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Bekijk de webversie

EaaSy – Equipment as a Service
Geachte {{aanhef2}} {{tussenvoegsel}} {{achternaam}},
Als u snel en flexibel wilt inspelen op ontwikkelingen in de markt, is het EaaSyprogramma van Trane Rental Services een aanrader. EaaSy staat voor ‘Equipment
as a Service’. U betaalt niet meer voor bezit maar voor gebruik, dus zonder het
risico en de lasten van eigendom. Trane EaaSy past bovendien perfect in het streven
naar duurzaamheid en een circulaire economie. Lees meer op onze EaaSy pagina.

EAASY NIEUWS

Koelen en verwarmen
zonder investeren
Een energielandschap dat op de schop
gaat, nieuwe klimaateisen en snel
veranderende markten… Voor bedrijven is
het steeds moeilijker om in de toekomst
te kijken en te beoordelen of een
investering in kapitaalgoederen op
termijn daadwerkelijk voordeel oplevert.
Daarom...
Lees meer >

SCROLL NIEUWS

De ideale koelmachines
om te huren

Scrollcompressor
vaak voordeliger
Bedrijven die gewend zijn aan bepaalde
koelmachines zijn geneigd om bij huur
voor dezelfde compressortechniek te
kiezen. Maar dat is niet altijd de beste
optie. Zo zijn machines met
schroefcompressor ontwikkeld om de
totale eigendomskosten te verlagen. Dat
is bij aankoop natuurlijk een overweging. Maar...
Lees meer >

CORPORATE

De grootste
verhuurvloot
koelmachines van
Europa
In de kunststofverwerkende industrie is
temperatuur essentieel en goedwerkende
koeling een beslissende factor. Bij een
noodsituatie, productieuitbreiding of een tijdelijke locatie, moet probleemloos een
passende oplossing voorhanden zijn. Dat maakt...
Lees meer >

PRODUCTNIEUWS

Scrollcompressor in de
verhuur

Sintesis Advantage
CGAF
De nieuwe Trane Sintesis Advantage CGAF
levert topprestaties in vollast én deellast.
Hij is ideaal als aanvullende of
vervangende koeling in kleine kantoren,
hotels, magazijnen, productiefaciliteiten, etc. De Sintesis Advantage is de meest
veelzijdige...
Lees meer >

www.hetiseentrane.nl/verhuur
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