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Daikin

Daikin Europe N.V. is in 1973 opgericht in Oostende (België), en is een toonaangevende Europese producent van 
airconditioners, verwarmingssystemen en koelinstallaties. Daikin stelt meer dan 8000 mensen tewerk in heel Europa en 
heeft productiecentra in België, Duitsland, Oostenrijk, Italië, Verenigd Koninkrijk, Tsjechië en Turkije. De Daikin-groep is 
wereldwijd befaamd voor zijn innovatieve rol in productontwikkeling en de ongeëvenaarde kwaliteit en veelzijdigheid 
van zijn geïntegreerde oplossingen. 

Expertise in koeling
Samen met zusterbedrijven als Zanotti, Hubbard, Tewis en 
AHT heeft Daikin het meest uitgebreide gamma producten 
die beantwoorden aan alle commerciële, industriële en 
koeltransport-eisen in heel Europa. De Daikin-groep streeft 
ernaar om de hoogst mogelijke kwaliteit, innovatie en 
duurzaamheid te bereiken.

Milieuvisie 2050
In het kader van het Klimaatakkoord van Parijs heeft Daikin 
zijn Milieuvisie 2050 geformuleerd: een gloednieuwe roadmap 
voor duurzaam ondernemen die tot doel heeft om de uitstoot 
van broeikasgassen tegen 2050 tot nul te reduceren. Met deze 
visie als leidraad kiest Daikin resoluut voor innovatie om de 
ecologische voetafdruk van onze producten en activiteiten te 
verkleinen en daarmee nog beter te doen dan de mondiale, 
Europese en plaatselijke wetten en voorschriften. Als leider op 
het gebied van milieuvriendelijke duurzaamheid streeft het 
bedrijf voortdurend naar betere prestaties om de efficiëntie en 
integriteit van de cold chain te behouden.

Daikin Reefer staat garant voor een ongeëvenaarde 

betrouwbaarheid op het gebied van maritieme 

transportkoeling. Met de Active Controlled 

Atmosphere technologie luidt het een nieuw 

tijdperk in deze sector in.

Daikin Chemicals produceert fluorchemische 

producten, zoals koelmiddelen met een laag 

aardopwarmingspotentieel, in lijn met Daikin's 

Milieuvisie 2050.
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Zanotti

Zanotti werd opgericht in 1962. Het bedrijf is gespecialiseerd 
in koelsystemen voor de commerciële, industriële en 
transportkoelingssector.  Het hoofdkantoor bevindt zich in Mantua, 
Italië, in een hypermodern productiecentrum met 600 werknemers. Het 
bedrijf investeert voortdurend in de ontwikkeling van productie- en 
testprocessen.

Zanotti heeft zichzelf in Europa op de kaart gezet door het doelgericht 
focussen op behoeften van klanten in korte-afstand transport, waar tot 
voor kort geen oplossingen voor beschikbaar waren. Dankzij innovatieve 
koelsystemen voor bestelwagens en vrachtwagens slaagde het bedrijf 
erin om deze leemte op te vullen. Deze focus op lokaal transport, 
inclusief thuisbezorging en levering van geneesmiddelen, heeft geleid 
tot een uniek aanbod, zoals de Invisible Multi-systemen en klantgerichte 
oplossingen met op maat gemaakte productconfiguraties.

Zanotti heeft zich tot doel gesteld om de eerste keuze van 
klanten te worden voor transportkoeling; voor alle voertuigen 
en toepassingen. Toen Daikin Europe Zanotti in 2016 overnam, 
werd deze visie werkelijkheid dankzij de combinatie van Zanotti's 
expertise in koelsystemen met de ongeëvenaarde design- en 
productiemogelijkheden en het uitgebreide verkoop- en servicenetwerk 
van Daikin.
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Cold Chain – Integrated
De expertise van Zanotti in koelsystemen, gecombineerd met de ongeëvenaarde design- en 
productiemogelijkheden, en het uitgebreide verkoop- en servicenetwerk van Daikin, heeft geleid tot geïntegreerde 
cold chain-oplossingen in heel Europa. Op die manier worden alle koelingsbehoeften beantwoord, van de boerderij 
tot op het bord.

Samen met Zanotti streven we ernaar om de koeltransportindustrie te herdefiniëren, waarbij duurzaamheid en klantgerichtheid centraal 
staan in ons bedrijfsmodel in heel Europa en de wereld. Ons doel is om te beantwoorden aan de behoeften van onze klanten dankzij ons 
uitgebreid gamma aan producten en diensten, gekoppeld aan flexibele, op maat gemaakte oplossingen die getuigen van de ongeëvenaarde 
betrouwbaarheid en innovatie die Daikin groot hebben gemaakt.

Onze bedrijvengroep is in staat om geïntegreerde cold chain-systemen aan te bieden. Hierdoor bevinden wij ons in een unieke positie 
om een positieve impact te hebben op mondiale uitdagingen zoals klimaatverandering, en om een veilig en duurzaam transport van 
voedingsmiddelen en farmaceutische producten te kunnen garanderen.

De synergie die ontstaat door de combinatie van de marktleidende technologieën en het uitgebreide netwerk van Daikin met de expertise in 
transportkoeling van Zanotti stelt ons in staat om onze klanten optimale oplossingen aan te bieden.

