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Met de Vector eCool is 100 % elektrisch koelen mogelijk.
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Met de Vector eCool is 100 0/0 elektrisch koelen mogelijk.
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Ook combinaties met alternatieve brandstoffen zijn voorzien.Ook combinaties met alternatieve brandstoffen zijn voorzien.

carripr Transitola ontwikkelde voor de met de introductie van een nieuwe generatie
Het koeltransport kent, onder meer door deHet koeltransport kent, onder meer door de ---

gezondheidscrisis maar ook door strengeregezondheidscrisis maar ook door strengere
koelgroepen, zowel voor vrachtwagens motorloze transportkoeltechniek. Deze

egels voor het vervoer van levensmiddelen,
als voor opleggers en aanhangwagens, al koelunits met hoge koelcapaciteit werken op

regels voor het vervoer van levensmiddelen,

een flinke groei. Tegelijk is het een sector

waar sterk wordt ingezet op duurzaamheid

en milieuvriendelijke oplossingen. Een

transporteur die kiest voor een elektrische

vrachtwagen of trekker wenst uiteraard

dat ook zijn koelgroep aan dezelfde

milieuvriendelijke specificaties voldoet.

Carrier Transicold, één van de wereldleiders

op dit gebied, zet in op elektrische en hybride

oplossingen en het gebruik van waterstof in

de nabije toekomst.

Carrier Transicold ontwikkelde voor de

koelgroepen, zowel voor vrachtwagens

als voor opleggers en aanhangwagens, al

elektrische oplossingen en heeft elektrische

koelgroepen lopen in tien Europese landen.

De pioniersrol van Carrier Transicold bewijst

zich door puur elektrische koelgroepen

voor vracht- en bestelwagens, opleggers

en aanhangwagens, hybride oplossingen,

de innovatieve E-Drive en oplossingen

voor vrachtwagens die gebruik maken

van alternatieve brandstoffen zoals

CNG/LPG. Carrier Transicold heeft zijn

r
elektrische oplossingen en heeft elektrische elektrische en alternatieve energiebronnen,

een flinke groei. Tegelijk is het een sector

met de introductie van een nieuwe generatie

motorloze transportkoeltechniek, Deze

koelunits met hoge koelcapaciteit werken op

elektrische en alternatieve energiebronnen,

waardoor emissies en onderhoudskosten

worden verlaagd en de brandstofefficiëntie

wordt verbeterd. Dat gamma omvat de Vector

HE 19, de Vector 1550, het Iceland assortiment

en de Syberia 11.

Speerpunt van de actie is de Vector eCool, die

door Carrier wordt beschouwd als het eerste

volledig autonome en elektrische koelsysteem

voor trailers zonder verbrandingsmotor.

Om de elektrische aandrijving mogelijk

een flinke gloei. Tegelijk is tel een sector

waar sterk wordt ingezet op duurzaamheidkoelgroepen lopen in tien Europese landen. waardoor emissies en onderhoudskosten

en milieuvriendelijke oplossingen. Een
De pioniersrol van Carder Transicold bewijst worden verlaagd en de brandstofefficiëntie

zich door puur elektrische koelgroepen wordt verbeterd. Dat gamma omvat de Vector
transporteur diekiest voor een elektrische

vrachtwagen of trekker wenst uiteraard
voor vracht- en bestelwagens, opleggers HE 19, de Vector 1550, het lceland assortiment

dat ook zijn koelgroep aan dezelfde
en aanhangwagens, hybride oplossingen, en de Syberia 11.

milieuvriendelijke specificaties voldoet.
de innovatieve E-Drive en oplossingen Speerpunt van de actie is de Vector ecool, die

Carrier Transicold, een van de wereldleiders
voor vrachtwagens die gebruik maken door Carrier wordt beschouwd als het eerste

op dit gebied, zet in op elektrische enhybride -van alternatieve brandstoffen zoals volledig autonome en elektrische koelsysteem

CNG/LPG. Carrier Transicold heeft zijn voor trailers zonder verbrandingsmotor.
oplossingen en het gebruik van waterstof in

de nabije toekomst.
productassortiment onder meer uitgebreid Om de elektrische aandrijving mogelijk
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te maken werd een nieuw system van

energierecuperatie en -opslag ontwikkeld,

waarbij de Vector eCool-installatie kinetische

energie opwekt door de remenergie te

recupereren via één van de trailerassen en

die elektriciteit op te slaan in accu's om de

koelgroep aan te drijven. De Vector® eCool

beantwoordt door zijn fluisterstille werking

tevens aan de PIEK-normen, wat betekent dat

het omgevingsgeluid bij gebruik van de City

versies van de Vector HE 19 en Vector® 1550 E

onder de 60 dB(A) blijft.

"Er zijn al honderden Vector eCool units in

gebruik in tien Europese landen (waaronder

België) en we krijgen een bijzonder positieve

feedback van onze klanten omtrent de

prestaties, de lagere uitstoot en bedrijfsstilte,"

zegt Victor Calvo, President, International

Truck Trailer, Carrier Transicold.

