De toekomst in koeltransport

Hét alternatief voor een koelwagen

Wat is een

VebaBox?
De VebaBox is een koelcontainer voor in een bedrijfswagen waarmee
u uw producten tussen -18°C en +25°C vervoert. De box maakt
gebruik van de stroomvoorziening van het voertuig - of een externe
stroombron - om uw transport te vriezen, koelen en/of te
verwarmen naar de gewenste temperatuur.
Bijzonder aan de VebaBox is dat deze gemakkelijk uitneembaar is en
daardoor ook afzonderlijk van de auto als koelcontainer kan
fungeren. Bovendien blijft uw bedrijfswagen op deze manier ook
inzetbaar voor niet-geconditioneerd transport. Omdat er enkel een
kabelset wordt aangelegd in uw bedrijfswagen, blijft de inruilwaarde
van uw voertuig intact. U heeft op deze wijze zowel een koelwagen
als een normale bedrijfsauto tot uw beschikking.
Ofwel, de flexibele oplossing voor geconditioneerd transport, voor
alle producten die op temperatuur vervoerd dienen te worden.

Service
Het innovatieve ontwerp van de VebaBox draagt bij aan de servicevriendelijkheid. Door de
demontabele compressorsets in de VebaBox is het koelsysteem zeer onderhoudsvriendelijk.
Deze is in geval van storing namelijk binnen enkele minuten te vervangen, waardoor stilstand
wordt beperkt.

De voordelen van een

VebaBox
Overzetbaarheid

Afschrijving over meerdere bedrijfswagens
Voertuig kan ook gebruikt worden voor niet-geconditioneerd transport
VebaBox kan voor meerdere voertuigen worden ingezet

Koelt zowel onderweg als bij stilstand
Lading blijft altijd op de juiste temperatuur, GDP-gecertificeerd
Ook op locatie dient de VebaBox als koelcontainer
Werkt op 12/24 V, optioneel op 230 V

Maatwerk
Voor ieder type bedrijfswagen een VebaBox
Elke gewenste afmeting is mogelijk
Verschillende compartimenten mogelijk; ook koel- en vriescombinaties

Economy
VebaBox

Naast VebaBoxen voor ieder model bedrijfswagen, zijn er ook standaard maatvoeringen leverbaar. De VebaBox Economy is beschikbaar in de varianten mini,
small en medium en daarmee uiterst geschikt voor de volgende modellen:
Mini: als kleine koeling in alle bedrijfswagens.
Small: Citroën Berlingo, Fiat Doblo, Ford Connect, Mercedes Citan, Nissan NV
200, Opel Combo, Peugeot Partner, Renault Kangoo, Dacia Dokker, VW caddy.
Medium: Citroen Jumpy, Fiat Scudo, Ford Transit Custom, Mercedes Vito,
Nissan NV300, Opel Vivaro, Peugeot Expert, Renault Trafic, Toyota Proace, VW
Transporter, Iveco Daily.
Ook de VebaBox Economy is uit te breiden met alle VebaBox accessoires.
Kijk voor alle mogelijkheden op vebabox.be.
Waarom de VebaBox Economy?
Extra voordelig geprijsd
Gemakkelijk overzetbaar naar diverse voertuigen
Direct uit voorraad leverbaar
Specificaties
› Temperatuurbereik: 2°C - 25°C
› Terugkoeltijd: binnen 30 minuten onder 8°C
› Afmetingen mini: 950x900x1000* mm
› Afmetingen small: 1000x1000x1300* mm
› Afmetingen medium: 1200x1150x1900* mm
› Prijs: mini €2750,- small €3500,- medium €5950,-
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www.vebabox.be

Kantoor België:
M.Blieckstraat 5 / 201
8670 Koksijde

Geïnteresseerd in een VebaBox?
Check onze website: www.vebabox.be voor meer informatie
of neem persoonlijk contact met ons op via
telefoonnummer +3258524183 of per mail: info@vebabox.be

