DOPRAVA NA DLHÉ VZDIALENOSTI

NA KAŽDÚ MISIU
JE K DISPOZÍCII
PRÍSLUŠNÝ VECTOR.
Dodanie čerstvého aj mrazeného tovaru
z farmy až po nákupný vozík, je zložitý
proces. Kľúčovým faktorom k vášmu
úspechu je aby ste mali na zvládnutie
rôznych logistických krokov, zahrnutých
v tomto procese, k dispozícii správne
zariadenie.
Náš rad výrobkov Vector vám pomôže
čeliť tejto výzve vďaka trom
špecializovaným chladiacim jednotkám.
Každá je určená na získanie maximálneho
výkonu pri zachovávaní požadovanej
teploty tovaru počas jeho prepravy,
optimalizáciu vašich nákladov spojených
s vlastníctvom zariadenia a zaistenie
minimálneho dopadu na životné
prostredie.

Vector 1350
Nízka hmotnosť a jednoduché používanie
pri vnútroštátnych a dlhých medzinárodných
prepravách.
Vector 1550
Všestrannosť a optimalizácia nákladov
spojených s vlastníctvom zariadenia
pri preprave na dlhé vzdialenosti ako aj
distribúcii vyžadujúcej časté otváranie dverí
Vector 1950
Presná kontrola teploty pri dodávkach tovaru
citlivého na výkyvy teploty a jeho rozsiahla
distribúcia vyžadujúca rôzne teploty
a mnohonásobné otváranie dverí

Európska sieť
odborníkov
Na každú misiu je k dispozícii príslušný Vector.

Sieť
K dispozícii je naša európska sieť s 1700
plne vyškolenými technikmi vyzbrojenými
najmodernejším zariadením, aby zabezpečila
údržbu vášho vozového parku v rámci najväčšej
dostupnej siete s 600 servisnými strediskami.

Zmluvy
Ako manažér vozového parku, musíte byť
pripravení na každý možný prípad. Servisné
zmluvy spoločnosti Carrier pomáhajú zaistiť
nepretržitú činnosť vášho zariadenia s
maximálnou efektívnosťou prevádzky.

DOPRAVA NA DLHÉ VZDIALENOSTI A DISTRIBÚCIA

Náhradné diely
Správne náhradné diely v správnom čase.
Spoľahnite sa na špičkové originálne náhradné
diely značky Carrier a môžete mať istotu, že váš
vozový park bude využívať výhody plynúce
z najlepšej kvality, dostupnosti, širokej ponuky
a cenovej efektívnosti.

24-hodinová pomoc
Nech sa nachádzate kdekoľvek, naša
24-hodinová pomoc vám poskytne prvotriednu
servisnú podporu s operátormi plynulo
hovoriacimi 17 jazykmi. Zavolajte nám a náš
najbližší partner vám pomôže rýchlo dostať
váš vozový park späť na cestu.

DISTRIBÚCIA

Carrier Transicold Europe S.C.S.
L’Européen Bâtiment D - 4, rue Joseph Monier
F-92500 Rueil-Malmaison
Telefón: +33 (0)1 41 42 28 00
Fax: +33 (0)1 41 42 28 28
www.carriertransicold.eu

600 servisných stredísk
výrobkov značky Carrier
v Európe, Rusku, na Strednom
východe a v Afrike

Pozrite si webové stránky modelového radu Vector: www.carriervector.com
Technické údaje podliehajú zmenám bez upozornenia.
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ĽAHKÉ A JEDNODUCHÉ

VŠESTRANNÉ A ÚSPORNÉ

NAPÁJANIE A OVLÁDANIE

Pantone vert : 376 C
Pantone bleu : 072 CV

MISIA

MISIA

Vaša misia je zachovanie konštantnej teploty pri preprave na dlhé vzdialenosti
s maximálnym užitočným zaťažením a minimálnym počtom prestojov?

Vaša misia je dodržiavanie chladiaceho reťazca a kontrola teploty tovaru počas
jeho prepravy pri rôznych teplotách a viacerých miestach dodávky tovaru?

riešenie

Vector 1350 spája v sebe jednoduchosť technológie remeňového pohonu
s vysokou účinnosťou patentovanej electric technológie. Vector 1350, je
projektovaný na bezproblémovú dopravu na dlhé vzdialenosti s optimalizovanou
kapacitou 12 700 W, je k dispozícii aj vo verzii s elektrickým pohonom.

