Takarékoskodjon!
Hûtse olcsóbban rakományát
a Thermo King SLX
termékeivel.
A 2008 szeptemberében piacra kerülô új SLX család az idén 70. születésnapját ünneplô
THERMO KING eddigi legkorszerûbb és legtakarékosabb készüléke.
Fejlesztése során a kondenzátor felületét 70 %-kal növelték annak érdekében, hogy
a növekvô üzemanyagárak mellett is olcsóbban tartsa hûtve a félpótkocsik rakományát.

SLX–200

A 10 éven át piacvezetô SL–200-hoz képest
10 %-kal kevesebb üzemanyagot, a legismertebb hasonló kategóriájú készüléknél 17 %-kal (0,56 – 0,69l/h-val) kevesebb
gázolajat fogyaszt. A legforróbb európai országokban is képes a rakományt
– 25 °C alatti hômérsékleten tartani.
A legismertebb hasonló teljesítményû készülékhez képest 2000 üzemóra/év
folyamatos üzem (–20 °C) esetén: a megtakarítás 2000 × 0,56 liter × 330 Ft,
azaz 396.300 forint évente, 0 °C-on való üzemeltetés esetén a megtakarítás évi 2000 × 0,69 liter × 330 Ft azaz 455.400 Ft.

SLX–400

Másik zászlóshajónk az SL–400-ast felváltó
SLX–400 olyan esetekben szükséges, ha az
árut nem hûtve rakodják a félpótkocsira és a friss gyümölcsöt vagy zöldséget
a rendeltetési helyig kell lehûteni. Az SLX–400 fogyasztása is jelentôsen
csökkent az SL–400-hoz képest és 0,86 – 1,1l/h-val alacsonyabb, mint az
egyetlen hasonló hûtôteljesítményû más gyártmányú készüléké.
A legismertebb hasonló teljesítményû készülékhez képest 2000 üzemóra/év
folyamatos üzem (–20 °C) esetén: a megtakarítás 2000 × 0,86 liter × 330 Ft,
azaz 567.600 forint évente. 0 °C-on való üzemeltetés esetén a megtakarítás
évi 2000 × 1,1 liter × 330 Ft azaz 726.000 Ft.

Valamennyi dízelmotoros készülékhez 2 év garancia tartozik. Más készülékek 1500 órás
szerviz intervallumával szemben a Thermo King készülékeket csak 3000 üzemóránként
vagy évente egyszer kell szervizelni.

Forgalmazza:

Tel.: (06 – 23) 312 – 398

Elôfordulhat hogy a komplett jármûre kapott ajánlat
nem a Thermo King készülék reális árát tükrözi. Ezért kérjük hogy vásárlás elôtt
forduljon értékesítôinkhez mûszaki tanácsadásért és egyedi árajánlatért!

(Adatok a Cemafroid nemzetközi ATP minôsítô intézet jegyzôkönyvei alapján.)

Európai 470 tagú márkaszerviz szolgálatunk az év
365 napján 24 órában áll rendelkezésükre.