Duurzame en innovatieve oplossingen
 › Veilige koelmiddelen met een laag aardopwarmingspotentieel dankzij de samenwerking met Daikin Chemicals
 › Lagere CO2-uitstoot in de transportsector door alternatieve aandrijvingstechnologieën
 › Hypermodern innovatiecentrum voor koeltechnologie

Klantgerichte filosofie
 › Het productontwerp en de productiesystemen van Daikin staan garant voor een ongeëvenaarde betrouwbaarheid en een maximaal gerust 
gevoel bij onze klanten

 › Dankzij een slim en doordacht ontwerp is minder onderhoud nodig, met lagere bedrijfs- en totale eigendomskosten tot gevolg
 › Op maat gemaakte configuraties die precies voldoen aan de behoeften van klanten in de steeds veranderende transportsector

Uitgebreide service & ondersteuning
 › Internationaal servicenetwerk, 24/7 beschikbaar
 › Ongeëvenaarde klantenservice, nu en voor altijd
 › Wereldwijde netwerken voor verkoop, distributie en productie
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Productoverzicht
Ons gamma transportkoelingssystemen biedt betrouwbare en efficiënte oplossingen voor alle mogelijke 
toepassingen en voertuigtypes.  Elke unit is speciaal ontworpen om uw totale eigendomskosten tot een minimum 
te beperken en aan al uw behoeften te beantwoorden. Elk systeem voldoet aan onze strenge kwaliteitsnormen en 
wordt ondersteund door een servicenetwerk dat 24/7 beschikbaar is.

BESTELWAGENS LICHTE VRACHTWAGENS VRACHTWAGENS

Direct-Drive Electric

Invisible Direct-Drive Zero Direct-Drive Invisible Electric Zero Electric SFZ Uno Uno onderbouwsysteem

SFZ007
SFZ008
SFZ009

Z200
Z250
Z350
Z380

SFZ009e Z120b 
Z200e
Z250e
Z350e

SFZ238
SFZ248    

U600
U800
U1000

UN120

SFZ009 Multi Z380 Multi SFZ009e Multi Z350e Multi SFZ238 Multi
SFZ248 Multi

U800 Multi
U1000 Multi

UN120 Multi

3,5m - 4m 3,5m - 4m4m - 5m 4m - 5m
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BESTELWAGENS LICHTE VRACHTWAGENS VRACHTWAGENS

Direct-Drive Electric

Invisible Direct-Drive Zero Direct-Drive Invisible Electric Zero Electric SFZ Uno Uno onderbouwsysteem

SFZ007
SFZ008
SFZ009

Z200
Z250
Z350
Z380

SFZ009e Z120b 
Z200e
Z250e
Z350e

SFZ238
SFZ248    

U600
U800
U1000

UN120

SFZ009 Multi Z380 Multi SFZ009e Multi Z350e Multi SFZ238 Multi
SFZ248 Multi

U800 Multi
U1000 Multi

UN120 Multi

4,5m - 6,5m 5m - 8,5m 7m - 8,5m
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Bestelwagen 
Direct-Drive
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SFZ007  |  SFZ008  |  SFZ009  |  SFZ009 Multi

SFZ007 | SFZ008 | SFZ009 | SFZ009 Multi

Invisible Direct-Drive

Onze Invisible-serie is speciaal ontworpen voor een onopvallend en efficiënt transport van gekoelde producten in bestelwagens. Deze units 
worden onder het voertuigchassis geïnstalleerd waar ze volledig onzichtbaar van buitenaf zijn. Op die manier blijven het esthetisch karakter, 
de oorspronkelijke hoogte en aerodynamica van het voertuig behouden, en worden carrosseriewerken tot een minimum beperkt.  SFZ007, 
SFZ008 en SFZ009 bieden uiteenlopende koelcapaciteiten en -volumes die zijn aangepast aan verschillende toepassingen.  De SFZ009 Multi is 
uitgerust met dubbele verdampers, voor het transport van producten met verschillende temperatuurvereisten in twee afzonderlijke zones.

De Invisible-serie met zijn uiterst compacte afmetingen is de ideale keuze voor klanten die op zoek zijn naar een ruimtebesparende oplossing. 
Een gebruiksvriendelijke interface in de bestuurderscabine maakt een real-time bewaking en controle van de prestaties van de unit mogelijk. 
Op die manier wordt gegarandeerd dat tijdens de volledige rit de juiste temperatuur wordt aangehouden.

Verschillende temperatuurzones in het voertuig (enkel Multi-model)
Aangedreven door direct-drive onderweg, elektriciteitsnet in stand-by
Voldoende vrije ruimte onder het voertuig
Behoud van esthetisch karakter en aerodynamica van het voertuig dankzij montage onder het chassis
Onzichtbaar van buitenaf
Geluidsarm
Gebruiksvriendelijke interface in bestuurderscabine
Compatibel met telematica
Standaard twee jaar garantie

Belangrijkste kenmerken:
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SFZ007  |  SFZ008  |  SFZ009  |  SFZ009 Multi

Verdamper

Condensor

Compressor

113 mm

631 mm

351  mm

522  mm 610 mm

149  mm
181 mm

856 mm682 mm

737 mm

103 mm

451 mm

Verdamper

Condensor

Compressor

SFZ007 SFZ008 SFZ009 SFZ009 Multi

Algemeen

Koelmiddel [-] R134a R452A

Netto koelcapaciteit van het systeem bij ATP-omstandigheden (30 °C omgevingstemperatuur)

[°C] 0 °C -20 °C 0°C -20 °C 0°C -20 °C 0°C -20 °C

Rijmodus [W] 1790 n.v.t. 2180 1090 3250 1710 2990 1580

Stand-by modus [W] 1130 n.v.t. 1580 800 1900 1050 1760 970

Verwarmingscapaciteit

Rijmodus [W] n.v.t. 1890 2790 2640

Stand-by modus [W] n.v.t. 1380 1630 1580

Luchtdebiet

Luchtdebiet bij 100 kPa statische druk [m³/u] 620 910 840 2x 620

Gewicht

Condensor zonder elektrische stand-by [kg] 25 38 45 45

Condensor met elektrische stand-by [kg] 50 65 75 75

Verdamper [kg] 10 14 20,5 2x 10,2

Rijcompressor

Slagvolume [cc] 146 146 163 163

Deze producten bevatten gefluoreerde broeikasgassen (R134a GWP=1430 / R452A GWP=2140,5).

