
Wie werkt aan de weg, kan niet zonder energie. VIOSS beschikt over een 

ruim assortiment aggregaten van 5 kVA tot 2.000 kVA. Of u nu tijdelijk 

(mobiele) aggregaten nodig heeft of op zoek bent naar een duurzame 

stroomvoorziening: bij VIOSS bent u verzekerd van geruisloze en kwalitatief 

hoogwaardige generatoren.  

In geval van noodstroom of een storing zorgen we binnen 24 uur voor een oplossing. 

Ook als u uw netaansluiting nog niet gerealiseerd is, helpen we u graag op weg. 

VIOSS Hybride 5kVA-aggregaat

Nieuw in het assortiment zijn de VIOSS Hybride 5kVA-aggregaten. Deze hybride 

aggregaten hoeven slechts enkele uren per dag geladen te worden, waardoor het 

brandstofverbruik zeer beperkt is. Met minimale draaiuren, bespaart u bovendien op 

onderhoud. De motor slaat pas aan als de accu bijna leeg is. In combinatie met GTL 

diesel is deze hybride zelfs volledig CO2-neutraal. 

De stille hybride 5kVA is uitermate geschikt voor stedelijke gebieden. Ook bij 

(tijdelijke) LED-verlichting biedt dit aggregaat uitkomst. 
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VIOSS 15kVA-aggregaat

De VIOSS 15kVA-aggregaten hebben een hoge tank en een geluiddempende 

omkasting. Ter preventie van diefstal is het hijsoog verzonken en afsluitbaar. 

De automatische navulinstallatie zorgt altijd voor het juiste motorolieniveau. 

Afhankelijk van de stand van de zon, zorgt een astronomische tijdsschakelaar 

ervoor dat verlichting nooit langer brandt dan strikt noodzakelijk is. Hierdoor 

wordt een significante brandstofbesparing gerealiseerd en het milieu ontlast. 

In combinatie met de schone GTL diesel, zijn de VIOSS 15kVA-aggregaten een 

milieuvriendelijk alternatief voor de meer traditionele generatoren. 

Meer weten over onze aggregaten? 

Neem contact met ons op via 

073 – 599 22 71 of stuur een mail naar 

info@vioss.nl. In een persoonlijk gesprek 

bespreken wij graag de mogelijkheden. 

Binnen 24 uur ontvangt u een 

maatwerkofferte. 

 

Aggregaten van VIOSS

• Milieuvriendelijke hybride aggregaten

• Ruim assortiment

• Snelle levering

• Storingsservice (noodvoorzieningen)

• Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding

GTL: zuivere, duurzame brandstof

GTL (Gas To Liquid) is een vloeibare, synthetische 

dieselbrandstof die afgeleid is van aardgas. GTL 

levert een belangrijke bijdrage aan het verminderen 

van schadelijke emissies, zoals fijnstof, stikstof 

en roet. Bovendien is GTL diesel vrij biologisch 

afbreekbaar en bevat het geen aromaten of 

zwavelhoudende verbindingen. 
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LED’s talk

Het vrij programmeerbare informatiepaneel toont pictogrammen in combinatie

met teksten en reistijden. De full color LED’s op het tekstpaneel (2 x 2.5m, h*b)

staan 20 mm uit elkaar conform de richtlijnen van Rijkswaterstaat. De geringe

onderlinge afstand waarborgt zeer duidelijke teksten en symbolen; ook doordat de

LED’s feller of zwakker branden afhankelijk van de weersomstandigheden en het

licht en donker.

Kenmerken:
• Leesbaarheid gewaarborgd door meeveranderende lichtsterkte;

• Full color display

• Gevoed met accu’s en zonne-energie;

• Milieuvriendelijk;

• Geen geluidsoverlast van een aggregaat;

• Geen CO2 uitstoot;

• Geen fossiele brandstoffen en smeerolie nodig;

• Eenvoudig inzetbaar in combinatie met VRIS (Vioss Reistijd Informatie Systeem).

Track and Trace
Dankzij ingebouwde ‘Track and Trace’ is de positie van de BermDRIP nooit een raadsel.

Het systeem controleert de status voor onderhoud en meldt storingen. Draadloze

communicatie met de BermDRIP via het internet maakt het bekijken en wijzigen

mogelijk van teksten, symbolen, parameters en afbeeldingen.

Benieuwd naar de BermDRIP? 
Neem contact met ons op via 0345 – 228 970 of stuur een mail naar info@vioss.nl. In een 

persoonlijk gesprek bespreken wij graag de mogelijkheden. Binnen 24 uur ontvangt u een 

maatwerkofferte.
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