Kokonaisratkaisusi yhdeltä toimittajalta.
S.KO COOL EXECUTIVE -umpikoripuoliperävaunu.

Perävaunun TrailerConnecttelematiikka lisää turvallisuutta ja
selkeyttä tarkkailemalla kaikkia
parametreja jatkuvasti.

Päivitä liiketoimintasi
välineet.
Lämpötilan hallintaa vaativan rahdin kuljettaminen
kuuluu kuljetusalan vaativimpiin tehtäviin. Tavaran on
kuljettava turvallisesti, tiukkojen hygieniavaatimusten
täytyttävä ja lämpötilan pysyttävä kurissa. Nämä seikat
ovat yhtä olennaisia kuin täsmällinen toimitus.
Umpikorinen S.KO COOL EXECUTIVE on erikoislaatuinen puoliperävaunu kylmäkuljetuksiin. Se on ensimmäinen yhden toimittajan tarjoama kokonaisratkaisu, joka
ottaa huomioon perävaunun käytön kokonaisuuden.
Täydellisesti yhteen sovitetut, laadukkaat komponentit
takaavat ehdottoman luotettavuuden ja vakuuttavan
käytettävyyden.

Täyden palvelun huoltosopimus kattaa kaiken tarpeellisen
kunnossapidon ja normaalit
korjaukset sekä tarkastukset.

Yli 1 200 auditoitua perävaunujen huoltokumppania ympäri
Eurooppaa takaavat ensiluokkaisen jälkimarkkinointituen
olinpaikasta riippumatta.

Luotettavuus on valttia.
Ensimmäisen kokonaisratkaisun edut lyhyesti:
-- Tehokas ja turvallinen tavaroiden kylmäkuljetus.
-- Erittäin hyvä käytettävyysaika koetellun, innovatiivisen teknologian ja jatkuvan valvonnan ansiosta.
-- Kaikkien teknisten komponenttien ja rajapintojen
saumaton yhteispeli.
-- Erinomainen hinta-laatusuhde.
-- Kattava ennakoiva huolto perävaunun koko
käyttöiän ajan.
-- Yksi yhteyspiste, yksi Euroopan laajuinen huoltoverkosto, yksi tiedonsiirtorajapinta.
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Tasokas kylmäkuljetusajoneuvo, jossa on optimoitu
vakiolämpötilan säätö.

Perävaunun kylmälaite
Tehokas ja turvallinen tavaroiden kylmäkuljetus.

Kylmälaitteen älykäs osakuormavalvonta minimoi lämpötilojen
vaihtelun.

Ohjauspaneelin avulla voi näyttää ja määritellä kaikkia lämpötilanhallintaan liittyviä tekijöitä.

Jäähdytysripojen määrää höyrystimen etuosassa on vähennetty
jäänmuodostuksen estämiseksi.

Radiaattorin kaksi tehokasta
radiaalituuletinta varmistavat
ilman hyvän virtauksen.

Höyrystimen imukanava on
suojassa jäähdytysseinän
takana.

Suuri öljypohja varmistaa
moottorin tasaisen käynnin ja
pidentää öljynvaihtovälejä.

Suuret polttoaine- ja ilmansuodattimet pidentävät huoltovälejä.

Perävaunun kylmälaite selvitti
500 000 km:n kesto- ja kuormitustestin Schmitz Cargobullin
testauskeskuksessa.

Edut yhdellä silmäyksellä.
-- Puolet vähemmän sulatusjaksoja jäänmuodostusta
vähentävän höyrystimen rakenteen ansiosta.
-- Kestävä teollisuusmoottori älykkäine nopeusvalvontoineen ja kompressori sylinterien lepuutustoimintoineen
vähentävät polttoaineen kulutusta.
-- Elektroninen ohjausyksikkö parantaa toimintavarmuutta
ja hallintaa.
-- Pidentyneet huoltovälit erikoismitoitettujen kulutusosien
ansiosta.
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-- Tarkka lämpötilan hallinta koko vaunun sisätiloissa erittäin
vähäisin vaihteluin.
-- Erinomainen taloudellisuus ja tehokas jäähdytys suorituskykyisen moottorinhallinnan ansiosta.
-- Hyvä jäähdytysteho ja nopea jäähdytys.
-- Välittömiin kilpailijoihin verrattuna paras lämmitysteho
minimoi katkokset tavaran jäähdytyksessä sulatuksen
aikana.