Beschikbare stand-by spanningen: 230/1/50 of 400/3/50

Beschikbare voertuigspanningen: 12 VDC of 24 VDC
Voorlopige technische gegevens

113 mm

631 mm

351  mm

522  mm 610 mm

149  mm

181 mm

856 mm682 mm

737 mm

103 mm

451 mm

007 008 009 009
MULTI

Verdamper

Compressor

181 mm

856 mm682 mm

737 mm

103 mm

451 mm

192 mm

655 mm511 mm
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Z200  |  Z250  |  Z350  |  Z380     

Z200 | Z250 | Z350 | Z380 

Zero Direct-Drive 

De Zero-serie biedt een maximale flexibiliteit in het temperatuurbeheer van gekoelde producten, en beantwoordt daarmee aan de behoeften 
van de distributiesector. De uitgebreide direct-drive Zero-serie met de Z200, Z250, Z350 en Z380 is speciaal ontworpen voor een breed scala 
aan toepassingen in lichte bedrijfsvoertuigen.  

Alle Zero-modellen kunnen eenvoudig worden geïnstalleerd en onderhouden. De condensorunit kan op het dak of de voorwand van de 
laadruimte worden gemonteerd, en dankzij de compacte afmetingen van de verdamper die in de laadruimte is geïnstalleerd, gaat geen 
laadvolume verloren.  Een gebruiksvriendelijke interface in de bestuurderscabine maakt een real-time bewaking en controle van de prestaties 
van de unit mogelijk. Op die manier wordt gegarandeerd dat tijdens de volledige rit de juiste temperatuur wordt aangehouden.  Met hun 
aantrekkelijk design zijn onze Zero-units dé nieuwe referentie op de markt.

Bewezen betrouwbaarheid en prestaties 
Aangedreven door direct-drive onderweg, elektriciteitsnet in stand-by
Eenvoudig te installeren en onderhouden dankzij de verwijderbare zijpanelen
Configureerbaar voor een breed scala aan koeltoepassingen in lichte bedrijfsvoertuigen
Geluidsarm
Gebruiksvriendelijke interface in bestuurderscabine
Kleinere koelmiddelvulling en lagere onderhoudskosten
Compatibel met telematica
Standaard twee jaar garantie

Belangrijkste kenmerken:
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Z200  |  Z250  |  Z350  |  Z380     

Z200 Z250 Z350 Z380 Z250 Z380

Algemeen

Koelmiddel [-] R452A R134a

Netto koelcapaciteit van het systeem bij ATP-omstandigheden (30 °C omgevingstemperatuur)

[°C] 0°C -20 °C 0°C -20 °C 0°C -20 °C 0°C -20 °C 0°C -20 °C 0°C -20 °C

Rijmodus [W] 2220 1170 2680 1470 3350 1840 3800 2020 2140 n.v.t. 2920 n.v.t.

Stand-by modus [W] 1500 700 2120 820 2240 890 2450 970 1130 n.v.t. 1900 n.v.t.

Verwarmingscapaciteit

Rijmodus [W] 2100 2500 3100 3300 1930 2620

Stand-by modus [W] 1300 1900 2000 2200 1020 1710

Luchtdebiet

Luchtdebiet bij 100 kPa statische druk [m³/u] 622 650 1300 1300 650 1300

Gewicht

Condensor zonder elektrische stand-by [kg] 30 36 36 42 34 40

Condensor met elektrische stand-by [kg] 56 72 72 80 70 78

Verdamper [kg] 10,2 10,5 19,6 19,6 9 18

Rijcompressor

Slagvolume [cc] 131 131 146 146 146 163

Deze producten bevatten gefluoreerde broeikasgassen (R134a GWP=1430 / R452A GWP=2140,5).

Beschikbare stand-by spanningen: 230/1/50 of 400/3/50

Beschikbare voertuigspanningen: 12 VDC

Verdamper Verdamper Verdamper Verdamper

Condensor Condensor Condensor Condensor

192 mm 655 mm

51
1 m

m

254 mm 873 mm

55
9 

m
m

192 mm 655 mm

51
1 m

m

275 mm 1014 mm

60
7 

m
m

194 mm 1135 mm

51
4 

m
m

275 mm 1014 mm

60
7 

m
m

194 mm 1135 mm

51
4 

m
m

287 mm 1139 mm

60
7 

m
m

200 250 350 380
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Z380 Multi  

Z380 Multi Z380 Multi (Narrow Evap)

Algemeen

Koelmiddel [-] R452A

Netto koelcapaciteit van het systeem bij ATP-omstandigheden (30 °C omgevingstemperatuur)

[°C] 0°C -20 °C 0°C -20 °C

Rijmodus [W] 3450 1180 3250 1310

Stand-by modus [W] 2650 920 2420 1030

Verwarmingscapaciteit

Rijmodus [W] 3010 2630

Stand-by modus [W] 1770 1520

Luchtdebiet

Luchtdebiet bij 100 kPa statische druk [m³/u] 2x 620 2x 830

Gewicht

Condensor zonder elektrische stand-by [kg] 42 42

Condensor met elektrische stand-by [kg] 80 80

Verdamper [kg] 2x 10,2 2x 16

Rijcompressor

Slagvolume [cc] 146 146

Deze producten bevatten gefluoreerde broeikasgassen (R452A GWP=2140,5).

Beschikbare stand-by spanningen: 230/1/50 of 400/3/50

Beschikbare voertuigspanningen: 12 VDC

Z380 Multi 

Zero Direct-Drive Multi-Temp 

Condensor

De Z380 Multi en Z380 Multi (Narrow Evap) modellen zijn speciaal ontworpen 
om te beantwoorden aan de hedendaagse vereisten voor koeling met een 
lage milieu-impact voor lichte bedrijfsvoertuigen. Deze units zijn uitgerust 
met extra verdampers voor het transport van producten met verschillende 
temperatuurvereisten in gescheiden zones. Ze zijn beschikbaar in verschillende 
configuraties die zijn aangepast aan uiteenlopende toepassingen. 

