
Aktiv kjølebokser med 
kompressor.
Kjøleteknologi som gjør at 
produktene dine transporteres
med ønsket temperatur.

VEBABOX OPP TIL 1200 LITER

Inkludert i leveranse:
» VebaBox opptil1200 

liter.
» BD220 kompressor  

Kjøler eller varmer til ønsket 
temperatur 

For temperaturområde -18°C til 
+25°C.

Svært nøyaktig kontroll
Ved hjelp av temperatur-regulator, 
som leveres med skjerm og alarm.  

Stabil temperatur
I omgivelse temperaturer mellom 
-20°C og +40°C.

Kjøler og varmer selv når 
motor ikke er i gang
Ved hjelp av batteri strømpakke.

Enkel å flytte 
Kan tas ut av bil når det ikke er 
behov, eller flyttes til neste bil med 
tilstrekkelig plass.

Tilpassing  
De fleste størrelser er mulige. 

230 volt kontakt / nattdrift

Fjernstyring / dashboard skjerm
Forskjellige datalogg løsninger

Batteri strømpakke 70 Ah og 150 Ah

Tilleggsutstyr: 

Tekniske data

Strømforsyning 12 volt

Volume Opptil1200 liter

Kjølesystem +2°C to +25°C 1x kompressor BD220 (240W) kjøl

Kjølesystem -18°C to +8°C 2x kompressor BD220 frys

Varme Elektrisk varme

Strømforbruk Kjøl / frys 20 / 40 A

Materiale i kabinett Glassfiberforsterket polyester med 
aluminium ramme. Dører har 
beslag i rustfritt stål.

Materiale innvendig Glassfiberforsterket polyester

Farge Hvit

Innstillingsområde temperatur -18°C til +25°C

Dimmensjoner
Avhenger av VebaBox modell og hva kunde trenger. 

Installasjonsskinner

Kabeltilkoblingssett



Aktiv kjølebokser med 
kompressor.
Kjøleteknologi som gjør at 
produktene dine transporteres
med ønsket temperatur.

VEBABOX 1200 TIL 2400 LITER

Inkludert i leveranse:
» VebaBox 200 til 

2400 liter.
» BD220 kompressor 

Kjøler eller varmer til ønsket 
temperatur
For temperaturområde -18°C til
+25°C.

Svært nøyaktig kontroll
Ved hjelp av temperatur-regulator, 
som leveres med skjerm og alarm.

Stabil temperatur
I omgivelse temperaturer mellom
-20°C og +40°C.

Kjøler og varmer selv når 
motor ikke er i gang
Ved hjelp av batteri strømpakke.

Enkel å flytte
Kan tas ut av bil når det ikke er 
behov, eller flyttes til neste bil med 
tilstrekkelig plass.

Tilpassing
De fleste størrelser er mulige.

230 volt kontakt / nattdrift

Fjernstyring / dashboard skjerm
Forskjellige datalogg løsninger

Batteri strømpakke 70 Ah og 150 Ah

Tilleggsutstyr:

Tekniske data

Strømforsyning 12 volt

Volume Opptil1200 liter

Kjølesystem +2°C to +25°C 1x kompressor BD220 (240W) kjøl

Kjølesystem -18°C to +8°C 4x kompressor BD220 frys

Varme Elektrisk varme

Strømforbruk Kjøl / frys 20 / 80 A

Materiale i kabinett Glassfiberforsterket polyester med 
aluminium ramme. Dører har 
beslag i rustfritt stål.

Materiale innvendig Glassfiberforsterket polyester

Farge Hvit

Innstillingsområde temperatur -18°C til +25°C

Dimmensjoner
Avhenger av VebaBox modell og hva kunde trenger.

Installasjonsskinner

Kabeltilkoblingssett



Aktiv kjølebokser med 
kompressor.
Kjøleteknologi som gjør at 
produktene dine transporteres
med ønsket temperatur.

VEBABOX 2400 TIL 3600 LITER

Inkludert i leveranse:
» VebaBox 2400 til 

3600 liter.
» BD220 kompressor 

Kjøler eller varmer til ønsket 
temperatur
For temperaturområde -18°C til
+25°C.

Svært nøyaktig kontroll
Ved hjelp av temperatur-regulator, 
som leveres med skjerm og alarm.

Stabil temperatur
I omgivelse temperaturer mellom
-20°C og +40°C.

Kjøler og varmer selv når 
motor ikke er i gang
Ved hjelp av batteri strømpakke.

Enkel å flytte
Kan tas ut av bil når det ikke er 
behov, eller flyttes til neste bil med 
tilstrekkelig plass.

Tilpassing
De fleste størrelser er mulige.

