Renault Master
Praktisch, innovatief & gepersonaliseerd. Daar kiezen professionals voor
Gradius en Renault slaan de handen in elkaar. Met het Pack Pro Cool Line krijgt u een totaaloplossing voor uw gekoelde
bestelwagen. U kan kiezen uit het volledige Renault-gamma: Dokker, Kangoo, Trafic en Master. De isolatie is gemaakt en
geplaatst conform de HACCP & ATP-normen. Voor de koeling bieden we u graag een betrouwbare Thermo King unit. Zo
gaat u voor een praktisch, innovatief en gepersonaliseerd bedrijfsvoertuig waarmee u met een gerust gevoel de baan op kan.

De Thermo King V-serie biedt optimale
oplossingen voor de temperatuurregeling
van bestelwagens
ff superieure temperatuurcontrole
ff betrouwbare componenten
ff gemakkelijk in onderhoud & service

Isolatie
ff isolatie gemaakt van polyesteren sandwichpanelen
ff HACCP & ATP keurbaar
ff SO 9001 gecertificeerd

Gradius, BU van Cofey Axima Refrigeration, levert oplossingen in gekoeld wegtransport. Als mobiliteitsverlener biedt Gradius naast de verkoop, installatie en service van
de Thermo King koelunits nog extra producten en diensten aan zoals de verkoop
van totaalpakketten, telematicasystemen, de geïsoleerde opbouw van vrachtwagens, de
isolatie van bestelwagens en de verhuur van lichte bedrijfsvoertuigen voor geconditioneerd transport.
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cool line

Renault Master

Thermo King V100 - V200 - V300

Isolatie: opties

ff koelcapaciteit bij 0°C: 2055 W - 3355 W

ff HACCP & ATP keurbaar

ff ventilatorvermogen: 695 - 1250 m³/u

ff inbouwstuk voor een verzonken montage van de condensor in het dak

ff unit aangedreven door de compressor op de motor

ff de isolatie kan in hetzelfde type bestelwagen opnieuw gemonteerd

ff temperaturen voor vers & diepvries

worden

ff optie: netaansluiting 220 V

ff optie verwarming
ff alle denkbare accessoires: LED-verlichting, aluminiumen rekken,
tussenwanden, bindrails, enz.

model

l binnen

b binnen

h binnen

volume

gewicht
isolatie & koelunit

L1H1

2420 mm

1615 mm

1540 mm

5,6 m³

+/- 245 kg

L2H2

2920 mm

1615 mm

1740 mm

7,7 m³

+/- 300 kg

L3H2

3570 mm

1615 mm

1740 mm

9,3 m³

+/- 360 kg

*zonder elektromotor & compressorsteun