Alle Zero-modellen kunnen eenvoudig worden geïnstalleerd en onderhouden. 
De condensorunit kan op het dak of de voorwand van de laadruimte worden 
gemonteerd, en dankzij de compacte afmetingen van de verdamper die in de 
laadruimte is geïnstalleerd, gaat geen laadvolume verloren.  Een gebruiksvriendelijke 
interface in de bestuurderscabine maakt een real-time bewaking en controle van 
de prestaties van de unit mogelijk. Op die manier wordt gegarandeerd dat tijdens 
de volledige rit de juiste temperatuur wordt aangehouden.  Met hun aantrekkelijk 
design zijn onze Zero-units dé nieuwe referentie op de markt.

Verschillende temperatuurzones in het voertuig
Bewezen betrouwbaarheid en prestaties
Aangedreven door direct-drive onderweg, elektriciteitsnet in stand-by
Eenvoudig te installeren en onderhouden dankzij de verwijderbare zijpanelen
Configureerbaar voor een breed scala aan koeltoepassingen in lichte 
bedrijfsvoertuigen
Geluidsarm
Gebruiksvriendelijke interface in bestuurderscabine
Kleinere koelmiddelvulling en lagere onderhoudskosten
Compatibel met telematica
Standaard twee jaar garantie

Belangrijkste kenmerken:

Uitvoering met standaard 
verdampers

Voorlopige technische gegevens

380
MULTI

468 mm

185 mm

578,3 mm

287 mm 1139 mm

60
7 

m
m

Uitvoering met compacte 
verdampers

192 mm

655 mm511 mm
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Bestelwagens 
Electric-serie



16

 SFZ009e  |  SFZ009e Multi

SFZ009e | SFZ009e Multi

Invisible Electric 

De Invisible Electric-serie is speciaal ontworpen voor een onopvallend en efficiënt transport van gekoelde producten in bestelwagens met 
elektrische aandrijving, zowel tijdens het rijden als in stand-by.  Het vermogen wordt geleverd door een uiterst betrouwbare accu-omvormer, 
waardoor de Invisible Electric de ideale keuze is voor volledig elektrische, hybride of conventionele voertuigen.

Deze units worden onder het voertuigchassis geïnstalleerd waar ze volledig onzichtbaar van buitenaf zijn. Op die manier blijven het esthetisch 
karakter, de oorspronkelijke hoogte en aerodynamica van het voertuig behouden, en worden carrosseriewerken tot een minimum beperkt. De 
SFZ009e biedt uiteenlopende koelcapaciteiten en -volumes die zijn aangepast aan verschillende toepassingen.  De SFZ009e Multi is uitgerust 
met dubbele verdampers, voor het transport van producten met verschillende temperatuurvereisten in twee afzonderlijke zones.

De Invisible-serie met zijn uiterst compacte afmetingen is de ideale keuze voor klanten die op zoek zijn naar een ruimtebesparende oplossing. 
Een gebruiksvriendelijke interface in de bestuurderscabine maakt een real-time bewaking en controle van de prestaties van de unit mogelijk. 
Op die manier wordt gegarandeerd dat tijdens de volledige rit de juiste temperatuur wordt aangehouden.

Geen CO2-uitstoot
Aangedreven door een betrouwbare accu-omvormer tijdens het rijden, oplaadbaar op het elektriciteitsnet
Compatibel met volledig elektrische, hybride of conventionele voertuigen
Verschillende temperatuurzones in het voertuig (enkel Multi-model) 
Voldoende vrije ruimte onder het voertuig
Behoud van esthetisch karakter en aerodynamica van het voertuig dankzij montage onder het chassis
Onzichtbaar van buitenaf
Geluidsarm
Gebruiksvriendelijke interface in bestuurderscabine
Compatibel met telematica
Standaard twee jaar garantie

Belangrijkste kenmerken:
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SFZ009e  |  SFZ009e Multi

SFZ009e SFZ009e Multi

Algemeen 

Koelmiddel [-] R452A

Netto koelcapaciteit van het systeem bij ATP-omstandigheden (30 °C omgevingstemperatuur)

[°C] 0°C -20 °C 0°C -20 °C

Accumodus [W] 1900 1050 1760 970

Verwarmingscapaciteit

Rijmodus [W] 1650 1580

Luchtdebiet

Luchtdebiet bij 100 kPa statische druk [m³/u] 840 2x 620

Gewicht

Condensor met elektrische stand-by [kg] 75 75

Verdamper [kg] 20,5 2x 10,2

Max. vermogen

[A] 165 170

Deze producten bevatten gefluoreerde broeikasgassen (R452A GWP=2140,5).

Beschikbare stand-by spanningen: 230/1/50 of 400/3/50

Beschikbare voertuigspanningen: 12 VDC of 24 VDC
Voorlopige technische gegevens

Verdamper

Condensor

181 mm

856 mm682 mm

737 mm

103 mm

451 mm

Condensor

181 mm

856 mm682 mm

737 mm

103 mm

451 mm

009e 009e
MULTI

Verdamper

181 mm

856 mm682 mm

737 mm

103 mm

451 mm

192 mm

655 mm511 mm
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Z120b

Z120b

Zero Electric 

Z120b

Algemeen

Koelmiddel [-] R452A

Netto koelcapaciteit van het systeem bij ATP-omstandigheden (30 °C omgevingstemperatuur)

[°C] 0°C -20 °C

Accumodus [W] 1300 550

Verwarmingscapaciteit

Rijmodus [W] 1100

Luchtdebiet

Luchtdebiet bij 100 kPa statische druk [m³/u] 560

Gewicht

Condensor met elektrische stand-by [kg] 64

Verdamper [kg] 10,2

Max. vermogen

[A] 75

Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen (R452A GWP=2140,5).

