VebaBox
INHOUD

AFMETINGEN BxHxD
BUITEN

AFMETINGEN BxHxD
BINNEN

UITVOERING

450 Liter - Economy

950X900X1000

850X800X750

Koel

850 Liter - Economy

1000X1000X1300

900X900X1050

Koel

1905 Liter - Economy

1200X1150X1900

1180X1050X1650

Koel

Tot 1200 Liter

Maatwerk

Maatwerk

Koel of vries

1200 tot 2400 Liter

Maatwerk

Maatwerk

Koel of vries

2400 tot 3600 Liter

Maatwerk

Maatwerk

Koel of vries

3600 tot 8000 Liter

Maatwerk

Maatwerk

Koel of vries

Actieve uitneembare koelcontainer voorzien van compressor
koeltechniek waarmee u uw
goederen altijd op de juiste
temperatuur vervoert.

VEBABOX ECONOMY MINI

Bij levering inbegrepen:
» VebaBox Economy
» BD220 compressorset
Geschikt als: kleine koeling in
alle bedrijfswagens.

Koelt en verwarmt naar iedere
gewenste temperatuur

Technische gegevens
Voedingsspanning

12 volt

Inhoud koel uitvoering

450 liter

Type koeling +2°C t/m +25°C

1x compressorset BD220 koel

Door middel van temperatuurregelaar
voorzien van display en alarm.

Type verwarming

Elektrische verwarming

Verbruik koel / vries

20 ampère

Stabiele temperatuur

Materiaal behuizing

Glasvezelversterkt polyester met
aluminium frame. Hang en sluitwerk
is volledig RVS.

Materiaal interieur

Glasvezelversterkt polyester

Koelt onderweg en bij stilstand

Kleur

Wit

Middels de installatie van een Battery
Power Pack.

Temperatuur instelbereik

+2°C t/m +25°C

Gemakkelijk uitneembaar

Afmetingen

Waardoor de box overzetbaar is
en de investering over meerdere
bedrijfswagens kan worden terug
verdiend.

Buiten

Binnen

Breedte 950 mm

Breedte 850 mm

Hoogte 900 mm

Hoogte 800 mm

Diepte 1000 mm

Diepte 750 mm

Voor een temperatuurbereik van
+2°C t/m +25°C.

Zeer nauwkeurige regeling

Bij buitentemperaturen tussen -20°C
en +40°C.

Standaard maatvoering
Direct uit voorraad leverbaar!

Optioneel:
▪

230 volt aansluiting

▪

Bediening op afstand / dashboard uitlezing

▪

Diverse data registratie mogelijkheden

▪

Battery Power Pack 70 AH en 150 AH

Actieve uitneembare koelcontainer voorzien van compressor
koeltechniek waarmee u uw
goederen altijd op de juiste
temperatuur vervoert.

VEBABOX ECONOMY SMALL

Bij levering inbegrepen:
» VebaBox Economy
» BD220 compressorset
Geschikt voor: Citroën Berlingo,
Fiat Doblo, Ford Connect, Mercedes
Citan, Nissan NV 200, Opel Combo,
Peugot Partner, Renault Kangoo,
Dacia Dokker, VW caddy.

Koelt en verwarmt naar iedere
gewenste temperatuur
Voor een temperatuurbereik van
+2°C t/m +25°C.

Zeer nauwkeurige regeling

Technische gegevens
Voedingsspanning

12 volt

Inhoud koel uitvoering

850 liter

Type koeling +2°C t/m +25°C

1x compressorset BD220 koel

Door middel van temperatuurregelaar
voorzien van display en alarm.

Type verwarming

Elektrische verwarming

Verbruik koel / vries

20 ampère

Stabiele temperatuur

Materiaal behuizing

Glasvezelversterkt polyester met
aluminium frame. Hang en sluitwerk
is volledig RVS.

Materiaal interieur

Glasvezelversterkt polyester

Koelt onderweg en bij stilstand

Kleur

Wit

Middels de installatie van een Battery
Power Pack.

Temperatuur instelbereik

+2°C t/m +25°C

Gemakkelijk uitneembaar

Afmetingen

Waardoor de box overzetbaar is
en de investering over meerdere
bedrijfswagens kan worden terug
verdiend.

Buiten

Binnen

Breedte 1000 mm

Breedte 900 mm

Hoogte 1000 mm

Hoogte 900 mm

Diepte 1300 mm

Diepte 1050 mm

Bij buitentemperaturen tussen -20°C
en +40°C.

Standaard maatvoering
Direct uit voorraad leverbaar!

Optioneel:
▪

230 volt aansluiting

▪

Bediening op afstand / dashboard uitlezing

▪

Diverse data registratie mogelijkheden

▪

Battery Power Pack 70 AH en 150 AH

Actieve uitneembare koelcontainer voorzien van compressor
koeltechniek waarmee u uw
goederen altijd op de juiste
temperatuur vervoert.

VEBABOX ECONOMY MEDIUM

Bij levering inbegrepen:
» VebaBox Economy
» BD220 compressorset
Geschikt voor: Citroën Jumpy,
Fiat Scudo, Peugot Expert, Toyota
Proace.

Koelt of verwarmt naar iedere
gewenste temperatuur
Voor een temperatuurbereik van
+2°C t/m +25°C.

Zeer nauwkeurige regeling

Technische gegevens
Voedingsspanning

12 volt

Inhoud

1845 liter

Type koeling

2x compressorset BD220 koel

Door middel van temperatuurregelaar
voorzien van display en alarm.

Type verwarming

Elektrische verwarming

Verbruik koel / vries

40 ampère

Stabiele temperatuur

Materiaal behuizing

Glasvezelversterkt polyester met
aluminium frame. Hang en sluitwerk
is volledig RVS.

Materiaal interieur

Glasvezelversterkt polyester

Koelt onderweg en bij stilstand

Kleur

Wit

Middels de installatie van een Battery
Power Pack.

Temperatuur instelbereik

+2°C t/m +25°C

Gemakkelijk uitneembaar

Afmetingen

Bij buitentemperaturen tussen -20°C
en +40°C.

Waardoor de box overzetbaar is
en de investering over meerdere
bedrijfswagens kan worden terug
verdiend.

Standaard maatvoering

Buiten

Binnen

Breedte 1200 mm

Breedte 1090 mm

Hoogte 1150 mm

Hoogte 1040 mm

Diepte 1900 mm

Diepte 1630 mm

Direct uit voorraad leverbaar!

Optioneel:
▪

230 volt aansluiting

▪

Bediening op afstand / dashboard uitlezing

▪

Diverse data registratie mogelijkheden

▪

Battery Power Pack 70 AH en 150 AH

Actieve uitneembare koelcontainer voorzien van compressor
koeltechniek waarmee u uw
goederen altijd op de juiste
temperatuur vervoert.

VEBABOX TOT 1200 LITER

Bij levering inbegrepen:
» VebaBox tot 1200 liter
» BD220 compressorset
» Aansluitkabel 25 mm²
incl. scheidingsrelais

Koelt of verwarmt naar iedere
gewenste temperatuur

Technische gegevens
Voedingsspanning

12 volt

Inhoud

tot 1200 liter

Type koeling +2°C t/m +25°C

1x compressorset BD220 koel

Type koeling -18°C t/m +25°C

2x compressorset BD220 vries

Type verwarming

Elektrische verwarming

Verbruik koel / vries

20 / 40 ampère

Bij buitentemperaturen tussen -20°C
en +40°C.

Materiaal behuizing

Glasvezelversterkt polyester met
aluminium frame. Hang en sluitwerk
is volledig RVS.

Koelt onderweg en bij stilstand

Materiaal interieur

Glasvezelversterkt polyester

Middels de installatie van een Battery
Power Pack.

Kleur

Wit

Temperatuur instelbereik

-18°C t/m +25°C of +2°C t/m +25°C

Voor een temperatuurbereik van
-18°C t/m +25°C of +2°C t/m +25°C.

Zeer nauwkeurige regeling
Door middel van temperatuurregelaar
voorzien van display en alarm.

Stabiele temperatuur

Gemakkelijk uitneembaar
Waardoor de box overzetbaar is
en de investering over meerdere
bedrijfswagens kan worden terug
verdiend.

Afmetingen
Afhankelijk van type VebaBox en wensen van de klant.

Maatwerk
Elke gewenste afmeting mogelijk.

Optioneel:
▪

230 volt aansluiting

▪

Bediening op afstand / dashboard uitlezing

▪

Diverse data registratie mogelijkheden

▪

Battery Power Pack 70 AH en 150 AH

Actieve uitneembare koelcontainer voorzien van compressor
koeltechniek waarmee u uw
goederen altijd op de juiste
temperatuur vervoert.

