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Dé beste isolatie 
en koelinstallatie 
voor uw bedrijfs-
wagen

Bent u cateraar, heeft u een slagerij of een bakkerij of start u binnenkort met uw 

bloemenwinkel? Heeft u een thuisbezorgservice en wilt u heerlijke salades 

knapperig en fris bij de klant leveren? Kortom, moet u dagelijks uw klanten van 

verse producten voorzien? Dan is Thermo King Transportkoeling uw partner. 

Wij zijn dé expert op het gebied van geconditioneerd transport voor 

het midden- en kleinbedrijf. Wij passen uw bedrijfswagen aan en 

maken er een volwaardige koelwagen van.

Meer mogelijkheden
We bieden u met trots ons Everest programma aan,  dé 

geconditioneerde oplossing voor uw bestelwagen. Everest is een 

totaaloplossing die wij voor u op maat samenstellen. We verzorgen 

zowel de isolatie van uw bestelwagen als de montage van de meest 

geschikte Thermo King koelinstallatie. Bovendien voldoet uw bestelwagen aan 

de strengste normen die zijn gesteld aan voedselveiligheid en hygiëne. Zo biedt u uw 

klanten topkwaliteit en zorgt Thermo King Transportkoeling ervoor dat u uw goederen 

efficiënt én met plezier aflevert. 

We bieden in ons Everest programma twee typen isolatie aan: Oslo en Iceberg. Deze combineren 

we met compacte Thermo King koelinstallaties; speciaal geschikt voor het bedrijfswagensegment. 

In deze brochure leggen we u alle voordelen van dit programma uit.
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Oslo

Isolatietype Oslo
Oslo is een hand lay-up isolatie. De kracht van deze isolatie is dat we het 

helemaal naar uw wensen opbouwen. Oslo is geheel naadloos en biedt een 

maximaal laadvolume.

Isolatietype Iceberg
Iceberg is een isolatiepakket. De kracht van deze isolatie is de zeer 

hoge isolatiewaarde. Iceberg is uitermate geschikt voor bijvoorbeeld 

diepvriesvervoer en voldoet aan de ATP richtlijnen. 

 Advies? 
Bel ons voor dé maatwerkoplossing voor uw  

bestelwagen. 

54

Iceberg
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Iceberg  

“Oslo of Iceberg in 
uw bedrijfswagen? 

Bel ons!”
(010) 210 06 66

Iceberg kenmerkt zich door de zeer hoge isolatiewaarde 

waardoor een lichtere koelinstallatie volstaat én kent 

een snelle opbouwtijd. Uw nieuwe bestelwagen kunt u 

bestellen zonder cabineschot, omdat deze verwerkt zit  

in het isolatiepakket. Dit cabineschot voldoet aan de  

ISO-normering.

Isolatiepakket
De kracht van deze isolatie zit in de zeer hoge isolatiewaarde. 

Dit realiseren we door ook alle spanten van het voertuig 

te isoleren. Doordat het isolatiepakket met een “nat in nat” 

gelcoatlaag is afgewerkt, ontstaan er volledige gladde wanden. 

De deuren voorzien we van voorgevormde delen met voldoende 

isolatie. Door het toepassen van dubbele deurrubbers op 

zij- en achterdeuren en een hoge drempel bij de zijdeur gaat 

er minder energie verloren. De vloer werken we af met een 

voorgevormde antisliplaag en bij de deuren voorzien wij deze 

van geïntegreerde RVS instapbescherming. Op dit pakket 

kan een ECWVTA-type goedkeuring worden afgegeven voor 

mogelijke wijzigingen aan het voertuig. Ook op dit pakket zijn 

veel opties mogelijk.

Opties
Uw Everest-Iceberg geconditioneerde bestelwagen is

verkrijgbaar met diverse opties, waaronder: 

• Mennekes professionele inbouw 230 Volt bij nachtkoeling;

• RVS bindrails tegen de zijwand, al dan niet voorzien van 

ladingstang op maat;

• Een enkel strokengordijn bij de zijdeur of achterdeur.
Maatwerk
Heeft u specifieke wensen voor het vervoer van uw 

goederen, zoals schappen of haken aan de wanden? Iedere 

vorm van maatwerk is mogelijk, voor elk merk en elk type 

bedrijfswagen!