Beschikbare stand-by spanningen: 230/1/50 of 400/3/50

Beschikbare voertuigspanningen: 12 VDC

Het vermogen voor de Z120b wordt geleverd door de accu van het 
voertuig, met een minimale impact op het milieu en een maximale 
koelefficiëntie: ideaal voor gekoeld transport in bestelwagens.  
De unit kan snel en eenvoudig worden geïnstalleerd, zonder 
mechanische koppelingen met de voertuigmotor, waardoor ook 
het stroomverbruik en daarmee de CO2-uitstoot tot een minimum 
worden beperkt.

Alle Zero-modellen kunnen eenvoudig worden geïnstalleerd en 
onderhouden. De condensorunit kan op het dak of de voorwand 
van de laadruimte worden gemonteerd, en dankzij de compacte 
afmetingen van de verdamper die in de laadruimte is geïnstalleerd, 
gaat geen laadvolume verloren.  Een gebruiksvriendelijke interface 
in de bestuurderscabine maakt een real-time bewaking en controle 
van de prestaties van de unit mogelijk. Op die manier wordt 
gegarandeerd dat tijdens de volledige rit de juiste temperatuur wordt 
aangehouden.

VerdamperCondensor

Lage uitstoot
Bewezen betrouwbaarheid en prestaties 
Accu-aandrijving tijdens het rijden, via het elektriciteitsnet in 
stand-by
Compatibel met volledig elektrische, hybride of conventionele 
voertuigen
Eenvoudig te installeren en onderhouden dankzij de 
verwijderbare zijpanelen
Geluidsarm
Gebruiksvriendelijke interface in bestuurderscabine
Kleinere koelmiddelvulling en lagere onderhoudskosten
Compatibel met telematica
Standaard garantie van 2 jaar, verlengbaar tot 5 jaar

Belangrijkste kenmerken:

873 mm254 mm

55
9 

m
m

605 mm192 mm

51
1 m

m

120b
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Elektrische voeding
Onze elektrische voedingen zijn speciaal ontworpen voor de Invisible Electric 
en Zero Electric-series. Ze zijn uiterst betrouwbaar en kunnen optimaal worden 
aangepast aan de specifieke behoeften van verschillende voertuigen en 
toepassingen.

De elektrische stroom kan worden geleverd door één of twee DC lithium-ion accu's 
van elk 1,25 tot 5,5 kW, met een totaal gecombineerd vermogen tot 11 kW. De unit 
wordt geleverd met een stevige invertergestuurde acculader.

Geen CO2-uitstoot
Geen onderhoud
Hoogwaardig design met hoge betrouwbaarheid
Lange levensduur (3500 cycli)
Snel opladen
230 VAC voeding voor opladen en stand-bymodus
Bluetooth-aansluiting voor smartphone app
Compatibel met telematica, voor accubewaking op afstand
Optionele aansluiting op DC-voertuigaccu voor extra voeding
Optionele extra ingang voor externe voeding

Belangrijkste kenmerken:

Acculader  

enkel voor Z120b

Invertergestuurde acculader  

SFZ009e / Z200e / Z250e / 

Z350e / Z350e Multi
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Z200e  |  Z250e  |  Z350e  |  Z350e Multi

Z200e | Z250e | Z350e | Z350e Multi

Zero Electric

De Zero-serie biedt een maximale flexibiliteit in het temperatuurbeheer van gekoelde producten, en beantwoordt daarmee aan de behoeften 
van de distributiesector. De Zero Electric-serie is speciaal ontworpen om te beantwoorden aan een breed scala aan toepassingen in lichte 
bedrijfsvoertuigen op elektrische energie, zowel tijdens het rijden als in stand-by. Het vermogen wordt geleverd door een uiterst betrouwbare 
accu-omvormer, waardoor de Zero Electric de ideale keuze is voor volledig elektrische, hybride of conventionele voertuigen.  

Z200e, Z250e en Z350e bieden uiteenlopende koelcapaciteiten en -volumes die zijn aangepast aan verschillende toepassingen. De Z350e Multi 
is uitgerust met extra verdampers voor het transport van producten met verschillende temperatuurvereisten in gescheiden zones.

Alle Zero-modellen kunnen eenvoudig worden geïnstalleerd en onderhouden. De condensorunit kan op het dak of de voorwand van de 
laadruimte worden gemonteerd, en dankzij de compacte afmetingen van de verdamper die in de laadruimte is geïnstalleerd, gaat geen 
laadvolume verloren.  Een gebruiksvriendelijke interface in de bestuurderscabine maakt een real-time bewaking en controle van de prestaties 
van de unit mogelijk. Op die manier wordt gegarandeerd dat tijdens de volledige rit de juiste temperatuur wordt aangehouden.  Met hun 
aantrekkelijk design zijn onze Zero-units dé nieuwe referentie op de markt.

Geen CO2-uitstoot
Aangedreven door een betrouwbare accu-omvormer tijdens het rijden, 
oplaadbaar op het elektriciteitsnet
Compatibel met volledig elektrische, hybride of conventionele voertuigen 
Verschillende temperatuurzones in het voertuig (enkel Multi-model) 
Bewezen betrouwbaarheid en prestaties
Eenvoudig te installeren en onderhouden dankzij de verwijderbare 
zijpanelen
Geluidsarm
Configureerbaar voor een breed scala aan koeltoepassingen in lichte 
bedrijfsvoertuigen
Gebruiksvriendelijke interface in bestuurderscabine
Kleinere koelmiddelvulling en lagere onderhoudskosten
Compatibel met telematica
Standaard twee jaar garantie

Belangrijkste kenmerken:
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Z200e  |  Z250e  |  Z350e  |  Z350e Multi

Z200e Z250e Z350e Z350e Multi

Algemeen

Koelmiddel [-] R452A

Netto koelcapaciteit van het systeem bij ATP-omstandigheden (30 °C omgevingstemperatuur)

[°C] 0°C -20 °C 0°C -20 °C 0°C -20 °C 0°C -20 °C

Accumodus [W] 1400 700 1700 800 1900 1150 1850 1100

Verwarmingscapaciteit

Rijmodus [W] 1200 1500 1650 1600

Luchtdebiet

Luchtdebiet bij 100 kPa statische druk [m³/u] 620 650 1300 2x 620

Gewicht

Condensor met elektrische stand-by [kg] 54 70 70 70

Verdamper [kg] 10,2 10,5 19,6 2X 10,2

Max. vermogen

[A] 100 159 166 171

Deze producten bevatten gefluoreerde broeikasgassen (R452A GWP=2140,5).

