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ÇAĞA GİDEN 
YOL

Elektrikli E-200 
ile Yola Devam



Elektrikli soğuk taşımacılık çağı başladı ve bu çağda ilk adımı 

atanlar, faydasını en çok görenler olacak. Thermo King’in

tamamen elektrikle çalışan E-200’ünü kullanın. Sizi daha 

aydınlık bir geleceğe götürecek her şeyi yanında getiriyor. Yol-

Sonu (The Last-Mile) düzenlemelerine uyar. Küçük ve orta boy 

araçlar için uygun. Şehrin içinde rahatça gezin ve işletmenizi 

büyütün. İleri ilerleyin, E-200 ile.

Elektrikli Çözüm

Aracınızın aküsünü kullanmaz.

Dizel ve Elektrikli Kamyonlar ile uyumlu

Aynı zamanda Start/Stop gibi yakıt tasarrufu sağlayan 
özelliklerle de beraber çalışabilir.

Eforsuz Tak-Ve-Çalıştır Kurulumu

Sürücü Takımı yok, Yol Kompresi yok!

Her Zaman Sabit Soğutma Kapasitesi

Araç çalışmasından bağımsız

Akıllı Güç Yönetimi

Güç yeterliliği ve gerekliliğini optimize eder.

E-200 kendine has özelliğiyle aracınızın bataryasını 

kullanmaz ancak daha özerk bir kullanım için her zaman 

ekstra akü paketi tanımlayabilirsiniz. E-200 Akıllı Güç 

Yönetimi’nden maksimum verim almak üzere tasarlanmış 

olan bu paketler, rotanızı optimize etmek için daha uzun 

yol gidebilmeyi sağlar.

Opsiyonel bir TK BlueBox ile çok iyi çalışan E-200, tam 

olarak işletmenizin ihtiyacı olan kontrolü sağlar.

Tüm filonuzda taşıdıklarınızın ve ünitelerinizin durumunu 

görüntüleyin, hataları temizleyin ve her bir ünitenin geçmişini 

tek bir merkezî konumdan kontrol edin. Tablet ve akıllı telefon 

uyumluluğu, ne zaman ve nerede olursanız olun; soğutucu 

ünitelerinizi görebilmenizi sağlar.

Tamamen 
Elektrikli E-200’ü 

keşfedin

ADIMLARIMIZDAKİ

ANÎ 
DEĞİŞİM

OPSİYONEL AKÜ PAKETİ İLE 
BİRLİKTE SÜPERŞARJ ÜNİTE 
ÖZGÜRLÜĞÜ

SABİT BAĞLANTI İLE SİZİ SÜRÜCÜ 
KOLTUĞUNUZDAN AYIRMAZKural ve düzenlemelerin sizi sadece yavaşlattığını 

düşündüğünüz bir çağda, yeni E-200 ilerlemeniz 

için size güven veriyor.
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Thermo King bir Ingersoll Rand® markasıdır. Ingersoll Rand, konforlu; sürdürülebilir ve verimli koşullar yaratarak 
hayat kalitesini yükseltir. İnsanlarımız ve marka ailemiz — Ingersoll Rand®, Thermo King®,  Trane® and Club Car® dahil 
olmak üzere — olarak evlerdeki ve binalardaki havanın kalitesini arttırmak, ulaşım, gıdaları bozulmaktan korumak ve 
endüstriyel üretim ve verimi arttırmak için beraber çalışıyoruz. Biz, sağlam sonuçlar ve sürdürülebilir süreçlere bağlı global bir 
işletmeyiz.

Hazır ol… Başla!
Dünya kadar fırsat artık rahatlıkla ulaşılabilir 

durumda. Sonraki elektrikli soğutma 

adımlarımız hakkında daha fazla bilgi almak 

için Thermo King sağlayıcınızla görüşürün.


