
Flexibele oplossing voor geklimatiseerd transport

COLDTAINER KLIMAATBOX
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[EASY COOLING, SMART MOVING]



Kwaliteit met oog voor details
Veiligheid en duurzaamheid
Gecontroleerde temperatuur
Weinig tot geen onderhoud
Lange levensduur
Makkelijk/snel te installeren
Weinig stroomverbruik
ATP gecertificeerd
Eenvoudig schoon te maken
Eenvoudig te openen en sluiten

COLDTAINER BENELUX ONDERDEEL VAN EBERCA!
Het is ons doel dat u met maximaal comfort onderweg bent, gedurende elk jaargetijde. Wij staan daarom voor hoge
kwaliteit klimaatsystemen voor alles wat rijdt en vaart. Denk aan producten op het gebied van verwarming,
airconditioning, koeling en luchtvochtigheid.

Bij Eberca kunnen wij diverse klimaatsystemen leveren voor onder meer personenauto’s, laadruimten,
bedrijfsvoertuigen, campers en de (plezier) vaart. U kunt bij ons terecht voor de aanschaf van losse onderdelen tot
complete systemen. Daarnaast beschikken wij over de juiste kennis en expertise voor reparatie, onderhoud en
engineering van al deze systemen.

WAAROM COLDTAINER?
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VOEDSEL
De Coldtainer units zijn verkrijgbaar (afhankelijk van het model) als NDN versie
voor het tranpsort van gekoelde voedsel producten, FDN voor het transport
van bevroren voedsel en XFDN voor speciale transport eisen van -30°C. De
boxen worden onder andere gebruikt voor de bevoorrading van winkels,
gemeenschappen en voor thuisleveringen. Veel van de Coldtainer modellen
zijn ATP goedgekeurd, in de klasse FRAX of FRCX.

FARMACIE
Coldtainer units worden gebruikt voor het transport van medicijnen, vaccins,
biologische monsters en bloed. Afhankelijk van het model zijn de NDH en FDH
versies beschikbaar met een automatisch koel en verwarmingssysteem.
Hiermee wordt een constante temperatuur gegarandeerd, ongeacht de
externe temperatuuromstandigheden.

LOGISTIEK
De mobiele klimaatboxen van Coldtainer kunnen gebruikt worden door
logistieke bedrijven om hun klanten gekoeld transport aan te bieden voor
kleine en middelmatige volumes aan boord van hun standaard voertuigen, dit
zonder grote investeringen te hoeven doen in speciale koelvoertuigen.

COLDTAINER BENELUX
In de Benelux mogen wij ons de specialist noemen als het gaat om flexibele en mobiele klimaatoplossingen voor
geklimatiseerd transport. Duurzaamheid, flexibiliteit en betrouwbaarheid zijn hierbij voor ons de belangrijkste drijfveren.

DE JUISTE TEMPERATUUR IS ESSENTIEEL
Een levensreddend medicijn, een vaccin voor een wereldwijde pandemie, een catering voor de bruiloft of een lang
internationaal transport naar bijvoorbeeld Spanje. In alle situaties is het een ramp als het product niet in de gewenste of
vereiste condities op plaats van bestemming komt. Onze Coldtainers garanderen perfecte thermische isolatie, stabiele
temperatuur conditie en een laag energieverbruik.
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NIEUW: HOT MEAL LINE!
HmL is onze nieuwe lijn 12V actieve thermische
containers voor het transport van warm eten.
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