leveren dat optimaal is afgestemd op de  benodigde 
capaciteit en druk binnen uw proces. 
Middels	het	geavanceerde	besturingssystemen	is	
uw  gewenste capaciteit of druk instelbaar en is 
er geen  energieverspilling door overcapaciteit en/
of  overcompressie. Door het robuuste ontwerp van 
aerzen aggregaten blijft preventief onderhoud beperkt 
tot circa eens per jaar. ook verdwijnt de noodzaak 
om tijdsintensieve onderhoudsstops te plannen en/of 
redundante	aggregaten	stand-by	op	te	stellen.	
aerzen international rental kan uw complete project 
managen, daarbij budgetgebonden werken en zo 
optimale	kostenefficiency	genereren.			

Dáárom Aerzen 
100% olievrije  aggregaten
•	 Betrouwbaar	en	onderhoudsarm.
•	 Energiezuinig.
•	 Geluidsarm.
•	 Economisch.
•	 Compact	en	transportabel.
•	 Zuivere	lucht.
•	 Gebruiksvriendelijk.

Kies voor de partner met applicatiekennis
stelt u hoge eisen aan uw productieproces? 
sluit dan elk risico uit en kies voor een expert met 
kennis van uw applicatie. De monteurs van aerzen 
international rental hebben jarenlange ervaring met 
luchtsystemen	in	vrijwel	elk	segment.	Of	het	nu	gaat	om	
waterzuivering, ontzwaveling, pneumatisch  transport, 
tunnelbouw of glaswolproductie: onze applicatiekennis 
staat garant voor een efficiënte oplossing.

Aerzen International Rental werkt  
voor onder andere:
Schwenk	Zement,	Heidelberg	Cement,	Cemex,	Cargill,
Zalco,	Borealis,	ENCI,	Rio	Tinto	/	Alcan,	AKZO	Nobel,
Kronos titan, heineken, Dmv international, 
	FrieslandCampina	DOMO,	Carmeuse,	DSM	special	
products,	Sitech	services,	BASF	Evonik	Degussa,	
RUAG,	Airbus,	Geveke,	Ineos,	Solvay	chemical,	
Tate	&	Lyle,	ADM		milling,	Esso,	Deutsche	BP,	Total,	
conoco philips, sasol, rwe power aG, veolia, 
aan de stegge, bosman watermanagement, 
 electrabel, vrijwel alle waterschappen / 
RWZI	in	Nederland,	Engeland	en	Duitsland.

Aerzen 

InternAtIonAl 

rentAl



energiezuinig
•	 	Door	toepassing	van	rootsblowers,	lage	druk,	hoge	

druk en tweetraps schroefcompessoren kan een 
energetisch efficiënte compressie voor uw proces 
worden gekozen waarbij verder de volumestroom 
middels frequentieregelaars wordt geregeld. 

  met als resultaat: de door u gewenste flow en  
druk tegen een minimale energieconsumptie.

•	 	Met	onze	quickscan	van	elektrotechnische	
 voorzieningen realiseren wij veelvuldig 

  aansluiting op lokale laagspanning en/
of  hoogspanning netten. hierdoor zijn 
 energie-inefficiënte (tevens geluids- en milieu 
belastende) dieselmotoraandrijvingen overbodig.

•	 	Door	toepassing	van	de	optimale	leidingdiameters	
voor uw proces garanderen wij u een minimaal  
druk- en energieverlies. 

Geluidsarm
•	 	Door	de	speciale	Aerzen	constructie	van	onze	

 geluidsomkastingen zijn onze aggregaten geluidsarm. 
•	 	Voor	toepassingen	nabij	woon-	en	natuurgebieden	

beschikken wij over extra stille aggregaten. 
•	 	Door	de	beschikbare	grote	leidingdiameters	wordt	

luchtsnelheid en daarmee  geluids ontwikkeling 
geminimaliseerd.

economisch
•	 	Geen	investeringskosten,	u	betaalt	voor	wat	u	

daadwerkelijk nodig heeft.
•	 	Geen	onderhoudskosten	aangezien	al	het	onderhoud	

voor rekening is van aerzen international rental.
•	 	U	kunt	zonder	investering	nieuwe	toepassingen	/	

applicaties testen. 

•	 	Door	de	toepassing	van	elektrische		aggregaten	
kunnen significante kostenbesparingen op 
 energie verbruik worden gerealiseerd ten opzichte 
van dieselmotor gedreven oplossingen.

•	 	Door	de	keuze	uit	meer	dan	20	verschillende		modellen	
aggregaten is altijd een aggregaat  beschik baar tegen 
conforme kosten voor uw  oplossing.

•	 	Door	het	robuuste	design	en	de	elektrisch	
 aangedreven aerzen aggregaten is doorgaans slechts 
een dag per jaar onderhoud noodzakelijk waardoor 
99% productie continuïteit wordt gerealiseerd. 

Kompact en transportabel
•	 	Onze	machines	hebben	minimale	afmetingen		 	

en gewicht waardoor ze eenvoudig op locatie   
te  plaatsen zijn. 

•	 	Door	de	geringe	transportomvang	blijven	
 kosten en milieubelasting beperkt. 
 
zuiverheid lucht 100% olievrij
•	 	Door	de	Aerzen	constructie	is	het	fysisch	

 uitgesloten dat olie van de tandwielkast in de 
luchtbereik komt. hiermee is de noodzaak voor een 
classificering zoals bijvoorbeeld “klasse 0” 

 al uitgesloten vanuit het ontwerp. 
•	 	Door	de	toepassing	van	electrisch	aangedreven	

aerzen aggregaten is er geen onnodige emissie / 
milieubelasting.

Bedieningsgemak
•	 	Onze	aggregaten	worden	geleverd	met	een	

duidelijke handleiding en eenvoudig te bedienen 
bedieningspaneel.

•	 	Onze	aggregaten	zijn	voorzien	van	aansluitingen	
voor externe signalen, zuurstofregelingen, lokale 
bediening en afstandbediening.

•	 	Onze	support	afdeling	staat	u	24/7	met	raad	
 en daad ter zijde.

ecologisch en  economisch 
 verantwoorde  oplossingen - 
100% olievrij



aerzen international 
rental, de experts   

aerzen international rental garandeert u snelle 
 levering van huurmachines en toebehoren ingeval 
van calamiteiten, tijdens onderhoud en revisies. 
verder leveren wij maatwerk oplossingen voor 
research & development, operationele leasing en 
contracting. wij zijn een onderdeel van de aerzener 
maschinenfabrik Gmbh, europees marktleider in 
(olievrije) lucht- en gasverplaatsingstechniek. 
met aerzen international rental kiest u voor 150 jaar 
ervaring, opgedaan in vrijwel elk industriesegment. 
via ons uitgebreide netwerk van aerzen vestigingen 
en verhuurdepots bent u altijd verzekerd van snelle, 
vakkundige service. 

Aerzen International Rental BV
hoofdkantoor
Fotograaf	3,	6921	RR	Duiven
postbus 29, 6920 aa Duiven
tel +31 (0)26 4464723 
(nederlands-, engels- en Duitstalig)
Fax	+31	(0)26	4463570
info@airental.eu   

www.airental.eu 
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24/7 hotline: 
+31 (0)26 446 4723


