CRYOCITYTM

De duurzame oplossing voor uw gekoelde
transporten in stedelijke omgevingen

CryoCity TM geeft jou:
Air Liquide biedt
oplossingen voor uw
temperatuur gecontroleerde
transportvoertuigen met
behoud van de kwaliteit en
uw veiligheid.

• Toegang tot alle Low Emission
Zones (LEZ) = geen emissies
• Een autonoom snel
koelingsysteem
• Ideale combinatie met alle
types voertuigen (EV, FHEV,
CNG, HFCV, ...)
• Een veilige indirecte koeling

www.cryocity.eu

CryoCity TM - een duurzame en
veilige transportkoeling voor
lichte bedrijfsvoertuigen
Waar maakt Air Liquide het verschil? Op maat gemaakte oplossingen op basis van een
grondig begrip van uw behoeften. Gebruikmakend van de kennis, netwerkrelaties en
ervaring van onze deskundigen leveren wij innovatieve, geoptimaliseerde oplossingen
om u concurrentievoordeel te bieden in een dynamische en veeleisende markt.

CryoCity TM voordelen
Autonoom systeem - geen extra elektrische
energie vereist = optimaal voor elektrische
voertuigen

Alternatieve brandstoffen:
Recuperatie van biogas, productie
alternatieve brandstof: Bio-LNG en H2
3 kW

Snelle pulldown-tijd door de -80°C van de
CO2 (afgevangen CO2 met Green Origin)

*Transportvoertuigen > 3,5 ton

>15

Klanten per rit met een snel temperatuur
herstel na elke deuropeningen

Snij en lastoepassingen:
alle gassen en gasmengsels voor
lassen en snijden

0°C

Voor gekoeld transport (16 m³ laadvolume) ATP Class A
Voor vriestransport (8 m³ laadvolume)

BLUEEZE:
alternatieven voor transportkoeling* op
basis van vloeibare stikstof (-196°C).

Geen uitstoot van partikels, NOx alsook
geen geluid

Droogijs:
Voor al uw gecontroleerde
gekoelde transport pakketten
8h

Koeling autonomie
Incl. 15 deuropeningen van 2’

4’

Snelle vulling met kooldioxide via
eenvoudig tankstation
Minimum aan draaiende onderdelen
Low wear & tear = lage onderhoudskosten

Air Liquide is niet verantwoordelijk voor het gebruik of de gevolgen van het gebruik, van de informatie in dit document.

Contact

www.airliquide-benelux.com

Berno De Vree
Tel: +31 (0)646 64 54 04
Email: Berno.devree@airliquide.com

Air Liquide is een Marktleider in gassen, technologieën en diensten voor de
industrie en de gezondheidszorg. Air Liquide is aanwezig in 80 landen met
ongeveer 67.000 werknemers, bedient meer dan 3,5 miljoen klanten en patiënten.
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Andere toepassingen:

