Du vinner. Alltid.

Introduktion SLXi
Oavsett om du är chaufför, transportchef eller företagsledare så
måste du ha kontroll över dina val. För i din bransch är det du som
vet vad som är bäst för dig och dina kunder.
Det är just här som SLXi uppfyller dina krav.
SLXi handlar om egenmakt, om kapacitet. Det handlar om att kunna
att säga ”jag kan.” Thermo King har utformat SLXi så att du kan
uppfylla alla krav på tempererade transporter till ett tight schema
samtidigt som de totala kostnaderna begränsas. Uppgradera din
prestanda medan du samtidigt sänker dina operativa kostnader.

Kort sagt, med SLXi, vinner du. Alltid.

Du vinner. Alltid.

JAG ÄR UPPKOPPLAD.
JAG VINNER.
Varje SLXi aggregat levereras med den mest avancerade telematik- och
anslutningsenheten som finns tillgänglig, Thermo King BlueBox.
Chaufförer och transportledare som använder SLXi behöver aldrig vara
utan information som krävs för att hantera aggregatet proaktivt, maximera
användandet och förbättra effektiviteten.

BLUETOOTH®
FUNKTIONALITET SOM
STANDARD.

INFORMATION I REALTID

TVÅVÄGSKOMMUNIKATION

Du vinner. Alltid.

Hytten är mitt kontor.
Anslut mig och
jag vinner.

JAG VÄLJER. JAG VINNER.
Med SLXi kan du välja den bästa fördelningen mellan exceptionell
temperaturkontroll och marknadsledande bränsleekonomi. Du kan anpassa
aggregatets prestanda exakt till de krav som ställs på den specifika transporten.
Välj från vårt omfattande utbud av aggregat för en- och flertemperaturzoner
och välj de prestandahöjande alternativ du behöver för att utföra jobbet.

EXCEPTIONELL
BRÄNSLEBESPARING
FÖR PRODUKTER MED
LÅG KÄNSLIGHET FÖR
TEMPERATURAVVIKELSER

ÖVERLÄGSEN
TEMPERATURKONTROLL FÖR
PRODUKTER MED HÖG KÄNSLIGHET
FÖR TEMPERATURAVVIKELSER

Du vinner. Alltid.

Jag har kraften
att kunna välja.

JAG HAR KONTROLL.
JAG VINNER.
SLXi serien ger transportchefer och chaufförer full kontroll över aggregatet och
fordonets last. Användarvänlighet i kombination med ett urval av förinställda
driftsprofiler eliminerar kostsamma fel och maximerar avkastningen på
investeringen. Skräddarsydda operativa parametrar säkerställer högsta möjliga
effektivitet och totalt skydd av lasten.

ENKLA FÖRINSTÄLLDA DRIFTSPROFILER

TOTALT SKYDD AV LASTEN
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Du vinner. Alltid.

Enkel användning.
Enkel kontroll.

JAG HAR TILLTRO.
JAG VINNER.
SLXi användare kan förlita sig på ett aggregat med marknadens bästa kvalitet,
tillförlitlighet och support.
Nästan 80 års erfarenhet har gjort Thermo King till branschledande inom
pålitlighet. Vårt engagemang att ständigt förbättra våra produkter har resulterat
i en av de mest omfattande fälttester som någonsin genomförts. Allt för att
förbättra komponenter och optimera aggregatets konstruktion.

€
MARKNADSLEDANDE
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ÖKAD DRIFTSTID

ÖKAT
ANDRAHANDSVÄRDE

Du vinner. Alltid.

När jag litar på
aggregatet och
servicen,
Då vinner jag.

JAG BRYR MIG. JAG VINNER.
I dag är varje ansträngning för att skydda miljön viktig. Med den lägsta
energiförbrukningen, den lägsta påverkan på klimatet och global uppvärmning
kombinerat med marknadens lägsta ljudnivåer gör SLXi till det grönaste
aggregatet i klassen.
Att välja SLXi är att visa att du bryr dig.

-2,4*
TON
PER ÅR

*I genomsnitt jämfört med tidigare modell

-45%*
GLOBAL
WARMING

LÄGSTA
LJUDNIVÅERNA PÅ
MARKNADEN

Du vinner. Alltid.

Omtanke för miljön,
tillsammans.
En vinnande formula.

Förmågan att kunna välja.

Du vinner. Alltid.

KONTAKTA
OSS FÖR MER
INFORMATION!
WWW.THERMOKING.SE
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