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ви предлага цялата гама хладилни агрегати за товарни, лекотоварни 
автомобили и полуремаркета, резервни части и сервиз

Изискванията за превоз на хра-
нителни стоки под температурен 
режим не са от вчера. Съхранени-
ето им по време на пътя от произ-
водството до щанда в магазина е 
основна грижа на всеки произво-
дител,  който предлага продукцията 
си в магазинната мрежа на големи и 
малки търговски вериги. 

За да бъде максимално полезен 
на своите клиенти, водещият про-
изводител на хладилни агрегати 
Carrier Transicold е разработил и 
предлага редица решения за авто-
мобилния превоз на хранителни 
стоки в едно- или мулти температу-
рен режим с възможност за задвиж-
ване на агрегатите чрез двигателя 
на автомобила или комбинирано 
задвижване от двигателя на авто-
мобила и стационарно от ел. мрежа 
при лекотоварните автомобили. 
Също така предлага дизелови агре-
гати за камиони с обем на товарно-
то пространство от 30m³ до 90m³, 
агрегати за полуремаркета, системи 
за телематика и др.

На провелото се наскоро в Ха-
новер, Германия изложение Carrier 
отново показа защо е лидер в про-
изводството на хладилни агрегати, 
като за пръв път показа прототип на 
хладилна система, предназначена 
за хладилни ремаркета с естествен 
хладилен агент. Представен офи-
циално пред публика бе и агрегата 

за полуремаркета Vector  1350 
– предназначен за превоз на дъл-
ги разстояния, който официално 
замени серия Maxima – спряна от 
производство в началото на 2014г. 
Посетителите видяха също така и 
новите подобрени дизелови агре-
гати от серия Supra, чиято мощност 
достига до 12 000 W. 

В България представителството 
на марката Carrier се поема от Юро-
рент ЕООД през пролетта на 2013г. 
Оттогава досега фирмата разви и 
предложи на своите клиенти сер-
визна мрежа в 6 града на страната 
– София, Пловдив, Варна, Бургас, 
Русе и Видин, като по този начин 
ефективно покрива територията 
на цялата страна. Централният 
склад на Carrier, заедно с най-голе-
мият сервиз, намиращ се в София, 
работят без почивен ден и дават 
възможност на фирмите, нуждаещи 
се от сервизни услуги, дори и в не-

работни дни да бъдат спокойни за 
своята стока.

През тази година Carrier бе пред-
ставен за първи път на специали-
зираното изложение, провеждано  
на летище Лесново, със специално 
направен за целта хладилен авто-
мобил, като също така бяха пред-
ставени и агрегати за полуремарке-
та от серия Vector. За клиентите на 
марката бяха разработени редица 
сервизни програми за обслужване 
на всички серии агрегати с марка 
Carrier на преференциални цени, 
важащи за цялата сервизна мрежа 
до края на годината. 

Като представител на Carrier, 
Юрорент успява да отговори на 
високите изисквания на клиентите 
на марката и предлага успешно ре-
шения на редица фирми, оперира-
щи в хранително-вкусовия бранш, 
дистрибуцията на фармацевтични 
продукти и транспорта на различни 
стоки под температурен режим не 
само на територията на страната, 
но и в ЕС и Русия. 

Всички новости представени от 
Carrier Transicold на пазара могат 
да бъдат намерени на сайта на дис-
трибутора за България – Юрорент 
ЕООД – www.eurorent-bg.com. 

С грижа за сигурността 
на вашите хранителни 
стоки


