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Thermo King® apresenta soluções focadas em alto
desempenho e baixo custo de operação na Fenatran 2015.
As linhas Precedent C-600, T- 880R e a Série V-500 são alguns dos
destaques da empresa durante o evento.
São Paulo, 22 de outubro, 2015 – A Thermo King®, fabricante de soluções de controle de
temperatura em transportes para uma variedade de aplicações móveis, e uma empresa do
grupo Ingersoll Rand, participará de mais uma edição da Fenatran, 20º Salão Internacional de
Transporte, o maior evento da América Latina voltado para o setor de Transporte Rodoviário de
Carga. A feira acontece de 9 a 13 de novembro, no Pavilhão de Exposições do Anhembi, em
São Paulo.
Durante a Fenatran, a Thermo King apresentará em seu estande H200, na Rua H,
equipamentos que utilizam gases refrigerantes e tecnologias que minimizam o impacto
ambiental e soluções que oferecem economia de combustível, elevado desempenho e baixo
custo de manutenção, como o Precedent C-600, T- 880R e a Série V-500.
“A Fenatran é a feira mais importante da América Latina para manter contato com os
especialistas do segmento de transporte”, diz Paulo Lane, diretor de marketing e produtos da
Thermo King para a América Latina. “O evento é também uma oportunidade para conhecer as
mais recentes soluções e melhorar a produtividade e eficiência na operação de transporte”.

Precedent C-600
O Precedent C-600 é uma unidade de refrigeração projetada para oferecer excelente
desempenho no controle de temperatura em semireboques frigoríficos, proporcionar economia
de combustível e redução dos custos no ciclo de vida do equipamento. O Precedent utiliza a
nova arquitetura DDE (Diesel Direto Elétrico), que oferece maior eficiência e economia de
combustível, monitorando de maneira inteligente a operação e o desempenho do motor. No C600 a potência do motor foi dimensionada para otimizar a utilização de energia, com o
aproveitamento máximo da nova arquitetura DDE. Esta solução oferece o desempenho de
redução e controle de temperatura apropriada para as mais diferentes aplicações. O motor,
com 25 cavalos de força, utiliza injeção mecânica de combustível e aprimoramentos, ao
mesmo tempo que oferece capacidade de refrigeração confiável e eficiente para a sua
operação.

T-880R Diesel
O T-880R é uma das opções de unidades de refrigeração da série T-80, uma linha completa
para baú frigorífico de caminhões. É uma unidade de refrigeração autônoma, que proporciona
economia de combustível e baixo custo de manutenção. O compressor recíproco da unidade T880R, projetado especialmente para o segmento de transporte, possui alta eficiência
volumétrica em comparação a outros compressores recíprocos, devido a maior capacidade de
bombeamento por polegada cúbica. O T-880R é ideal para manter temperaturas de +20°C até
-29°C dentro de baús frigoríficos para caminhões.

Série V-500
As unidades da Série V-500 de controle de temperatura para baús frigoríficos de caminhões
oferecem uma solução com excelente rendimento e eficiência com uso de gás refrigerante
ecológico de baixo impacto ambiental. Este equipamento possui uma serpentina condensadora
de baixo peso e alta eficiência, totalmente em alumínio. O menor volume de refrigerante
empregado reduz os gastos de manutenção e permite uma carga mais rápida do sistema. O
sistema Série V-500 conta com uma gama de unidades para controle eficiente de temperatura,
desenvolvidas para caminhões com baús frigoríficos entre 3 e 6,5 metros, destinados ao
segmento de distribuição de cargas frescas ou congeladas. Estas unidades são acionadas por
um compressor acoplado ao motor do veículo e proporcionam altos níveis de rendimento,
confiabilidade e facilidade de operação e manutenção.
A Thermo King possui mais de 75 anos de conhecimento e experiência para dimensionar e
recomendar a solução mais adequado para otimizar diversos tipos de aplicação e operação de
refrigeração, seja para o segmento de transferência ou distribuição.
Durante os cinco dias de Fenatran, a Thermo King contará com a presença de sua equipe e
dos representantes da sua Rede de Concessionários que estarão à disposição dos clientes e
visitantes do estande H200.

###

Sobre a Thermo King®
No Brasil desde 1974, a Thermo King é pioneira no desenvolvimento de soluções no controle de temperatura para
transportes, incluindo unidades de refrigeração para logística de perecíveis e equipamento de ar condicionado para
ônibus. Conta com uma ampla rede de Concessionárias Autorizadosque abrange todo o país para assegurar o melhor
atendimento aos clientes desde a concretização dos negócios até sua continuidade no pós-venda. Sediada em Barueri,
região metropolitana de São Paulo, a empresa, que faz parte do grupo Ingersoll Rand, possui ainda uma fabrica em
Araucária (PR) .
Sobre a Ingersoll Rand®
Ingersoll Rand (NYSE:IR) melhora a qualidade de vida criando ambientes confortáveis, sustentáveis e eficientes.
Nossos colaboradores e nossa família de produtos — incluindo Club Car®, Ingersoll Rand®, Thermo King® e Trane® —
trabalham juntos para melhorar a qualidade e o conforto do ar em residências e prédios; transportam e protegem
alimentos e perecíveis e melhoram a produtividade e a eficiência industrial. Somos um negócio global de 13 bilhões de
dólares, comprometido com um mundo de progresso sustentável e resultados duradouros.