VEBABOX 1200 tot 2400 LITER

Bij levering inbegrepen:
» VebaBox 1200 tot 2400 liter
» BD220 compressorset
» Aansluitkabel 25 mm²
incl. scheidingsrelais

Koelt of verwarmt naar iedere
gewenste temperatuur

Technische gegevens
Voedingsspanning

12 volt

Inhoud

1200 tot 2400 liter

Type koeling +2°C t/m +25°C

2x compressorset BD220 koel

Type koeling -18°C t/m +25°C

4x compressorset BD220 vries

Type verwarming

Elektrische verwarming

Verbruik koel / vries

40 / 80 ampère

Bij buitentemperaturen tussen -20°C
en +40°C.

Materiaal behuizing

Glasvezelversterkt polyester met
aluminium frame. Hang en sluitwerk
is volledig RVS.

Koelt onderweg en bij stilstand

Materiaal interieur

Glasvezelversterkt polyester

Middels de installatie van een Battery
Power Pack.

Kleur

Wit

Temperatuur instelbereik

-18°C t/m +25°C of +2°C t/m +25°C

Voor een temperatuurbereik van
-18°C t/m +25°C of +2°C t/m +25°C.

Zeer nauwkeurige regeling
Door middel van temperatuurregelaar
voorzien van display en alarm.

Stabiele temperatuur

Gemakkelijk uitneembaar
Waardoor de box overzetbaar is
en de investering over meerdere
bedrijfswagens kan worden terug
verdiend.

Afmetingen
Afhankelijk van type VebaBox en wensen van de klant.

Maatwerk
Elke gewenste afmeting mogelijk.

Optioneel:
▪

230 volt aansluiting

▪

Bediening op afstand / dashboard uitlezing

▪

Diverse data registratie mogelijkheden

▪

Battery Power Pack 70 AH en 150 AH

Actieve uitneembare koelcontainer voorzien van compressor
koeltechniek waarmee u uw
goederen altijd op de juiste
temperatuur vervoert.

VEBABOX 2400 tot 3600 LITER

Bij levering inbegrepen:
» VebaBox 2400 tot 3600 liter
» BD220 compressorset of XL
koelsysteem
» Aansluitkabel 25 mm²
incl. scheidingsrelais

Koelt of verwarmt naar iedere
gewenste temperatuur

Technische gegevens
Voedingsspanning

12 volt

Inhoud

2400 tot 3600 liter

Type koeling +2°C t/m +25°C

3x compressorset BD220 koel

Type koeling -18°C t/m +25°C

XL koelsysteem

Type verwarming

Elektrische verwarming

Verbruik koel / vries

60 / 90 ampère

Bij buitentemperaturen tussen -20°C
en +40°C.

Materiaal behuizing

Glasvezelversterkt polyester met
aluminium frame. Hang en sluitwerk
is volledig RVS.

Koelt onderweg en bij stilstand

Materiaal interieur

Glasvezelversterkt polyester

Middels de installatie van een Battery
Power Pack.

Kleur

Wit

Temperatuur instelbereik

-18°C t/m +25°C of +2°C t/m +25°C

Voor een temperatuurbereik van
-18°C t/m +25°C of +2°C t/m +25°C.

Zeer nauwkeurige regeling
Door middel van temperatuurregelaar
voorzien van display en alarm.

Stabiele temperatuur

Gemakkelijk uitneembaar
Waardoor de box overzetbaar is
en de investering over meerdere
bedrijfswagens kan worden terug
verdiend.

Afmetingen
Afhankelijk van type VebaBox en wensen van de klant.

Maatwerk
Elke gewenste afmeting mogelijk.

Optioneel:
▪

230 volt aansluiting

▪

Bediening op afstand / dashboard uitlezing

▪

Diverse data registratie mogelijkheden

▪

Battery Power Pack 70 AH en 150 AH

Actieve uitneembare koelcontainer voorzien van compressor
koeltechniek waarmee u uw
goederen altijd op de juiste
temperatuur vervoert.