Uiteraard voldoet het Iceberg isolatiepakket aan de strengste 

normen die gesteld worden aan voedselveiligheid en hygiëne. 

Optioneel kan een ATP-certificaat worden afgegeven. 

Oslo 
Oslo kenmerkt zich door de flexibiliteit en naadloze 

afwerking. We bouwen uw bestelwagen om tot een 

complete koelwagen. 

Maatwerk
Heeft u specifieke wensen voor het vervoer van uw goederen? 

Zoals schappen aan de wanden, haken om uw producten op 

te hangen, smallere wielkastombouw zodat u uw kratten kwijt 

kan? Iedere vorm van maatwerk is mogelijk, voor elk merk en elk 

type bedrijfswagen!

Uiteraard voldoet de Oslo hand lay-up isolatie aan de strengste 

normen die gesteld worden aan voedselveiligheid en hygiëne.

Hand lay-up isolatie
De kracht van deze isolatie is de flexibiliteit. Deze isolatie wordt 

helemaal vanaf de basis opgebouwd en kan naar wens worden 

geleverd. De isolatie is geheel naadloos en biedt een maximaal 

laadvolume. Er wordt gebruikt gemaakt van geacacheerd 

polyurethaanschuim, dit materiaal kent een buitengewoon 

goede isolatiewaarde. Door een dampdichte afwerking blijft 

de isolatiewaarde jarenlang optimaal. De deuren worden 

voorzien van voorgevormde delen die volledig zijn voorzien 

van voldoende isolatie. De vloer wordt afgewerkt met een 

licht geruwde antisliplaag en wordt bij de deuren voorzien 

van geïntegreerde RVS instapbescherming. Daarnaast kan 

er rekening gehouden worden met kratmaten tussen de 

wielkasten. 

Opties
Uw Everest-Oslo geconditioneerde bestelwagen is verkrijgbaar

met diverse opties, waaronder:

• Mennekes professionele inbouw 230 Volt bij nachtkoeling;

• Een paneeldeur ter hoogte van de schuifdeur;

• RVS bindrails tegen de zijwand, al dan niet voorzien van een 

ladingstang op maat;

• Een enkel strokengordijn bij de zijdeur of achterdeur; 

• Diepvriesisolatie.
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3 typen koelunits 
B- Serie, E-Serie en V-Serie

“Wij adviseren u vrijblijvend 
over de beste oplossing voor  
uw onderneming.”

Tips voor geconditioneerd vervoer

De voordelen van opbouw op het dak zijn:
• Geen last van een hoge wegdektemperatuur, dat wel een 

risico is bij onderbouwmontage;

• Een optimale en schone koeling door rijwind;

• Zorgt voor lagere onderhoudskosten en vermijdt  

onnodige stilstand;

• Zorgt voor optimaal temperatuurbeheer in de laadruimte;

• Compacte verdampers zorgen voor maximale capaciteit  

in de laadruimte;

• Superieure ventilatoren garanderen optimale luchtcirculatie 

en luchtsnelheid.

Opties
Thermo King blijft innoveren op het gebied van optimaal 

temperatuurbeheer tijdens transport. Wij bieden een breed 

scala aan innovatieve dataregistratiesystemen, accessoires 

en opties. Hiermee helpen wij u bij het verlagen van kosten, 

het verhogen van prestaties en het verbeteren van uw 

wagenparkbeheer. 

Kenmerken van al onze opties:
• Maximaal rendement uit uw koelunit;

• Specifiek ontworpen voor geconditioneerd vervoer;

• Ontworpen voor topprestaties;

• Betrouwbaar, duurzaam en zuinig.

