ПРЕДСТАВЯНЕ I CARRIER VECTOR 1350

Carrier Vector 1350

По-ниско тегло, повече товар
ТЕКСТ: МАРТИН ДОНКОВ СНИМКИ: CARRIER TRANSICOLD

Новият охладителен агрегат на Carrier Transicold - Vector ™ 1350, е с капацитет
от 12 700 вата и тегло от само 643 кг. Новият Vector дава заявка да бъде един от
най-икономичните агрегати на пазара и предпочитан партньор за национални и
международни доставки на дълги разстояния.
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ГАМАТА VECTOR НА CARRIER се състои от три специализирани хладилни устройства, проектирани да отговарят на
множеството нужди на клиентите.
С тегло от само 643 кг Vector 1350 е с до 17 процента полек в сравнение с конкурентните, което дава възможност
на моторните превозни средства да извършват превози на
по-големи полезни товари. Vector 1350 също така предлага
нов, удобен за потребителя интерфейс за контрол и по-лесна
работа. Той увеличава полезния товар и надеждността, като
същевременно минимизира разхода на гориво. Това е постигнато с по-ниското тегло на целия хладилник, който също
така е с оптимизиран капацитет, за да поддържа температура
в продължение на дълги разстояния. Агрегатът е с обем от
1,1 литра, управляван от нов контролен панел. Той намалява
разхода на гориво с до 30 процента, съгласно новия регламент CEN Partial Load regulation, свързани с частичното
натоварване. Също така задвижва компресора и генератора
за захранване на вентилационната система. Три електрически вентилатора значително подобряват надеждността на
системата чрез намаляване броя на ремъците.
Vector 1350 се присъединява към установената гама
Vector, която включва 14 800-ватовия Vector 1550 и 18
800-ватовия Vector 1950. Vector 1550 предоставя отлично
охлаждане и контрол на температурата за транспортиране на различни нетрайни и чувствителни стоки в широк
спектър от логистични приложения, докато Vector 1950 е
с висок капацитет и се предлага във варианти на моно- и
мултитемпературни хладилници, осигуряващи бързо сваляне на температурата.

“С нашата богата гама Vector Carrier Transicold предлага на
своите клиенти най-правилното решение за всяка от техните
транспортни нужди” - каза Дейвид Апел, президент на Carrier
Transicold.
Като част от гамата Vector 1350 е предназначен да осигури
максимална защита на стоката и оптимална обща цена на
притежание, докато в същото време понижава въглеродния
си отпечатък. Vector 1350 използва 27 процента по-малко
хладилен агент от своя предшественик.
Carrier Transicold помага за подобряването на глобалните
транспортни решения по отношение контрола на температурата на товарите с пълна гама от оборудване за хладилни
камиони, ремаркета и контейнери. Компанията е част от
UTC строителни и индустриални системи, подразделение на
United Technologies. 
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