Beschikbare stand-by spanningen: 230/1/50 of 400/3/50

Beschikbare voertuigspanningen: 12 VDC of 24 VDC
Voorlopige technische gegevens

Verdamper Verdamper Verdamper

Condensor Condensor Condensor Condensor

192 mm 655 mm

51
1 m

m

254 mm 873 mm
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m
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275 mm 1014 mm
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200e 250e 350e 350e
MULTI
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Lichte 
vrachtwagens
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SFZ238  |  SFZ248    

SFZ238 | SFZ248

SFZ

SFZ is een robuuste oplossing met directe aandrijving voor gekoeld transport in kleine tot middelgrote vrachtwagens.  Het vertrouwde design 
staat garant voor een optimale energie-efficiëntie, een fluisterstille werking, en een gebruiksvriendelijk transport van gekoelde producten in 
middelgrote laadruimtes.  

Op de SFZ238 en SFZ248 wordt de unit op de voorwand van de laadruimte gemonteerd. Er zijn verschillende configuraties van verdampers 
en ventilatoren mogelijk om te beantwoorden aan de specifieke vereisten van een breed scala aan voertuigtypes en toepassingen.  Een 
gebruiksvriendelijke interface in de bestuurderscabine maakt een real-time bewaking en controle van de prestaties van de unit mogelijk. Op 
die manier wordt gegarandeerd dat tijdens de volledige rit de juiste temperatuur wordt aangehouden.

Bewezen betrouwbaarheid en prestaties
Aangedreven door direct-drive onderweg, elektriciteitsnet in stand-by
Eenvoudig te installeren en te onderhouden, lichtgewicht
Geluidsarm
Configureerbaar voor een breed scala aan koeltoepassingen in kleine tot middelgrote vrachtwagens
Gebruiksvriendelijke interface in bestuurderscabine
Compatibel met telematica
Standaard twee jaar garantie

Belangrijkste kenmerken:
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SFZ238  |  SFZ248    

Condensor Condensor 

SFZ238 SFZ248

Algemeen

Koelmiddel [-] R452A

Netto koelcapaciteit van het systeem bij ATP-omstandigheden (30 °C omgevingstemperatuur)

[°C] 0°C -20 °C 0°C -20 °C

Rijmodus [W] 4700 2470 5200 2700

Stand-by modus [W] 3830 2010 4350 2100

Verwarmingscapaciteit

Rijmodus [W] 3990 4540

Stand-by modus [W] 3310 2800

Luchtdebiet

Luchtdebiet bij 100 kPa statische druk [m³/u] 1670 3340

Gewicht

Condensor zonder elektrische stand-by [kg] 70 77

Condensor met elektrische stand-by [kg] 128 143

Verdamper [kg] 26,5 42,5

Rijcompressor

Slagvolume [cc] 163 215

Deze producten bevatten gefluoreerde broeikasgassen (R452A GWP=2140,5).

Beschikbare stand-by spanningen: 230/1/50 of 400/3/50

Beschikbare voertuigspanningen: 12 VDC of 24 VDC
Voorlopige technische gegevens

Verdamper Verdamper

1400 mm
520 mm

470 mm

1400 mm
520 mm

470 mm

682 mm 1106 mm

181 mm

238 248

682 mm
1556 mm

181 mm
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SFZ238 Multi  |  SFZ248 Multi

SFZ238 Multi | SFZ248 Multi

SFZ Multi-Temp 

Onze SFZ Multi-Temp serie is speciaal ontworpen om te beantwoorden aan de 
hedendaagse eisen voor koeling in kleine tot middelgrote vrachtwagens. Deze 
units zijn uitgerust met extra verdampers voor het transport van producten met 
verschillende temperatuurvereisten in gescheiden zones. Ze zijn beschikbaar in 
verschillende configuraties die zijn aangepast aan uiteenlopende toepassingen.  
Het vertrouwde design staat garant voor een optimale energie-efficiëntie, een 
fluisterstille werking, en een gebruiksvriendelijk transport van gekoelde producten 
in middelgrote laadruimtes.  

De SFZ238 Multi en SFZ248 Multi zijn ontworpen voor montage op de voorwand 
van de laadruimte.  Een gebruiksvriendelijke interface in de bestuurderscabine 
maakt een real-time bewaking en controle van de prestaties van de unit 
mogelijk. Op die manier wordt gegarandeerd dat tijdens de volledige rit de juiste 
temperatuur wordt aangehouden.

Verschillende temperatuurzones in het voertuig
Bewezen betrouwbaarheid en prestaties
Aangedreven door direct-drive onderweg, elektriciteitsnet in stand-by
Eenvoudig te installeren en te onderhouden, lichtgewicht
Geluidsarm
Configureerbaar voor een breed scala aan koeltoepassingen in kleine tot 
middelgrote vrachtwagens
Gebruiksvriendelijke interface in bestuurderscabine
Compatibel met telematica
Standaard twee jaar garantie

SFZ238 Multi SFZ248 Multi

Algemeen

Koelmiddel [-] R452A

Netto koelcapaciteit van het systeem bij ATP-omstandigheden (30 °C omgevingstemperatuur)

[°C] 0°C -20 °C 0°C -20 °C

Rijmodus [W] 4430 2340 5080 2560

Stand-by modus [W] 3710 1940 4130 2020

Verwarmingscapaciteit

Rijmodus [W] 3850 4430

Stand-by modus [W] 3230 3610

Luchtdebiet

Luchtdebiet bij 100 kPa statische druk [m³/u] 2x 835 2x 1670

Gewicht

Condensor zonder elektrische stand-by [kg] 70 77

Condensor met elektrische stand-by [kg] 128 143

Verdamper [kg] 2x 2x 

Rijcompressor

Slagvolume [cc] 163 215

Deze producten bevatten gefluoreerde broeikasgassen (R452A GWP=2140,5).