Alle Thermo King koelinstallaties kunnen uitgebreid worden 

met de volgende opties:

• TouchPrint™: onafhankelijke dataregistratie voor het 

vastleggen van temperaturen en unitinstelling; 

• Telematica met de Thermo King BlueBox: de BlueBox 

verzamelt gegevens van de koelunit die realtime met een 

smartphone of Bluetooth-apparaat bekeken én bediend 

kunnen worden. Dit maakt tweerichtingscommunicatie 

mogelijk voor directe unitregeling en toegang tot kritieke 

gegevens. Gebruikers kunnen de instellingen voor ontdooien, 

reisvoorbereiding, instelpunten en een aanvullende 

werkingsmodus op afstand regelen. Ook kan de BlueBox 

gebruikt worden voor back-end integratie (communicatie met 

software van derde partijen)

• Oplossingen voor farmaceutisch transport, lees meer op 

pagina 10.

1. Zorg dat de lading op de juiste temperatuur de laadruimte in gaat en dat er voldoende ruimte is voor luchtcirculatie. Als uw lading te warm of te koud 

is, zorgt dat voor een hoog energieverbruik en krijgt uw laadruimte niet de gewenste temperatuur. Transportkoelsystemen zijn ontwikkeld om uw 

producten op temperatuur te houden en niet te brengen. Er zit vaak meer energie in het product dan de koelmachine tijdens transport leveren kan.

2. Zorg dat tijdens het laden en lossen de deuren zo kort mogelijk open zijn en dat de koelmachine uitgeschakeld is. Door slim te laden bij meerdere 

leveringen kunt u veel voordeel behalen. Het gebruik van strokengordijnen kan ook een enorme besparing opleveren, met name bij veel 

deuropeningen. 

3. Zorg ervoor dat u uw koelinstallatie altijd op de juiste manier en tijdig onderhoudt. Dat scheelt u tijd en geld. Thermo King Transportkoeling heeft een 

uitgebreid en gespecialiseerd onderhoudsnetwerk. U heeft dan altijd een bedrijfswagen die goed onderhouden is, een zorg minder.

E- 200 serie 
De Thermo King 

koelinstallaties uit de 

E-200 serie worden 

door de dynamo van de bestelwagen aangedreven en zijn 

daarmee volledig elektrisch. De units zijn standaard voorzien 

van power management intelligence (PMI), waardoor 

ze intelligent met het beschikbare vermogen van de 

bedrijfswagen omgaan. 

De koelingen zijn ontwikkeld voor het gebruik van de laatste 

generatie koudemiddelen die voldoen aan de Europese 

F-gassen regeling. Deze transportkoelingen zijn uitermate 

geschikt voor volledig elektrische voertuigen en kunnen 

optioneel van een back-up accu worden voorzien.

V-100/200/300 serie 
De Thermo King koelinstallaties uit de V-serie worden door de 

motor van de bestelwagen aangedreven en zijn dus mechanisch. 

De koelingen zijn ontwikkeld voor het gebruik van de laatste 

generatie koudemiddelen die voldoen aan de Europese F-gassen 

regeling. 

Deze 

transportkoelingen 

worden het meest 

toegepast omdat er veel varianten 

leverbaar zijn. 

B-100 serie 
De Thermo King koelinstallaties uit de B-100 serie worden door 

de accu van de bestelwagen aangedreven en zijn dus volledig 

elektrisch. 

De koelingen zijn ontwikkeld voor 

gebruik met de laatste generatie 

koudemiddelen die voldoen 

aan de Europese F-gassen 

regeling.  Deze zeer compacte 

transportkoelingen zijn uitermate 

geschikte voor het lichtste segment.

De beste koelmachine
Alle Thermo King koelinstallaties zijn te bestellen voor

koelen, koelen en vriezen, koelen en verwarmen

en voor koelen, vriezen én verwarmen, eventueel

gecombineerd met nachtkoeling*. Verwarmen

is met name belangrijk voor farmaceutisch- en

plantentransport.

• Ontworpen voor topprestaties;

• Zeer betrouwbaar;

• Eenvoudig te bedienen vanuit de cabine van uw 

bedrijfswagen met de Direct Smart Reefer Controller;

• Compacte verdampers met maximale capaciteiten;

• Koudemiddel F-gassen 2020 ready;

• Zuinig in gebruik.

