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Thermo King en Frigoblock tonen de toekomst van transportkoeling
op Solutrans 2017 in Lyon, Frankrijk
Officiële Europese première van de Thermo King SLX9 hybride trailereenheden
Brussels, xx okt, 2017 - Transportoplossingenfirma's Thermo King en Frigoblock van Ingersoll
Rand, een wereldleider op het gebied van het creëren van comfortabele, duurzame en efficiënte
leefomgevingen, verwelkomen bezoekers bij stand 5 U 089 van de Solutrans-show in Lyon,
Frankrijk van 21-25 november, 2017. Het hoogtepunt van de stand is de officiële lancering van
de SLXi hybride koeltrailereenheden die de bewezen expertise en technologieën van Thermo
King en Frigoblock combineren.
De nieuwe SLXi hybride is ontworpen om te passen op opleggertoepassingen en om de
milieuvoetafdruk van de klant te verlagen door middel van lage uitstoot- en geluidsniveaus terwijl
de kosten ook nog eens worden gedrukt omdat er aanzienlijk wordt bespaard op brandstof en
operationele kosten.
“We gaan naar Solutrans om ons leiderschap te tonen en om onze oplossingen die een
antwoord bieden op de uitdagingen in de transportmarkt van vandaag en morgen te laten zien,”
vertelt Laurent Debias, hoofd productmanagement bij Thermo King en Frigoblock. "Thermo King
en Frigoblock verkeren in een unieke positie om een portfolio van diesel, hybride en emissievrije,
volledige elektrische oplossingen te tonen die bij alle koeltransporttoepassingen werken, van
truck, trailer tot bezorgbusjes. Deze portfolio van duurzame en intelligente producten helpt onze
klanten bij het bieden van efficiënt koeltransport in de binnenstad en in gebieden met uitstoot
en geluidsbeperkingen.”
De eenheden bieden beheerders van gekoelde wagenparken een unieke flexibiliteit, want de
SLXi hybride werkt elektrisch wanneer aangesloten op een drie-fasen stroomtoevoer op het
laadplatform én terwijl hij onderweg is. De Frigoblock generator die op de tractormotor is
geïnstalleerd werkt samen met een frequentieregelaar om constant elektrisch vermogen te
leveren zodat de dieselmotor volledig autonoom is en kan worden herstart op ieder gewenst
moment.
Thermo King SLXi enkele- en multitemperatuureenheden zijn de eerste volledig met telematica
uitgeruste koeltrailereenheden in de industrie. De eigenschappen van de eenheid en de lading
zijn volledig zichtbaar met de TK BlueBox communicatieapparatuur en Bluetooth als standaard.®
Met de SLXi kunnen chauffeurs en wagenparkbeheerders heel eenvoudig toegang krijgen tot
de essentiële data die nodig is om een wagenpark proactief te beheren, uptime te maximaliseren
en efficiëntie te verbeteren.
Bezoekers van Solutrans krijgen ook de kans om te praten over de manier waarop beheerders
van gekoelde wagenparken om kunnen gaan met de realiteit van de markt en de veranderende
eisen met betrekking tot het terugdringen van het aardopwarmingsvermogen (Global Warming
Potential, oftewel GWP) van koelmiddelen die in transportproducten worden gebruikt.

Alle eenheden voor trucks, trailers en bussen, zelf- of door voertuigen aangedreven, gebruiken
de R-452A, een next-generation koelmiddel met een lager GWP als standaard en bieden
zodoende nu al naleving van de 2020 F-GAS wetgeving. Voor transportklanten die met hun
huidige units willen overstappen, kan het R452A koelmiddel eenvoudig worden geïntroduceerd
in bestaande systemen. Thermo King staat klaar om hen via het dealernetwerk, het grootste
binnen de industrie, te helpen bij het vervangen van het koelmiddel.
Solutrans 2017 Beursinformatie:
Standnummer: 5 U 089
Wanneer:
21-25 november 2017
Waar:
Lyon Eurexpo, Lyon, Frankrijk
Website:
www.solutrans.eu
Thermo King en Frigoblock houden een persconferentie bij stand 5 U 089 op 25 November om
13.15. Registreer per e-mail via: Michal.karkoszka@irco.com
De media wordt uitgenodigd om zich bij de stand te voegen bij de product managers, de
industrie-experts en de directie van Thermo King voor interviews op verzoek en na het maken
van een afspraak.
Blijf op de hoogte en volg ons op Twitter, LinkedIn of Facebook.
###

Over Ingersoll Rand en Thermo King
Ingersoll Rand (NYSE:IR) verhoogt de kwaliteit van leven door het creëren en in stand houden
van comfortabele, duurzame en efficiënte omgevingen. Onze mensen en merken, zoals {Club
Car®, Ingersoll Rand®, Thermo King® en Trane®, werken samen om de luchtkwaliteit in
woningen en gebouwen te verbeteren, voedingsmiddelen en bederfelijke producten te
vervoeren en beschermen, en de industriële productiviteit en efficiëntie te vergroten. Thermo
King Corp. werd in 1938 opgericht en is fabrikant van temperatuurbeheerssystemen voor
diverse toepassingen binnen de transportsector, zoals opleggers, vrachtwagens, bussen,
zeecontainers en spoorwagons. Wij zijn een mondiale onderneming met een omzet van $ 13
miljard die zich inzet voor een wereld van duurzame vooruitgang en blijvende resultaten. Ga
voor meer informatie naar www.ingersollrand.com of www.thermoking.com.