Vector 1950 spája v sebe vysoký chladiaci výkon s možnosťou viac teplotnej
konfigurácie oddelení návesu. Dokonale sa hodí na prepravu citlivého tovaru,
intenzívnu distribúciu, mnohonásobné otváranie dverí a rôznych teplotách
v rôznych oddeleniach návesu s kapacitou 18 800 W.

technológia

Motor poháňa kompresor aj generátor a ten napája ventilátory. Elektrické
ventilátory znižujú počet remeňov, čím značne zlepšujú spoľahlivosť, zatiaľ
čo optimalizovaná kapacita umožňuje zníženie objemu motora na 1,1 l,
čím sa dosiahne značná úspora paliva.

VECTOR 1350

systém riadenia
vzduchu

Vector 1950 je vybavený patentovanou technológiou E-Drive. Konštantné
elektrické vykurovanie a jedinečný spôsob súčasného chladenia a vykurovania
zaisťujú maximálny výkon v rámci viacerých oddelení návesu.

1,5 l motor
1,1 l motor

16 kW
generátor
kompresor

Jednoduché
používanie
Nové zobrazenie pripomínajúce
kabínu je príjemné pre používateľa.

chladiaci
okruh

chladiaci
okruh

chladiaci
okruh

nízka hmotnosť

Úspora paliva

Vďaka osvedčenej technológii,
široko
dostupným
náhradným
dielom a jednoduchému prístupu
k jednotlivým komponentom, sa
dá rýchlo a jednoducho vykonávať
údržba vášho vozového parku.

S hmotnosť len 643 kg, je zariadenie
Vector 1350 jedným z najľahších vo
svojej triede. Šetrí palivo znížením
vlastnej hmotnosti, pri súčasnom
zvýšení užitočného nákladu.

Poskytuje výkon 14 800 wattov, pričom
zároveň významne znižuje spotrebu paliva.
+20°C

Palivo

Systém
remeňového
pohonu
Vector 1550

Nastavená
hodnota

Výhody

Technológiou E-Drive sa
odstraňujú mechanické
prevody, ktoré sa nachádzajú
pri technológii remeňového
pohonu, a to transformáciou
energie motora na elektrinu.

Technológia E-Drive zabezpečuje
skvelý výkon pri zachovávaní
požadovanej teploty tovaru počas
jeho prepravy pri súčasnom znížení
celkových emisií CO2 a celkových
nákladov spojených s vlastníctvom
daného zariadenia.

Hermeticky uzavretý kompresor +
zariadenie na úsporu spotreby - ekonomizér

Jednoduchá údržba

Teplota

Technológia

Čas

Maximálna doba
bezporuchovej
prevádzky
Patentovanou technológiou E-drive
sa odstraňuje 17 dielov vyžadujúcich
údržbu s cieľom zlepšiť spoľahlivosť,
čím sa predĺži doba bezporuchovej
prevádzky až na 99,4 %.

2,2 l motor
23 kW
generátor
Hermeticky uzavretý kompresor

Odolná technológia

Viac zónové ovládanie

Vďaka menšiemu počtu spojov a hermeticky
uzavretému kompresoru, patentovaná
technológia E-drive pomáha znižovať úniky
chladiva.

Možnosť prispôsobenia svojho prívesu.

Vysokovýkonné
chladenie
Výkonné zariadenie Vector 1950
pomáha chrániť váš náklad vďaka
jedinečnej dobe potrebnej na
schladenie všetkých prepravovaných
výrobkov z pôvodnej teploty, presnej
regulácii teploty a homogénnej
distribúcii vzduchu a aj vďaka
5 700 m3/h.

Príslušenstvo

Maximalizujte efektívnosť svojho vozového parku. Softvérové programy
riadiaceho systému sa dajú použiť na zníženie spotreby paliva, skrátenie
doby chodu, zníženie nákladov na údržbu a emisií skleníkových plynov.
Dostupné sú pre zariadenia Vector 1550 a Vector 1950.

Zvýšte efektívnosť prepravy
a celkový výkon pomocou
širokého sortimentu exkluzívneho
príslušenstva.

