Európa legkedveltebb hűtőszekrénye kerekeken.
S.KO COOL – Az ésszerű hűtött- és frissáru szállításhoz.

Teleszkópos rudak
rakományrögzítéshez.

Hasznos opció: további
koptatólemezek az oldalfalban.

Négylamellás ajtótömítés a
dobozos felépítmény optimális
szigetelése érdekében.

A helyzet

Előnyei

A hűtött szállítmány igényes szállítmány. A szigorú
hőmérsékleti és higiéniai előírások speciális
követelményeket támasztanak a szállítójárművek
teljesítményével és megbízhatóságával szemben.

– Piacvezető dobozos jármű koncepció életciklusra vetített
kedvező költségekkel.
– Beépített megoldások az Ön hűtéstechnikai
követelményeihez szabva.
– Páradiffúzióval szemben ellenálló, időálló, stabil
dobozos felépítmény.
– A folyadékszigetelten hegesztett padlóteknőnek
köszönhető egyszerű tisztítás.
– Változtathatóság az opcionális kétszintes rendszernek
és / vagy multi-hőmérséklet felszereltségnek
köszönhetően.

Az S.KO COOL ezekhez a követelményekhez igazodik,
és tökéletesen megfelel a hűtött szállítmányok minden
kihívásának. Ennek köszönhetően évek óta minden európai
fuvarozó elsődleges választása. Első osztályú szigetelési
tulajdonságok, alacsony üzemeltetési költségek és
számtalan apró részlet, melyek valódi sikereket garantálnak
szállítmányozó vállalkozása számára.
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Felületbe süllyesztett
rakományrögzítő sínek teleszkópos
rudakhoz és feszítőhevederekhez.

S.KO Cool hűtőkocsik
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Varustus
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FERROPLAST©pealisehitused:
felépítmények:NX17
NX17polüuretaanvahud
poliuretán
kombineeritud
keményhab
többrétegű
vastupidavate,
fémbőlmõlemapoolsete
készült ellenálló,mitmekordse
kétoldalú
kattega metallist
fedőréteggel
kombinálva.
kattekihtidega.
Alváz: szegecselt,
Veermik:
poltühendustega
horganyzott
veermik,
alváz.tsingitud
10 év átrozsdásodás
raamistik.
10-aastane
elleni
garancia
garantii
a tűzikuumtsingitud
horganyzott alkatrészekre.
detailide roostetamise
®
suhtes.
Tengelyegység: ROTOS futómű SCB tengellyel,
430 mm tárcsafék,
Teljeagregaat:
ROTOS
MRHveermik
légrugók
SCB
Auto-Reset
teljega, 430
funkcióval.
mm
ketaspidur,
MRH
õhkvedrustus
automaatse
lähtestamise
Fék: EBS 2S/2M RSP-vel (Roll Stability Program)
funktsiooniga (auto-reset).
Hátsó megoldások: Egyszerű forgórúd-reteszelés.
Pidur: EBS 2S/2M RSP-ga (roll stability program)
Rakományrögzítés: Kétszintes- és rakományrögzítőrendszer,
Tagaosa
lahendused:
lihtne pöördvardaga
rakományrögzítési
tanúsítvány
DIN EN 12642lukustus.
Code XL
Veose kinnitamine: topeltkorruse süsteem ja koorma
szerint.
kinnitussüsteem, koormakinnituse sertifikaat vastavalt
DIN EN 12642 Code XL.
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* Tühimass
Önsúly (+/-(+/-3%)
3 %) pótkerék
varurattata
és kiegészítő
ja lisavarustuseta.
felszereltség nélkül.
** Eltérő
Sadulaühenduste
nyeregcsatoló
muude
magasságok
kõrgusteesetén
korral võimalikud
más felépítmény
teised
pealisehituse lehetségesek.
magasságok
kõrgused.
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