VEBABOX XL 3600 tot 8000 LITER

Bij levering inbegrepen:
»» VebaBox XL 3600 tot 8000 liter
»» XL koelsysteem
»» Aansluitkabel 25 mm²
incl. scheidingsrelais

Koelt of verwarmt naar iedere
gewenste temperatuur

Technische gegevens
Voedingsspanning

12 volt

Inhoud

3600 tot 8000 liter

Type koeling +2°C t/m +25°C

XL koelsysteem

Type koeling -18°C t/m +25°C

XL koelsysteem

Type verwarming

Elektrische verwarming

Verbruik

90 ampère

Bij buitentemperaturen tussen -20°C
en +40°C.

Materiaal behuizing

Glasvezelversterkt polyester met
aluminium frame. Hang en sluitwerk
is volledig RVS.

Koelt onderweg en bij stilstand

Materiaal interieur

Glasvezelversterkt polyester

Middels de installatie van een Battery
Power Pack.

Kleur

Wit

Temperatuur instelbereik

-18°C t/m +25°C of +2°C t/m +25°C

Voor een temperatuurbereik van
-18°C t/m +25°C of +2°C t/m +25°C.

Zeer nauwkeurige regeling
Door middel van temperatuurregelaar
voorzien van display en alarm.

Stabiele temperatuur

Gemakkelijk uitneembaar
Waardoor de box overzetbaar is
en de investering over meerdere
bedrijfswagens kan worden terug
verdiend.

Afmetingen
Afhankelijk van type VebaBox en wensen van de klant.

Maatwerk
Elke gewenste afmeting mogelijk.

Optioneel:
▪▪

230 volt aansluiting

▪▪

Bediening op afstand / dashboard uitlezing

▪▪

Diverse data registratie mogelijkheden

▪▪

Battery Power Pack 70 AH en 150 AH

Afneembare compressorset die
in staat is om actief te koelen en
te verwarmen naar de gewenste
temperatuur, uiteenlopend van
+2°C t/m +25°C.

BD220 COMPRESSORSET COOL

Artikelnummer: BDCB220

Bij levering inbegrepen:
»» BD220 compressorset
»» Bevestigingsbeugels

Koelt of verwarmt naar iedere
gewenste temperatuur

Technische gegevens
Voedingsspanning

12 volt

Materiaal

Kunststof, metaal

Type koeling

Compressor koeling

Type verwarming

Elektrische verwarming + overhittings
beveiliging

Verbruik

20 ampère

Stabiele temperatuur

Nettogewicht

25 kilo

Bij buitentemperaturen tussen -20°C
en +40°C.

Temperatuur instelbereik

+2°C t/m +25°C

Extra sterke ventilatoren

Afmetingen

Voor een goede luchtcirculatie.

Lengte 463 mm

Voor een temperatuurbereik van
+2°C t/m +25°C.

Zeer nauwkeurige regeling
Door middel van temperatuurregelaar
voorzien van display en alarm.

Breedte 322 mm

Het is mogelijk om meerdere
compressorsets aan elkaar te
koppelen.

Optioneel:
▪▪

230 volt aansluiting

▪▪

Bediening op afstand

▪▪

Diverse data registratie mogelijkheden

Hoogte 600 mm

Afneembare compressorset die
in staat is om actief te vriezen en
te verwarmen naar de gewenste
temperatuur, uiteenlopend van
-18°C t/m +25°C.

BD220 COMPRESSORSET FREEZE

Artikelnummer: BDFB220

Bij levering inbegrepen:
»» BD220 compressorset
»» Bevestigingsbeugels

Koelt of verwarmt naar iedere
gewenste temperatuur

Technische gegevens
Voedingsspanning

12 volt

Materiaal

Kunststof, metaal

Type koeling

Compressor koeling

Type verwarming

Elektrische verwarming + overhittings
beveiliging

Verbruik

20 ampère

Stabiele temperatuur

Nettogewicht

25 kilo

Bij buitentemperaturen tussen -20°C
en +40°C.

Temperatuur instelbereik

-18°C t/m +25°C

Extra sterke ventilatoren

Afmetingen

Voor een goede luchtcirculatie.

Lengte 463 mm

Voor een temperatuurbereik van
-18°C t/m +25°C.

Zeer nauwkeurige regeling
Door middel van temperatuurregelaar
voorzien van display en alarm.

Breedte 322 mm

Het is mogelijk om meerdere
compressorsets aan elkaar te
koppelen.

Optioneel:
▪▪

230 volt aansluiting

▪▪

Bediening op afstand

▪▪

Diverse data registratie mogelijkheden

Hoogte 600 mm