Beschikbare stand-by spanningen: 230/1/50 of 400/3/50

Beschikbare voertuigspanningen: 12 VDC of 24 VDC

Condensor

Belangrijkste kenmerken:

Voorlopige technische gegevens

238
MULTI

248
MULTI

Verdamper

1400 mm
520 mm

470 mm

856 mm

181 mm

682 mm

1106 mm

181 mm

682 mm
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Vrachtwagens
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U600  |  U800  |  U1000  

U600 | U800 | U1000  

Uno

De volledig vernieuwde Uno-serie wordt onafhankelijk aangedreven door een dieselmotor en is beschikbaar in verschillende uitvoeringen 
voor een efficiënt transport van gekoelde producten in middelgrote tot grote vrachtwagens.  De Uno-systemen zijn uitgerust met het 
innovatieve Zanotti-ontwerp met een directe koppeling tussen de motor en de compressor. Gekoppeld aan de knowhow van Daikin staan 
deze systemen garant voor een optimale betrouwbaarheid en maximale prestaties.  Dankzij de hoge koelprestaties, de optimale energie-
efficiëntie en de lange onderhoudsintervallen worden de totale eigendomskosten tot een minimum beperkt. Bovendien voldoen deze 
systemen aan de strengste emissienormen en aan alle voorschriften inzake materiaalverlies en geluidshinder. 

De U600, U800 en U1000 zijn ontworpen voor montage op de voorwand van de laadruimte.  Dankzij het gloednieuwe elektronische systeem 
krijgt u toegang tot geavanceerde diagnosetools en een tweewegs telematicasysteem met bewaking en regeling op afstand.  Via een 
robuuste interface in de bestuurderscabine die kan aangesloten worden op de DIN-interface van het voertuig of die op het dashboard kan 
gemonteerd worden, zijn een real-time bewaking en controle van de prestaties van de unit mogelijk. Op die manier wordt gegarandeerd dat 
tijdens de volledige rit de juiste temperatuur wordt aangehouden.

Ontwikkeld voor hoge betrouwbaarheid dankzij een op maat gemaakte Yanmar-motor 
Innovatieve aandrijving voor hoge prestaties en een optimale energie-efficiëntie
Lager brandstofverbruik en minder geluidshinder
Langere onderhoudsintervallen
Gloednieuw elektronisch systeem met tweewegs telematicacommunicatie
Standaard garantie van 2 jaar, verlengbaar tot 5 jaar

Belangrijkste kenmerken:
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U600  |  U800  |  U1000  

U600 U800 U1000

Algemeen 

Koelmiddel [-] R452A

Ontdooien [-] Heetgasontdooiing

Netto koelcapaciteit van het systeem bij ATP-omstandigheden (30 °C omgevingstemperatuur)

[°C] 0°C -20 °C 0°C -20 °C 0°C -20 °C

Rijmodus [W] 6200 3200 8600 4700 10000 5700

Stand-by modus [W] 3700 1700 6500 3500 8300 4500

Verwarmingscapaciteit

Rijmodus [W] 5400 7500 8700

Stand-by modus [W] 3200 5700 7200

Luchtdebiet

Luchtdebiet bij 100 kPa statische druk [m³/u] 1500 2200 2500

Gewicht

Monobloc-systeem tijdens rijden en in stand-by [kg] 485 500 549

Monobloc-systeem (enkel tijdens rijden) [kg] 435 455 504

Dieselmotor

Slagvolume [cc] 854 1116 1116

Nominaal vermogen [kW] 11,5 15,1 15,1

Onderhoudsinterval [uur] 2000 2000 2000

Rijcompressor

Slagvolume [cc] 235 325 390

Stand-by compressor

Slagvolume [m³/u] 11,3 14,4 21,4

Deze producten bevatten gefluoreerde broeikasgassen (R452A GWP=2140,5).

Beschikbare stand-by spanningen: 400/3/50

600 800 1000

1895 mm
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U800 Multi  |  U1000 Multi      

U800 Multi | U1000 Multi

Uno

De volledig vernieuwde Uno-serie wordt onafhankelijk aangedreven door een dieselmotor en is beschikbaar in verschillende uitvoeringen 
voor een efficiënt transport van gekoelde producten in middelgrote tot grote vrachtwagens.  De Uno-systemen zijn uitgerust met het 
innovatieve Zanotti-ontwerp met een directe koppeling tussen de motor en de compressor. Gekoppeld aan de knowhow van Daikin staan 
deze systemen garant voor een optimale betrouwbaarheid en maximale prestaties.  Dankzij de hoge koelprestaties, de optimale energie-
efficiëntie en de lange onderhoudsintervallen worden de totale eigendomskosten tot een minimum beperkt. Bovendien voldoen deze 
systemen aan de strengste emissienormen en aan alle voorschriften inzake materiaalverlies en geluidshinder. 

Op de U800 Multi en U1000 Multi wordt de unit op de voorwand van de laadruimte gemonteerd. Er zijn verschillende configuraties 
van verdampers en ventilatoren mogelijk om te beantwoorden aan de specifieke vereisten van een breed scala aan voertuigtypes en 
toepassingen.  Dankzij het gloednieuwe elektronische systeem krijgt u toegang tot geavanceerde diagnosetools en een tweewegs 
telematicasysteem met bewaking en regeling op afstand.  Via een robuuste interface in de bestuurderscabine die kan aangesloten worden op 
de DIN-interface van het voertuig of die op het dashboard kan gemonteerd worden, zijn een real-time bewaking en controle van de prestaties 
van de unit mogelijk. Op die manier wordt gegarandeerd dat tijdens de volledige rit de juiste temperatuur wordt aangehouden.