*koeling aangesloten op elektriciteitsnet 230V/400V

Transportkoeling Thermo King  
B-, E- & V-Series
In ons Everest programma wordt de beste isolatie (Oslo of 

Iceberg) gecombineerd met Thermo King transportkoelingen 

uit de B-Serie, de E-Serie of de V-Serie. Wij kunnen de Thermo 

King koelmachine op verschillende manieren op het dak van 

uw bedrijfswagen monteren: al dan niet in een dakreces of half 

geïntegreerd.
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Thermo King Transportkoeling staat 7 dagen per week, 

24 uur per dag voor u klaar. Met 10 eigen servicevestigingen 

en de mogelijkheid van service op locatie zijn wij altijd en 

overal bij u in de buurt. Buiten de reguliere openingstijden 

wordt u automatisch doorverbonden met onze 

storingsdienst.

Met onze Dealer Locator vindt u snel en eenvoudig een 

dealer bij u in de buurt. U kunt de Dealer locator app 

downloaden op onze website thermoking.nl.

Gepland preventief onderhoud
Onderhoud aan diverse merken koelunits kan 

volgens een jaarplanning worden uitgevoerd. 

Thermo King Transportkoeling bewaakt deze 

planning en informeert u als de service-

intervallen worden overschreden.

Mobiele service met 
onze Thermo King 
Transportkoeling Servicebus 
Pech onderweg, koelproblemen ‘en route’ 

of wenst u service op locatie? Hiervoor 

beschikken alle servicevestigingen 

over één of meerdere 

servicewagens waarmee we 

langs kunnen komen op een 

door u opgegeven locatie.

Onze service

Bij het vervoer van geconditioneerde producten is het real-time en continu beheersen van de 

temperatuur enorm belangrijk. Daarom biedt Thermo King diverse oplossingen op het gebied van 

dataregistratie en telematica. Eén van onze meest succesvolle systemen is TracKing, voor compleet 

temperatuurbeheer op afstand. 

Farmaceutisch transport is gebonden aan strikte richtlijnen. Producten die hieronder vallen, moeten 

op een specifieke manier vervoerd worden. Bent u apotheker of bezorgt u regelmatig medicijnen en 

zoekt u een oplossing om deze geconditioneerd te kunnen vervoeren? Bel ons en wij geven u advies 

op maat. Wij zorgen ervoor dat u aan alle eisen omtrent farmaceutisch transport voldoet!

• 24/7
• Eigen monteurs
• Eigen werkplaatsen, door het hele land
• Alarmcode app (gratis via Android en Apple app store) 
• Professor Kool app voor tips (gratis via Android en 

Apple app store) 
• Dealer Locator app (gratis via Android en   

Apple app store) 

Bel ons voor uw farmaceutische vervoersoplossing(010) 210 06 66

Bel ons 
voor meer 

informatie over ons  

TracKing systeem

(010) 210 06 66



Heeft u een bedrijfswagen en moet u uw goederen 

geconditioneerd gaan vervoeren?  

Thermo King Transportkoeling zorgt ervoor dat uw 

bedrijfswagen volgens alle geldende eisen en normen wordt 

omgebouwd tot een geconditioneerde bedrijfswagen!

We bieden u met trots ons Everest programma aan. Met dit 

programma zorgen wij dat u dé optimale geconditioneerde 

oplossing krijgt voor uw bestelwagen. 

Everest is een totaaloplossing die voor u op maat wordt 

samengesteld en bestaat uit zowel de isolatie van uw 

bestelwagen als de montage van de meest 

geschikte Thermo King koelinstallatie.

 Bovendien voldoet u aan de strengste normen die 

gesteld worden aan voedselveiligheid en hygiëne. Zo biedt u 

uw klanten topkwaliteit en zorgt Thermo King Transportkoeling 

ervoor dat u uw verswaren efficiënt én met plezier aflevert. 

Heeft u al een bedrijfswagen aangeschaft of staat u nog voor 

de keuze? Wij helpen u graag in dit proces om uw ideale 

geconditioneerde bedrijfswagen te ontwikkelen.

Thermo King Transportkoeling BV           
Driemanssteeweg 60
3084 CB Rotterdam

Tel: (010) 210 06 66
www.thermoking.nl
info@thermoking.nl
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