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Invites you to dance, listen, watch, play, party...



Imposant aanwezig op uw evenement met een uniek 
concept. De DJ truck is volledig zelfvoorzienend en voorzien 
van alle benodigdheden voor de live performance van DJ’s op 
uw evenement, bedrijfsopening, flashmob of promotietour. 
De DJ truck is niet afhankelijk van vaste voorzieningen, snel 
meerdere locaties aandoen of zelfs rijdend in parades en 
optochten behoren tot de mogelijkheden.

Een unieke verschijning op basis van een imposante 
Amerikaanse showtruck met een grootse uitstraling en een 
RVS DJ booth voorzien van 12.000 Watt audio, Pioneer DJ 
equipment en een eigen stroomvoorziening. Gegarandeerd 
veel reacties en foto’s op elke locatie. 
De DJ truck is een bekend gezicht op de Dance Parade 
Rotterdam, Bavaria Cityracing, Zomercarnaval Rotterdam, 
Dance Parade Luik, TT Assen, Zwarte Cross, Laundry Day 
Antwerpen en vele plaatsen meer. 
Ook voor promotionele inzet zorgt de DJ truck voor een 
hoge attentiewaarde. De DJ truck kan in elke gewenste 
huisstijl worden geplaatst door middel van verschillende 
reclame en bestickerings mogelijkheden. 

Functionaliteit
DJ truck voor live performance van DJ’s op iedere locatie. 
Omdat de DJ truck mobiel is kan deze breed worden ingezet 
op evenementen, promotie-tours en bij promotionele acties. 
De DJ booth is voorzien van een hydraulisch hefbaar RVS dak 
en voorzien van de laatste Pioneer proDJ equipment. Beleef 
geluid zoals het  bedoeld is, het ingebouwde geluidsysteem 
is voldoende om een dance event volume tot circa 750 
personen te halen en is naar drie zijden gericht. 

In de DJ truck vindt u een limousine ruimte voorzien van 
meerdere schermen, dolby surround systeem, geblindeerde 
ramen en leren rondzit bank voor 4 personen. 

Kenmerken
Geluidsysteem 4x EAW KF650 topspeaker,
 6x EAW LA400 subspeaker
Monitoren 2x EAW, geplaatst achter de de DJ
Processing EAW
Versterkers Lab.gruppen
Dj appratuur Pioneer proDJ
Stroomvoorziening 60kva super silent generator
Afmetingen truck 10,00 (l) x 02,55 (b) x 04,00 (h)
Gewicht 15.000 kg
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36524-7 huren

Online direct de prijs berekenen voor alle plaatsen in Nederland.

Online de beschikbaarheid van producten voor de gewenste data bekijken of 
opvragen.

Online vrijblijvend voor enkele dagen een optie op producten plaatsen.

Online producten reserveren, op- & afbouw informatie en indien van toepassing 
plattegronden of andere documenten uploaden.

Online uitgebreide productinformatie van alle producten.

Online fotogalerie, productafbeeldingen en productinformatie sheets.

Online inzicht in uw lopende bestellingen en toegang tot eerder uitgevoerde 
bestellingen. Documentbeheer voor het plaatsen en beheren van plattegronden 
en andere documenten.
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