
W Hanowerze licznie wykazano, że 
chłodnicze wersje elektrycznych  

vanów nie są już żadnym problemem. 
Dostępne są agregaty różnych marek, ale 
na IAA dominował Thermo King z dwoma: 
B-100 i E-200. Dla tego drugiego była to 
pra-premiera, bo do sprzedaży wejdzie na 
początku przyszłego roku, nie wszystkie 
szczegóły są znane. Oba są istotnym ele-
mentem Thermotopiii, wizji przyszłości 
chłodnictwa transportowego wg Thermo 
King, w której żywność i towary mogą być 
przewożone przy spełnieniu wszelkich 
wymogów, a jednocześnie przy zerowej 
emisji, bez hałasu i z zapewnieniem mak-
symalnego komfortu mieszkańców miast.

Agregat B-100 to rozwiązanie znane, ale 
wciąż ulepszane, by w pełni wykorzystać 
zalety zasilania wyłącznie z fabrycznego 
alternatora (który powinien dawać co naj-
mniej  250 A) lub akumulatora (nie mniej-
szego niż 90 Ah), a w pojazdach elektrycz-
nych tylko z tego drugiego. Jest najprost-
szy w montażu, nie wymagając żadnej 
pracy w komorze silnika i tym samym nie 
wchodzi w konflikt ze sprężarką klimaty-
zacji. Niewiele też wpływa na masę włas-
ną: dodaje do niej 56 kg wzgl. 68 kg  
w wersji z dodatkowym silnikiem siecio-
wym sprężarki do funkcji stand-by. Nie 
pogarsza też znacząco aerodynamiki po-
jazdu. Wydajność chłodnicza ok. 1 kW 
umożliwia zastosowanie do przewozu ła-
dunków świeżych przy pojemności ładow-
ni do 6 m3, modele MAX mogą także po-
służyć do mrożonek przy pojemności do 
2,5 m3, w sam raz do blaszaka z izolacją 
termiczną.

Model B-100 ECO został opracowany 
specjalnie z myślą o ekstremalnie niskim 
zużyciu energii w małych pojazdach elek-
trycznych: pobór prądu to maks. 48 A przy 
nieznacznie obniżonej wydajności chłod-
niczej (780 W przy 30/0o) i mocy grzewczej 
(340 W). We współpracy z Northgate, 
czołową europejską firmą wynajmująca 
pojazdy użytkowe, Thermo King skonstro-
wał bezemisyjny i cichy samochód do-
stawczy. Agregat B-100 ECO został 
wkomponowany w Citroëna Berlingo, 
który Northgate wprowadziła do codzien-
nego użytku w Hiszpanii. Pojazd był mo-
nitorowany w warunkach rzeczywistych, 
podczas codziennej pracy w różnych 
warunkach. Wykazano, że agregat chłod-
niczy charakteryzuje się ograniczonym 
wpływem na zasięg pojazdu, w granicach 

5-8,5% w ciągu przeciętnego dnia dosta-
wy wynoszącego 8 godzin, przy 32 otwar-
ciach drzwi trwających po 2 minuty każde. 
Udowodniono, że standardowy 12-wolto-
wy akumulator pomocniczy pojazdu elek-
trycznego wystarcza do zasilania agrega-
tu i nie ma potrzeby montowania dodat-
kowych, które obniżyłyby autonomię, 
ładowność i pojemność ładunkową,  
a zwiększyły koszty. Po udanych testach 
nadeszło wiele zapytań o to rozwiązanie 
od klientów Northgate w Barcelonie, Mad-
rycie i Walencji.

Aby zapewnić zgodne z oczekiwaniami 
klientów działanie agregatu, B-100 ECO 
został podłączony do telematyki TracKing, 
ułatwiającej monitorowanie i analizowanie 
operacji chłodniczych. Umożliwiło to kon-
trolę temperatury, spełnienie przepisów  
i maksymalizację czasu pracy. Rozwiąza-
nia TracKing Connected Solutions są do-
stępne we wszystkich jednostkach z na-
pędem bezpośrednim TK, zapewniają 
całodobowy monitoring pracy, wydajności 
i obciążenia. Dzięki temu zarządzający 
flotą ma dostęp do danych korzystając  
z komputera lub urządzenia mobilnego, by 
sterować urządzeniem i upewnić się, że 
towar jest chroniony, a agregat pracuje  
z najwyższą sprawnością. 

Nowy model Thermo King E-200 jest 
„większym bratem” o wydajności chłodni-

czej ok. 2000 W, co umożliwia wykorzy-
stanie w większych pojazdach, także 
2-temperaturowych. Wymagania energe-
tyczne wciąż są nieduże: maks. pobór 
prądu to 110 A, w wersji Spectrum 120 A. 
W pojazdach z silnikami spalinowymi jego 
źródłem jest alternator min. 180 A i ew. 
dodatkowy akumulator. Sterownik agre-
gatu jest tak zaprojektowany, by jak naj-
sprawniej używać każdego rodzaju zasila-
nia, wykorzystując przy tym technologię 
falownikową. Wysokiej wydajności sprzy-
ja także hermetyczna sprężarka.