230 volt kontakt / nattdrift

Fjernstyring / dashboard skjerm
Forskjellige datalogg løsninger

Batteri strømpakke 70 Ah, 150Ah, 250 Ah

Tilleggsutstyr:

Tekniske data

Strømforsyning 12 volt

Volume 2400 - 3600 liter

Kjølesystem +2°C to +25°C 3x kompressor BD220 (240W) kjøl

Kjølesystem -18°C to +8°C XL Kjølesystem

Varme Elektrisk varme

Strømforbruk Kjøl / frys 60 / 90 A

Materiale i kabinett Glassfiberforsterket polyester med 
aluminium ramme. Dører har 
beslag i rustfritt stål.

Materiale innvendig Glassfiberforsterket polyester

Farge Hvit

Innstillingsområde temperatur -18°C til +25°C

Dimmensjoner
Avhenger av VebaBox modell og hva kunde trenger.

Installasjonsskinner

Kabeltilkoblingssett



Aktiv kjølebokser med 
kompressor.
Kjøleteknologi som gjør at 
produktene dine transporteres
med ønsket temperatur.

VEBABOX 3600 TIL 8000 LITER

Inkludert i leveranse:
» VebaBox 3600 til 

8000 liter.
» XL Kjølesystem 

Kjøler eller varmer til ønsket 
temperatur
For temperaturområde -18°C til
+25°C.

Svært nøyaktig kontroll
Ved hjelp av temperatur-regulator, 
som leveres med skjerm og alarm.

Stabil temperatur
I omgivelse temperaturer mellom
-20°C og +40°C.

Kjøler og varmer selv når 
motor ikke er i gang
Ved hjelp av batteri strømpakke.

Enkel å flytte
Kan tas ut av bil når det ikke er 
behov, eller flyttes til neste bil med 
tilstrekkelig plass.

Tilpassing
De fleste størrelser er mulige.

230 volt kontakt / nattdrift

Fjernstyring / dashboard skjerm
Forskjellige datalogg løsninger

Batteri strømpakke 70 Ah, 150Ah, 250 Ah

Tilleggsutstyr:

Tekniske data

Strømforsyning 12 volt

Volume 3600 - 8000 liter

Kjølesystem +2°C to +25°C XL Kjølesystem

Kjølesystem -18°C to +8°C XL Kjølesystem

Varme Elektrisk varme

Strømforbruk Kjøl / frys 90 A

Materiale i kabinett Glassfiberforsterket polyester med 
aluminium ramme. Dører har 
beslag i rustfritt stål.

Materiale innvendig Glassfiberforsterket polyester

Farge Hvit

Innstillingsområde temperatur -18°C til +25°C

Dimmensjoner
Avhenger av VebaBox modell og hva kunde trenger.

Installasjonsskinner

Kabeltilkoblingssett



VOLUM DIMMENSJON 

LxBxH UTVENDIG
DIMMENSJON 

LxBxH INNVENDIG
14 Liter 422x284x372 350x190x180

15 Liter 536x306x358 290x200x230

21 Liter 536x306x450 290x200x320

32 Liter 647x364x408 380x270x270

35 Liter 675x410x436 310x290x350

40 Liter 647x364x508 380x270x370

55 Liter 710x455x495 335x325x390

60 Liter 790x490x441 510x390x310

80 Liter 790x490x561 510x390x430

Kompressorbokser



Proff kjøler med kjøleteknologi 
som gjør at du alltid har riktig 
temperatur på dine varer under 
transport.

ARTIKKELNR.: W18201312

KOMPRESSOR BOKS 14 LITER

Skjerm, temperatur / alarm modul 

AC Adapter 230 volt 

Batteripakke  70 AH 

Automatisk varmejustering opp til +25 ºC

Tekniske data 

Strømforsyning 12 volt DC

Volum 14 liter

Materiale ABS

Farge Lysgrå og mørk grå

Netto vekt 11.5 kilo

Innstilling temperaturområde -18°C til +5°C

Elektrisk spenning  (12 volt) 44 watt

Dimmensjon
Utvendig Innvendig
Lengde 442 mm Lengde 350 mm

Bredde 284 mm Bredde 190 mm

Høyde 372 mm Høyde 180 mm

Inkludert i leveranse:

» Kompressorboks 14 liter

» Kabel DC svart
» Kabel AC grå
» Reservesikring

 

Tilleggsutstyr

Kan brukes til formål som
farmasøytisk, labratorie, medisin og 

mat.

Garantert kvalitet 
Har vært utprøvd i over 25 år.

Stabil temperatur.
Uavhengig av utvendig temperatur.

Svært nøyaktig kontroll
Skjerm er som tillegg.

Stort temperatur område 
For temperaturområde -18 ºC til +25 
ºC.
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