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FRIGO SMART
Soluție INVIZIBILA pentru transporturile

frigorifice

AUTOCLIMA REFRI SMART - agregate
frigorifice proiectate pentru
transportul frigorific de marfuri
refrigerate, FARA montaj cel de-al 2-
lea COMPRESOR si FARA unitate
externa – CONDENSATOR.

Montajul este de tip extensie, se
conecteaza la sistemul de aer
conditionat al masinii si functioneaza
SIMULTAN cu a/c bord, adica pentru
pornirea functiei de racire in incinta
spate se porneste si a/c sofer.
Functionarea este alternativa, in
sensul ca functia de refrigerare este
prioritara.

Este solutia idela pentru vehiculele
comerciale cu volum de marfă intre

3 -7 m³ si temperatura de lucru 2 - 8°
C, în condiții ATP, la cerere!

Fara UNITATE EXTERNA pe plafonul 
masinii!

Fara modificarea aerodinamicitatii, 
conform ,,New WLTP regulation’’.

❖ Toate sistemele TRANSPORT SMART
utilizează blocuri special amenajate 
pentru a evita modificarea sau 
manipularea componentelor 
originale ale vehiculului, evitând 
astfel riscurile de uzură și sudurile 
sau tăieturile care ar putea 
compromite etanșarea

❖ Toți parametrii vehiculului sunt 
restabiliți fără compromiterea 
funcționalității originale a sistemului

❖ ZERO COSTURI de EXPLOATARE si 
INTRETINERE, ZERO CONSUM de 
COMBUSTIBIL

❖ La cerere CERTIFICAT ATP

❖ Verificare/REVIZIE la 12 luni

TRANSPORT FRIGO SMART
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FRIGO smartSMART

Descrierea echipament izolatie
✓ STRUCTURA COMPOZITA - Panouri sandwich asamblate din polistiren extrudat cu 

laminate din fibră de sticlă si suprafata gel-coat GFRP, disponibila in 3 constructii,
- FRC (congelare de la 0°C până la minus 20°C)
- FNA (frigorific de la +10°C până la 0°C)
- ECO (versiunea economica pentru temperaturi pozitive)

✓ „LONG LIFE SOLUTION”, materiale autoportante ce fac posibilă eliminarea barelor de 
armare verticale în timp ce întreaga caroserie isi menține o rezistență mecanică ridicată
atunci când sunt transportate încărcături mai grele

✓ IZOTERMARE USOARA- Prin eliminarea barelor de armare inutile putem garanta un 
produs finit mai ușor, cu o capacitate mai mare de incarcare.

✓ SOLUTIE MODERNA rezistenta la coroziune si agenti chimici, finisaje de calitate
- NUMAI lipire și etanșare, fara nici o prelucrare mecanica, suruburi sau nituri

✓ Regim termic foarte eficient, datorită combinatiei de spuma,ca si material de 
lipire/izolare prezent intre sructura masinii si polistiren extrudate XPS

✓ Usa laterala blocata/functionala, functie de solicitarea clientului

Pentru informații suplimentare: info@climatizareauto.ro


