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Carrier показа
революционен
хладилник
Един от водещите производители на
хладилни агрегати за транспортната
индустрия Carrier Transicold представи
на IAA 2014 г. в Хановер вижданията
си за бъдещето на сектора.
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СПОРЕД ИНЖЕНЕРИТЕ НА CARRIER настъпва ключов
етап в развитието на хладилните системи с естествени
хладилни агенти за автомобилен транспорт. Философията
на компанията е фокусирана върху клиента, иновациите
и услугите, за да се гарантира ефективен и екосъобразен
хладилен транспорт. Carrier Transicold подобрява качеството
на превоз на охладени товари по пътищата в целия свят, като
предоставя пълна гама от оборудване за хладилни микробуси, ремаркета и контейнери.
Една от основните новости, представени на изложението,
бе прототип на хладилната система с естествен хладилен
агент, предназначен за хладилни ремаркета. Експерименталният модел бе показан за първи път пред широка публика.
Той използва като охладителен агент въглероден двуокис,
което значително намалява ефекта на този тип транспорт
върху климатичните промени в сравнение с използваните
в момента хладилни агенти в хладилните системи. Експерименталният хладилен агрегат бе изложен в обособена част
от щанда на Carrier, наречен “Лаборатория за иновации”.
Vector ™ 1350
На щанда на компанията можеше да се види и новата хла-

дилна система за ремаркета и полуремаркета Vector ™ 1350.
Този агрегат също направи своя дебют на изложението IAA
2014, след като официално продажбите му в световен мащаб
започнаха през ноември 2013 година. Vector 1350 допълва
серията от три специализирани охладителни системи Vector,
предназначени да отговорят на нуждите на голям брой клиенти, които извършват транспорт на охладени и замразени
стоки на дълги разстояния.
Специално за лекарства
Carrier Transicold също представи редица решения на хладилни агрегати за транспорт на фармацевтични продукти в
съответствие с изискванията, публикувани наскоро в главата
“Качеството и надеждността на транспорта”, одобрени от
Европейската комисия в “основните принципи на правилното транспортиране на медицински изделия за хората” (94 / C
63/03 ).
В допълнение към новите продукти посетителите имаха
възможност да се запознаят с пълния пакет от услуги на
Carrier Transicold, наричан everCOLD ™. Тази услуга влезе
в сила по време на изложението IAA. Пакетът предлага на
клиентите повече възможности. 
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