SLXe Whisper
Thermo King, fabrikant van temperatuurbeheerssystemen in de transportsector, brengt een nieuwe lijn SLXe-koelunits
voor opleggers op de markt. Dankzij onze geavanceerde technologie kan u rekenen op een verhoogde productiviteit,
verlaagde bedrijfskosten en een maximale bescherming van uw lading. Bovendien kan u met de nieuwe SR-3 controller,
mét USB-aansluiting en ondersteuning voor draadloze communicatie, de waardevolle ladingen van uw volledige wagenpark
optimaal beheren. De milieu-impact van de SLXe is ongekend laag: nog minder uitstoot, een lager geluidsniveau en meer onderdelen die geschikt zijn voor recycling.

Een fluisterstille werking
XX

De eerste opleggerunit die beneden de PIEK-geluidsnormen
blijft en geluidsoverlast tot een minimum beperkt

XX

Lager brandstofverbruik, dus minder uitstoot van CO2 en fijn
stof

XX

Minder verkeersopstoppingen doordat leveringen in
stedelijke gebieden ‘s nachts kunnen plaatsvinden, wat resulteert in snellere distributie

XX

Minder verspilling van verse producten, dus minder afval en
daardoor minder CO2-uitstoot

XX

Meer veiligheid op lokale wegen tijdens het spitsuur, dus een
grotere maatschappelijke verantwoordelijkheid en
betrokkenheid van de onderneming.

XX

Nederland heeft de PIEK-normen ingevoerd. De geluidsniveaus
tijdens nachtelijke leveringen (van 22u30 tot 7u) mogen
60 decibel niet overschrijden.

XX

Intussen werd ook in Vlaanderen een PIEK-project opgestart.

XX

Uit een onderzoek van het Vlaamse Instituut voor de Logistiek
(VIL) blijkt dat nachtleveringen retailers tot 25% tijdswinst
oplevert.

‘

In een op de zes Vlaamse steden gaan de grote
supermarkten op bepaalde trajecten voortaan
“geruisloos” hun goederen laden en lossen.
Met stiller materieel, heel vroeg ‘s ochtends of
heel laat ‘s avonds. Zo halen we veel
vrachtwagens uit de spits

’

Hilde Crevits, minister van Mobiliteit en Openbare Werken
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FUNCTIES EN OPTIES

Standaard

SPECIFICATIES

2 jaar volledige garantie

•

Optie

Verlengde onderhoudsintervallen 3000

•

Koudemiddel

R-404A

Hoogstaande accu

•

Koelcapaciteit bij 0°C

13 600 W

CargoWatch gegevensregistratie

•

Koelcapaciteit bij -20°C

7400 W

CargoPrint

Luchtstromingsvolume

4555 m³/u

ServiceWatch onderhoudsregistratie

Afvoersnelheid (luchtworp)

13 m/s

TracKing: temperatuur- en voertuigbeheer

∆

Onderhoudsinterval

3000 u

Wintrac software voor gegevensanalyse

∆

Gegevensbeheer

Smart Reefer 3

Produce Protection Plus

•

Gewicht: zonder elektromotor

830 kg

OptiSet Plus: vooraf ingestelde parameters

•

Gewicht: met elektromotor

900 kg

Beveiliging tegen bevriezing

•

∆
•

Verwarmingselementen voor elektrische

∆

hulpmotor
EON accu

•

