
Nova Série TK-COOL



Principais Recursos

Série CF

Não importa o trajeto da viagem, os motoristas e passageiros devem sempre se sentir confortáveis. As soluções da Thermo King 
mantêm as condições da cabine de forma fácil e eficaz, preservando a temperatura ideal interna do veículo em qualquer lugar do 
mundo. Até mesmo em áreas de climas extremos, os passageiros se sentem à vontade e confortáveis.

A nova série TK-COOL da Thermo King pode ser amplamente aplicável para ônibus pequenos, médios e grandes.
É destinado a oferecer desempenho extraordinário com alta confiabilidade e design compacto, oferecendo valor excepcional para 
os operadores.

Série TK-COOL

Especificações do Produto

Nota: A carga do refrigerante listada é para referência. A configuração dos veículos e da tubulação determinam os pesos corretos das cargas.
        * Pressão estática de 0 mmH2O

Modelo

Capacidade máxima de refrigeração (Btu/h)

Gás refrigerante

Carga de refrigerante (kg)

Compressor

Vazão de ar do evaporador (m3/h)

Consumo de corrente (A @ 27Vcc)

Dimensões (C * L * A - mm)

Peso (kg)

130.000

R-134a

4,4

X430 

6300*

96

2.818*1.900*196

165

CF-1000

CF-1000

A Ingersoll Rand (NYSE:IR) melhora a qualidade de vida ao criar e proporcionar 
ambientes,  sustentáveis e eficientes. Nossa equipe e grupo de marcas—incluindo a 
Club Car®, Ingersoll Rand®, Thermo King® e Trane® — trabalham em conjunto para 
melhorar a qualidade e o conforto do ar em residências e edifícios, transporte e 
proteção de alimentos perecíveis e aumentar a produtividade industrial e eficiência. 
Somos uma empresa global de 13 bilhões de dólares, comprometida com o mundo em 
progresso sustentável e com resultados duradouros. A Thermo King fundada em 1938 
fabrica sistemas de controle de temperatura para transportes para uma variedade de 
aplicações móveis, incluindo semirreboques, carrocerias de caminhões, ônibus, trens e 
contêineres de navio. Para mais informações, acesse: www.ingersollrand.com ou 
www.thermoking.com.br
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A entrada de ar dianteira garante um 
ótimo fluxo de ar com a movimentação 
do veículo;
Design compacto e otimizado para 
realçar o estilo e eficiência;
Produção especializada da estrutura
para elevar sua resistência e melhorar a
manutenção;

Compressor Thermo King: Alta
confiabilidade e desempenho;
Ventiladores de alta eficiência e baixo 
ruído;
Serpentinas do condensador
aperfeiçoadas garante a mais elevada
eficiência de transferência de calor.