E-DRIVETM TECHNOLOGIE

Met de E_Drive_Technologie is Carrier

Transicold klaar voor een volledig elektrische

toekomst. De E-Drive technologie verwijdert

mechanische transmissies in door riemen

aangedreven koelsystemen en zet

motorvermogen om in elektriciteit via

een generator. De gepatenteerde E-Drive-

technologie vormt de kern van carrier

Transicold's Vector® trailerkoeling en Pulsor®

bestelwagen koelsystemen. Carrier Transicold

integreert nu de E-Drive-technologie in

de ECO-DRIVE-vermogensmodules om het

complete assortiment motorloze koelunits

van stroom te voorzien.

De ECO-DRIVE is een vermogensmodule

die aan de zijkant van het chassis van de

truck is gemonteerd. Deze pomp is via een

aftakas (power take off) verbonden met

de truckmotor. Het hydraulische systeem

drijft een generator aan die zich in de

voedingsmodule bevindt en een constante

400 volt / 50 Hz levert. In het hydraulische

systeem is een besturing geïntegreerd,

genaamd X-Flow. Dit innovatieve systeem

werkt onafhankelijk van het motortoerental

van de truck en zorgt ervoor dat 100°fo

capaciteit altijd beschikbaar is. Het systeem

communiceert met de CAN-bus van de truck.

DE WATERSTOF PISTE

Maar Carrier Transicold denkt al verder

dan de puur elektrische koelgroepen van

vandaag en ging in zee met Bosch, Lamberet

en STEF om samen te werken aan een

verdere ontwikkeling, namelijk het FresH2*

koelsysteem met waterstof brandstofcel voor

trailers.

Carrier Transicold leverde inmiddels ook de

koelapparatuur voor de eerste elektrisch-

waterstof aangedreven vrachtwagen van

Frankrijk. voor die combinatie selecteerde

het CATHyoPE consortium de Syberia 11

unit van Carrier Transicold. CATHyOPÉ is

een baanbrekend programma gericht

op het ontwerpen en in gebruik nemen toonaangevend in het ontwikkelen van

E-DRIVETM TECHNOLOGIE van een 44-ton koeltransporttruck, met

elektrische motoren aangedreven door een

waterstof brandstofcel.

"ransicold klaar vooreenvolledigelektrische"We kozen voor de Carrier Transicold Syberia

11 unit om de CATHyOPÉ truck uit te rusten

omdat deze apparatuur in over eenstemming

is met onze duurzaamheidseisen. Met Carrier

motorvermogenominelektriciteitviaTransicoldhebbenwedezelfdeprestatiesChabas,"aldusJean-PascalVielfaure,Directeur,

been generator. De gepatenteerde E-Drive-behaald in vergelijking met een conventionele

koelunit, en de kern van carrier koelunit, endeSyberia 11 unit verbruikt

minder energie, is stiller en de ecologische

voetafdruk is kleiner", aldus julien Roussel,

bestelwagen koelsystemen. Carrier Transicold

integreert nu de E-Drive-technologie in ------\\i

de ECO-DRIVE-vermogensmodules omhet;

complete assortiment motorloze koelunits

van stroom tevoorzien.
1.

De ECO-DRIVE is een vermogensmodule

die aan de zijkant van het chassis van de

_ .

Projectmanager, CATHyOPÉ.

De Syberia 11 van Carrier Transicold is een

eenheid met één temperatuur die rechtstreeks

is aangesloten op het accupakket van het

voertuig en is uitgerust met een hermetisch

afgesloten scrollcompressor waardoor het

koelmiddel continu wordt gecomprimeerd en

het risico op lekken tot een minimum wordt

beperkt (ongeveer 10/0 per jaar). Het biedt een

uiterst energie-efficiënte, milieuvriendelijke

oplossing. De unit is stil, PIEK-gecertificeerd

en stoot minder dan 60 dB(A) uit. De energie-

efficiënte oplossing draagt bij aan Carrier's

doelstelling om de koolstofvoetafdruk van

zijn klanten met één gigaton te verminderen

als onderdeel van zijn milieu-, sociale en

governance (ESG) -doelstellingen voor 2030.

r
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truck is gemonteerd. Deze pomp is viaeen. -
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af takas (power take off) verbonden met
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de truckmotor. Het hydraulischesysteemNo.'

drijfteen generator aan die zich inde ,I1
,

voedingsmodule bevindt en een constante,
.— __
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400 volt / 50 Hz levert. In hethydraulische

De Syberia 11 van Carrier Transicold is een

toonaangevend in het ontwikkelen van

elektrisch aangedreven oplossingen voor

toonaangevend in het ontwikkelen van

optimale niveaus van efficiëntie,

betrouwbaarheid en prestaties krijgen. We

zijn er enorm trots op betrokken te zijn bij het

CATHyOPÉ-programma en samen te werken

met onze jarenlange partner Transports

Chabas," aldus jean -Pascal Vielfaure, Directeur,

Zuid-Europa, Carrier Transicold.

Hendrik De Spiegelaere

systeem is een besturing geïntegreerd,

genaamd X-Flow. Dit innovatieve systeem 1111 110
werkt onafhankelijk van het motortoerental '

van de truck en zorgt ervoor dat 100% 1.
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