IntelliSet™
Zariadenie zvolí používateľské
profily na vyváženie chladenia
a úspornej spotreby paliva
pre rôzne typy nákladov.

technológia

Vector 1550 je vybavený patentovanou technológiou E-Drive.
Vďaka ekonomizéru bolo možné zmenšiť hermetický kompresor,
čo umožnilo zníženie objemu motora.

Inteligencia riadenia

Prispôsobenie vašej preprave

riešenie

Vector 1550 spája v sebe účinnú patentovanú technológiu E-Drive a zariadenie
na úsporu spotreby- ekonomizér. Zvládne širokú škálu náročných logistických
úloh s nízkymi nákladmi spojenými s vlastníctvom zariadenia a vyváženou
kapacitou 14 800 W.

technológia

2,2 kw generátor

MISIA

Vaša misia je kontrola teploty pri preprave na dlhé vzdialenosti ako aj pri
distribúciu tovaru s častým otváraním dverí?

riešenie

Technológia ktorá poháňa vaše podnikanie

-

°C

Opticold
Zariadenie zaisťuje reguláciu
teploty s maximálnou
presnosťou pre aplikácie
citlivé na výkyvy teploty.

• Sortiment záznamníkov teploty
Datacold
• Panely diaľkového ovládania
Diaľkové ovládanie chladiaceho
zariadenia

ProductShield™
Zariadenie sleduje okolitú
teplotu s cieľom optimalizovať
prostredie skrine.

Ecofuel
Zariadenie poskytuje
správne vyváženie medzi
reguláciou teploty
a spotrebou paliva.

Ochrana pomocou
nastaveného rozsahu
Voľbou dvoch hodnôt
nastavenia Min/Max sa zaistí
ochrana prepravovaného
nákladu.

Door Man™
Zariadenie sleduje spínače
dverí a upravuje svoju
činnosť tak, aby sa ušetrilo
palivo.

DataTrak™
Zariadenie poskytuje
jednocestné alebo
dvojcestné diaľkové
sledovanie a ovládanie.

Kontrola pred výjazdom
(Pretrip)
Pred výjazdom sa spustí
testovanie činnosti
zariadenia.

• Ochrana batérie

FuelCheck™
Ultrazvukový snímač vnútri
nádrže poskytuje vodičom
výstražnú signalizáciu
nedostatočného množstva
paliva.

Zablokovanie klávesnice
Zabránenie zneužitiu
ovládacieho panela.

• Palivová nádrž

Verzia City
Aby bolo možné realizovať nehlučné
nočné dodávky tovaru v mestských
oblastiach, zariadenie má certifikát
Piek na obmedzenie hluku až do 60
dB (A).

+

Rozšírte svoje možnosti

Chladiaci výkon v režime
Road (W)

Chladiaci výkon v režime
Stand-by (W)

• Súprava osvetlenia
Zobrazenie stavu chladenia
na diaľku
• Sledovanie pomocou dvoch
snímačov
• Nabíjačka batérie na spúšťacie
zadné čelo nákladného automobilu
pre Vector 1550 a Vector 1950

• Súprava na ohrev paliva
• Protihluková súprava

• Nástroj TRU viewPC na vykonávanie
údržby

Vector 1350

Vector 1550

Vector 1950

Vector E

Vector 1550 City

Vector 1950 City

0°C/+30°C

12 700

14 800

18 800

-

14 800
12 050 (2)
8 150
6 700 (2)

17 900
14 150 (2)
9 850
8 600 (2)

-20°C/+30°C

8 100

8 200

10 100

-

0°C/+30°C

7 800 (1)

12 800

15 400

15 400

12 600

15 050

-20°C/+30°C

7 000 (1)

7 100

9 100

9 100

7 050

9 200

8 800
5 000 (2)
5 700
4 600 (2)

9 000
5 200 (2)
5 700
4 600 (2)
673
Spodná montáž: 563
2050 x 430 x 2227
Spodná montáž rozmery:
1 500 x 540 x 800

Ohrievací výkon (W)

9 300

8 800

9 000

5 000

Prietokové množstvo vzduchu (m3/h)

5 500

5 700

5 700

4 800

Hmotnosť (Kg)

643
683(1)

725

923

623

751

2050 x 430 x 2227
Štandardizované montážne body pre celý rad Vector

Rozmery (mm)
Štandardne

78

73

78

S odhlučnením

76

71

76

Akustický tlak (dB(A))

68

(1) Verzia s elektrickým pohonom. (2) Super tichý chod.

60(2)

60 (2)

