HEIFO Transportkoeling / Trailerunit TFV 2000 D-E:

Zeer krachtig. Innovatief. Betrouwbaar

Trailerunit PEGASUS
De PEGASUS-serie behoort tot de transportkoelingen in de markt met de
Uw voordelen
hoge koelcapaciteit
hoge luchtcapaciteit
elektronisch
expansieventiel

hoogste capaciteiten – vergelijkt U het zelf. Bij de ontwikkeling van de PEGASUSserie werd echter niet alleen maar gelet op het halen van hoge capaciteiten.
De PEGASUS-serie is een systeem, welke in alle vormen van het
alledaagse vervoer Uw eisen naar volle tevredenheid zal vervullen.

zelfdiagnose „Pretrip“

Vooral wat onderhoudsvriendelijkheid, betrouwbaarheid, levensduur

Pump-Down-modus

en ook eenvoudige bediening en milieu betreft, zet de PEGASUS-serie

Fluister-modus

standaards. De zelftest “Pretrip” door op een toets te drukken is net zo

onderhoudsvriendelijk
passend in genormeerde
standaard montagevoorziening

vanzelfsprekend als het optimale samengaan van de bewezen MITSUBISHI
techniek met de excellente HEIFO-service.

start/stop-systeem

De PEGASUS-serie kent veel innovatieve ideeën, die materiaal en milieu ontzien
en U helpen, energie- en onderhoudskosten te sparen. Zo maakt bijv. het elektronisch expansieventiel een buitengewoon nauwkeurige temperatuurregeling
mogelijk en de “Pump-Down-modus” verwijdert na het uitschakelen van de unit
automatisch het koelmiddel uit de lagedruk zijde van het systeem. Bovendien zorgt
de “Sleep-modus” voor een tussentijds starten van de motor, wanneer de unit
enkele dagen niet werd gebruikt. Bij het aanleveren van producten in de
binnenstad schakelt U eenvoudig de “Fluister-modus” in.
Vanzelfsprekend is MITSUBISHI volgens de nieuwste milieuvoorschriften
(ISO 14001) gecertificeerd. Onze MHI Coolline is voor U 24 uur, 7 dagen in de
week op de achtergrond aanwezig, zodat U met een zeker gevoel Uw opgaven
kunt vervullen.

Exclusieve partner van HEIFO Transportkoeling
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HEIFO Transportkoeling / Trailerunit TFV 2000 D-E:

		Capaciteit genoeg: meer dan 19.000 Watt
Details		

TFV 2000 D-E

Koelcapaciteit:
(ATP-getest)
bij
0° C:
bij -20° C:

19.060 Watt
9.770 Watt

Koelmiddel:

R 404 A

Luchtcapaciteit: 5.200 m3/h
Motor:		

2138 mm

Yanmar 4-Zylinder, 2.189 cm3, 25,7 KW

Bediening

2000 mm
Dieselmotor

Vele goede argumenten voor de PEGASUS

Onder vorbehoud van technische wijzigingen. Opgaven zonder garantie. 06/13

• uitstekene kwaliteit
Het gebruik van hoogwaardige materialen staat een robuust gebruik toe en garandeert
een lange levensduur.

Compressor

• snel onderhoud
De moeiteloze toegang tot alle hoofdcomponenten maakt snel onderhouden mogelijk en
verlaagt de onderhoudskosten.
• bewezen techniek
Vele jaren ervaring en Know-how in de mobiele koeltechniek is de basis van de buitengewoon
hoge capaciteiten van de PEGASUS.
• innovatieve ontwikkeling
De bewezen motortechniek werd aan speciale duurtesten onderworpen en naar de laatste
inzichten doorontwikkeld.
• kennisoverdracht
Componenten, zoals bijv. de bediening uit de zeecontainerontwikkeling, zorgen ervoor
dat de PEGASUS robuust is en maken een hoge betrouwbaarheid mogelijk.
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