Podstawowe zalety agregatu TK E-200 
to: 
 wydłużony czas pracy i lepsze wykorzy-

stanie dzięki wydłużonym okresom mię-
dzyobsługowym, 
 większa niezawodność dzięki specjalnie 

zaprojektowanym komponentom, 
 ulepszona kontrola temperatury dzięki 

stałej wydajności opartej na rzeczywistym 
zapotrzebowaniu, 
 inteligentny algorytm zarządzania mocą, 

który pozwala zoptymalizować zasilanie, 
 opcjonalnie niezależna od pojazdu ba-

teria podtrzymująca zasilanie,
 opcjonalnie wbudowana telematyka 

Thermo King umożliwiająca efektywne 
zarządzanie flotą, zapewniając pełną wi-
doczność zarówno agregatu, jak i warun-
ków przewozu towaru.

Elektryczne chłodnicze vany do wynajęcia

Opracowany dla Northgate elektryczny Berlingo z agregatem chłodniczym B-100 
ECO został wypróbowany w różnych warunkach eksploatacyjnych gorącej Hiszpanii, 
z pozytywnym skutkiem. Jedną z zalet urządzenia jest wydajny skraplacz o wyso-
kości jedynie 200 mm. Taki pojazd ma niewiele ponad 2 m wysokości, wjedzie do 
większości garaży w centrach handlowych.
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We współpracy z Petit Forestier, euro-
pejskim liderem wynajmu pojazdów chłod-
niczych, Thermo King stworzył całkowicie 
elektrycznego, bezemisyjnego i cichego 
vana chłodniczego, wykorzystując podwo-
zie Renault Master Z.E., zabudowę wyso-
kiej jakości i agregat E-200. Dla Petit Fore-
stier będzie to rozszerzenie oferty o bez-
emisyjne środki transportu chłodniczego, 
umożliwiające jej klientom podjęcie przy-
jaznej dla środowiska dystrybucji miejskiej 
bez dużych nakładów na własne pojazdy. 

Grupa jest pod tym względem samodziel-
na, mając w strukturach firmę Lecapitaine, 
czołowego francuskiego i europejskiego 
producenta nadwozi chłodniczych. 

 Od tej jesieni jej potencjał (5,8 tys. za-
budów wykonanych w ub. roku!) jeszcze 
się zwiększy: nasz Igloocar został przejęty 
przez Petit Forestier via Lecapitaine. Za-
kup jednego z największych polskich za-
budowców, przodującego pod względem 
tak skali, jak i jakości, otwiera Francuzom 
nowe perspektywy rozwoju zwłaszcza  

w Skandynawii i Europie Wschodniej, 
gdzie marka Igloocar jest znana i ceniona. 
Dębicka firma od kilku lat była jednym  
z głównych dostawców pojazdów chłod-
niczych dla Petit Forestier w Polsce. 
„Chcemy powtórzyć sukces francuskiego 
modelu zintegrowanego w Europie 
Wschodniej, bardzo ważnego rynku dla 
branży wynajmu pojazdów chłodniczych. 
To przejęcie otwiera przed nami obiecują-
ce perspektywy ramach naszej ogólnej 
strategii rozwoju w Europie” - potwierdził 
Yves Forestier, przewodniczący grupy 
Petit Forestier.

Ale wróćmy do całkowicie elektrycznej 
chłodni. W projekcie postawiono na pełną 
autonomię pracy, stosując osobny akumu-
lator litowo-jonowy służący wyłącznie do 
zasilania agregatu przez przetwornicę  
DC/DC. W tym przypadku ma on pojem-
ność energetyczną aż 10 kWh, ale klienci 
będą mogli wybierać mniejszą. Dzięki 
temu pojazd może służyć do przewozu 
towarów świeżych lub mrożonek (ma cer-
tyfikat FRC) bez zagrożenia dla wrażliwego 
ładunku i bez ograniczeń zasięgu, który, 
jak obiecuje Renault, może sięgnąć 120 
km wg NEDC. Po podłączeniu do źródła 
zasilania zewnętrznego ładują się oba 
akumulatory, a jednocześnie może praco-
wać agregat. Na tym właśnie polega zale-
ta E-200 i zintegrowanego pojazdu TK/PF: 
w nocy można kompleksowo przygotować 
pojazd do całodziennej dystrybucji, licząc 
na to, że dobrze zrobiona zabudowa bę-
dzie trzymać zimno, nie wymagając częs–
tego włączania agregatu. Niezależnie od 
właś ciwości izolacyjnych zabudowy, ze 
współczynnikiem k na poziomie 0,4 W/
Kxm2, zastosowano rozwiązania ograni-
czające wymianę ciepła przy otwieraniu 
drzwi: dwa wąskie skrzydła i kotarę. 

Podobnie jak B-100, większy agregat 
TK E-200 zawiera wszystkie napędzane 
podzespoły w obudowie parownika.  
Z punktu widzenia samochodu, trzeba 
tylko podłączyć zasilanie. Zwraca uwagę 
mała szerokość zabudowy, niewiele wy-
stającej poza kabinę, co sprzyja niskim 
oporom, choć deflektor dachowy też by 
tu nie zawadził. 

Typowe rozwiązanie francuskich pojazdów dystrybucyjnych to wąskie drzwi, czasami 
stanowiące 1/3 zawiasowo dzielonej ściany tylnej, która można otworzyć w całości 
przy przeładunku palet. Tu nie żałowano na osobne skrzydła, żeby sięgnąć do 
wnętrza przez jedne; każda kaloria na wagę złota! Z prawej strony, kotary uchyla 
Nicandro Buono, odpowiedzialny za E-200 Product Manager Thermo King. 
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