
Thermo King ColdCube Farma Serisi
Farklı kullanım alanları için tașınabilir soğutucular

Tazeliği korur.

Tașınılabilir 
modüler soğutucu

Uzun kullanım için
tek parça polietilen

tașıyıcı yapı

Aracın ikinci el
değerini korur

Araç içi dijital
sıcaklık ekran

Isı kaybını önleyen
plastik șerit perde

Raf takılabilen
iç yüzeyler
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ColdCube Farma Serisi Tașınabilir Soğutucular

Esnek Soğutma Aralıkları
• Güçlü soğutma, dondurma ve ısıtma 
   (30°C’den -21°C’ye kadar) seçenekleri
• 12/24V DC veya 220 V AC (12 V DC'de 9-25A tüketim) ve
   entegre AC/DC güç düzenleyici
• Sıcaklığı sabit tutma özelliği
• Ürünün kapağını açmadan güncel sıcaklık ve durum gösteren 
   ünite üzerinde dijital gösterge
• Akü boșalmasını önlemek için akü bağlantısı kesme özelliği

Araç İçi Ekran 
• ColdCube kapağını açmadan sıcaklık ve durum bilgisi görüntüleme
• Kabin içinde yer alan ekran ile yükün sıcaklığı kolaylıkla kontrol edilebilir

Güçlü ve Dayanıklı Yapı
• Kalıplanmıș sert polietilenden üretilmiștir. (130 mm kalınlığa kadar)
• Dayanıklılık ve hafiflik sağlayan, döner kalıplama yöntemiyle
   üretilmiș tek parça yapıdır
• Kolay temizlenebilir farma malzemeden üretilmiștir

Kolay Tașıma ve Yükleme
• CE, TUV, ATP ve Farma Sertifikalı
• 140LP ve  330LP önden yükleme
• 915LP önden ve yandan yükleme
• Hermetik dijital kompresör

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.
Şekerpınar, Atatürk Mahallesi, Anadolu Caddesi No. 22 Çayırova/Kocaeli
T. +90 (262) 676 90 90 F. +90 (262) 676 90 39 E. info@thermoking.com.tr
Danışma Hattı +90 (212) 335 04 15
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Thermo King aktif bir ürün geliştirme politikası izlemektedir. Bu nedenle Doğuş Otomotiv ve Thermo King model, tasarım, renk, donanım, aksesuar 
ve teknik özellikler ile diğer tüm bilgileri önceden bildirmeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Lansmana özel belirtilen aksesuarlar stoklarla 
sınırlıdır. Doğuş Otomotiv ve/veya Thermo King tarafından ürünü tanımlamak için kullanılan işaret veya numaralarla ilgili olarak bir hak iddia 
edilemez. Bu ilanda kullanılan şekil ve görseller, standart donanıma dahil olmayan aksesuarlar ve özel donanımlar içerebilir. Baskı işlemlerindeki 
sınırlandırmalar nedeniyle kağıt üzerindeki renkler ürünlerin gerçek renklerine göre farklılık gösterebilmektedir. Bazı ürün ve hizmetler ulusal ve 
AB yasaları veya iklim koşulları gereğince tüm pazarlarda sunulamamaktadır. Thermo King ürünlerini satın alırken ulusal kanuni gereklilikler de 
göz önünde bulundurulmalıdır. Bu bağlamda daha fazla bilgi almak için lütfen Thermo King Yetkili Satıcısı ile iletişime geçiniz.

Tazeliği korur.

Raflar
Tașınan yüke göre ayarlanabilir 
raflar. 30 kg raf kapasitesi.

*Ünitenin minimum sıcaklığı için verilen değer. Sadece bașvuru amaçlıdır. Garanti edilen performans değildir.
**boy x en x yükseklik

Aksesuarlar

Șerit Perde
Kapı açık olduğunda
ısı kaybını önleyen perdeler.

Araç İçi Ekran
Kabin içinde yer alan gösterge ile
yükün sıcaklığı kolaylıkla kontrol edilebilir.

Tekerlekli Tașıma Kiti
Tașıma kolaylığı sağlayan tekerlekler:
140LP ve 330LP modeller için.

Bağlantı Kiti
Ünitenin kolayca aracın
tabanına bağlanmasını sağlar.

Kapı Sensörü
Kapı açıldığında sistemi otomatik
olarak durduran ısı kaybı önleyici sistem.

ColdCube Seçenekleri
Boyutlar
İç (mm)**

620x425x540

810x700x615

1.210x934x830

Boyutlar
Dıș (mm)**

1.000x620x710

1.020x1.000x910

1.510x1.200x1.180

140LP

330LP

915LP

Brüt
Kapasite (L)

140L

330L

915L

Model

Isıtıcı/Dondurucu

Isıtıcı/Dondurucu

Isıtıcı/Dondurucu

Tip
Ağırlık
(kg)

42

92

168

Ortalama Güç
(12V DC)

(Dondurucu)

4A

5A

9A

Maksimum
Güç (12V DC)

(Isıtıcı)

12A

12A

18A

Ortalama Güç
(12V DC)
(Isıtıcı)

2,8A

3,5A

5,5A

Maksimum Güç 
(12V DC)

(Dondurucu)

18A

18A

25A

Minimum
Sıcaklık (°C)

-21°C

-21°C

-21°C

Maksimum 
Sıcaklık (°C)

+30°C

+30°C

+30°C

(30°C dıș ortam sıcaklığı)

Aksesuar

Raf

Raf Dirseği ve Desteği

Tekerlekli Tașıma Kiti

Taban Paleti

Araç İçi Ekran

Șerit Perde

Bağlantı Kiti

Kapı Sensörü

Tracking Master-Uydu takip cihazı

Aksesuarlar

yeni yeni

yeni

yeni

yeni

yeni

yeni

yeni

yeni

• standart  |  o opsiyonel  |  — yok yeni Lansmana özel belirtilen aksesuarla standart olarak sunulacaktır.

140LP Isıtıcı / Dondurucu

o

—

o

—

—

o

o

o

o

330LP Isıtıcı / Dondurucu

o

—

o

o

o

•
o

o

o

915LP Isıtıcı / Dondurucu

o

o

—

•
o

•
•
o

o

Tracking Master-Uydu Takip Cihazı
Ünitenin hangi derecede çalıștığı 
ve konum takibi sağlar.
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