
Genpower voegt steeds meer aggregaten aan haar 
verhuurvloot toe volgens ons Cleanergy! concept. Deze 
aggregaten zijn zeer gewild en worden vaak als de ideale 
oplossing gezien in natuurgebieden en woonwijken.

STAGE III motoren
Genpower Cleanergy! units zijn gebouwd met krachtige, 
betrouwbare en zuinige dieselmotoren welke voldoen aan EPA 
Tier 3 en EUR stage III A emissie regelgeving.

Geluiddemping tot maar liefst 51 dB(A) 
De Cleanergy! units zijn ondergebracht in een geluidgedempte 
omkasting en worden geplaatst in een 10 ft. ISO container, 
voorzien van geluiddempende luchttoe- en afvoerroosters. 

Het geluidsniveau bedraagt slechts 51 dB(A) en Cleanergy! sets 
zijn daarom uitermate geschikt voor gebruik in woongebieden. 
De grote ingebouwde 1000 liter brandstoftank staat garant 
voor onafgebroken gebruik voor langere periodes.

Doordat ze geplaatst zijn in een robuuste 10 ft. Container 
zijn ze tevens minder gevoelig voor ongeoorloofd 
gebruik, vandalisme en diefstal. Zo weet u zeker dat uw 
stroomvoorziening niet door vreemde handen wordt bediend.

XMILE brandstofadditief
XMILE is een brandstof bio-katalysator op basis van enzymen. 
Deze enzymen in XMILE bewerken de brandstof waardoor 
een betere en snellere verbranding tot stand komt. De betere 
verbrandingseigenschappen zorgen ervoor dat er minder 
brandstof verbruikt wordt, de uitstoot van schadelijke stoffen 
lager is en de motor schoner wordt.

Een betere verbranding brengt dus tal van voordelen met zich 
mee. Voordelen voor portemonnee en milieu. Specifi eker:
• Tot 8% minder brandstofverbruik
• De motor loopt soepeler en stiller
• Aanzienlijke afname van rook en roetuitstoot
• Het gebruik van XMILE brandstof ontlast het milieu, 

de motoren stoten minder CO2, Nox en onverbrande 
brandstofresten uit

Genpower Total Care
Genpower biedt u TotalCare: voortdurende en betrouwbare 
dienstverlening. Naast logistieke planning, 24/7 servicegarantie 
en brandstofmanagement dragen wij zorg voor het installeren, 
inbedrijfstellen en onderhouden van uw stroomvoorziening. 
Eén telefoontje en onze specialisten gaan meteen voor u aan 
de slag!

Genpower levert al meer dan 22 jaar betrouwbare en 
complete noodstroom-voorzieningen voor elke sector en 
voor elke toepassing. Of het nu een gepland project betreft, 
een stroomstoring of een calamiteit, Genpower biedt voor 
iedere situatie de beste en voordeligste oplossing voor uw 
energiebehoefte.

Op ieder moment van de dag kunt u rekenen op de hulp en 
ondersteuning van de specialisten van Genpower. Door onze 
grote verhuurvloot van 300 aggregaten in de vermogensrange 
van 20 tot 2000 kVA kunnen wij snel en alert reageren op uw 
vraag en arriveren nog vandaag ter plaatse.

Genpower levert aggregaten in combinatie met een groot 
assorti  ment  randapparatuur als brandstoftanks, verdeelkasten, 
vermogenskabel, transformatoren, loadbanks, omschakelkasten 
e.d.

Genpower is gecertifi ceerd volgens de norm ISO9001:2008, 
heeft VCA gecertifi ceerde service-engineers en ADR 
gekwalifi ceerde chauffeurs.

GENPOWER INTRODUCEERT

Cleanergy! is het antwoord van Genpower
op de vraag naar milieuvriendelijke oplossingen 
voor tijdelijke stroomvoorzieningen.
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