Verschillende temperatuurzones in het voertuig
Ontwikkeld voor hoge betrouwbaarheid dankzij een op maat gemaakte Yanmar-motor 
Innovatieve aandrijving voor hoge prestaties en een optimale energie-efficiëntie
Lager brandstofverbruik en minder geluidshinder
Langere onderhoudsintervallen
Gloednieuw elektronisch systeem met tweewegs telematicacommunicatie
Standaard garantie van 2 jaar, verlengbaar tot 5 jaar

Belangrijkste kenmerken:

Innovatieve technologie in een robuuste behuizing:  

de gloednieuwe Uno-regelaar in de bestuurderscabine.
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U800 Multi  |  U1000 Multi      

U800 Multi U1000 Multi

Algemeen 

Koelmiddel [-] R452A

Ontdooien [-] Heetgasontdooiing

Netto koelcapaciteit van het systeem bij ATP-omstandigheden (30 °C omgevingstemperatuur)

[°C] 0°C -20 °C 0°C -20 °C

Rijmodus [W] 8400 4200 9800 5400

Stand-by modus [W] 5600 2900 8700 4500

Verwarmingscapaciteit

Rijmodus [W] 7300 8500

Stand-by modus [W] 4900 7600

Luchtdebiet

Luchtdebiet bij 100 kPa statische druk [m³/u] 2x 1680 2x 2520

Gewicht

Split-systeem tijdens rijden en in stand-by [kg] 500 505

Monobloc-systeem (enkel tijdens rijden) [kg] 460 465

Verdamper [kg] 35 x 2 40 x 2

Dieselmotor

Slagvolume [cc] 1116 1116

Nominaal vermogen [kW] 13,2 13,2

Onderhoudsinterval [uur] 2000 2000

Rijcompressor

Slagvolume [cc] 325 390

Stand-by compressor

Slagvolume [m³/u] 14,4 21,4

Deze producten bevatten gefluoreerde broeikasgassen (R452A GWP=2140,5).

Beschikbare stand-by spanningen: 400/3/50
Voorlopige technische gegevens
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UN120  |  UN120 Multi

UN120 | UN120 Multi

Uno onderbouwsysteem 

De Uno-onderbouwsystemen worden onafhankelijk aangedreven door een dieselmotor 
en zijn beschikbaar in verschillende uitvoeringen voor een efficiënt transport van 
gekoelde producten in grote vrachtwagens.  Deze units zijn uitgerust met het innovatieve 
Zanotti-ontwerp met een directe koppeling tussen de motor en de compressor.

De UN120 en UN120 Multi zijn onderbouwsystemen die zijn ontworpen voor montage 
onder de laadruimte.  De UN120 Multi is uitgerust met extra verdampers voor het transport 
van producten met verschillende temperatuurvereisten in gescheiden zones.  Een 
gebruiksvriendelijke interface in de bestuurderscabine maakt het bewaken en regelen 
van de prestaties van de unit mogelijk. Op die manier wordt gegarandeerd dat tijdens de 
volledige rit de juiste temperatuur wordt aangehouden.

Condensor

Verdamper

Un120 Un120 Multi

Algemeen

Koelmiddel [-] R452A

Ontdooien [-] Heetgasontdooiing

Netto koelcapaciteit van het systeem bij ATP-omstandigheden (30 °C omgevingstemperatuur)

[°C] 0°C -20 °C 0°C -20 °C

Rijmodus [W] 11500 6200 10600 5700

Stand-by modus [W] 8200 4200 7500 3900

Verwarmingscapaciteit

Rijmodus [W] 10000 9500

Stand-by modus [W] 7100 6700

Luchtdebiet

Luchtdebiet bij 100 kPa statische druk [m³/u] 4500 2x 2520

Gewicht

Condensorunit tijdens rijden en in stand-by [kg] 510 510

Condensorunit (enkel tijdens rijden) [kg] 475 475

Verdampers [kg] 40 40 x 2

Dieselmotor

Slagvolume [cc] 1116 1116

Nominaal vermogen [kW] 13,2 13,2

Onderhoudsinterval [uur] 2000 2000

Rijcompressor

Slagvolume [cc] 390 390

Stand-by compressor

Slagvolume [m³/u] 21,4 21,4

Deze producten bevatten gefluoreerde broeikasgassen (R452A GWP=2140,5).

Beschikbare stand-by spanningen: 400/3/50

Verschillende temperatuurzones in het voertuig (enkel Multi-model)
Ontwikkeld voor hoge betrouwbaarheid dankzij een op maat gemaakte Yanmar-
motor 
Innovatieve aandrijving voor hoge prestaties en een optimale energie-efficiëntie
Lager brandstofverbruik en minder geluidshinder
Compatibel met telematica
Standaard twee jaar garantie

Belangrijkste kenmerken:

Voorlopige technische gegevens

120 120
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Service & 
Aftermarket
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Servicenetwerk

Originele onderdelen

Verlengde garantie

Met 24/7 onderhoud en reparaties zorgt ons 
uitgebreide servicenetwerk in Europa voor een 
gerust gevoel bij onze klanten.  Wij breiden onze 
servicemogelijkheden voortdurend uit om aan de 
behoeften van onze klanten te voldoen.

De originele onderdelen van Zanotti zijn speciaal ontworpen om 
maximale prestaties en een optimale betrouwbaarheid te garanderen 
tijdens de volledige levensduur van uw product.  Enkel door originele 
onderdelen te gebruiken kunt u uw investering beschermen onder 
de Daikin garantie en de totale eigendomskosten tot een minimum 
beperken.  In vergelijkende testen scoren onze originele onderdelen 
aanzienlijk beter dan reserveonderdelen van derden.

Belangrijkste voordelen van originele onderdelen:

Optimale prestaties

Hoogste kwaliteitsnormen 

Steeds de juiste onderdelen, optimaal betrouwbaar en veilig

Al onze transportkoelingssystemen worden standaard geleverd met 
een garantie van twee jaar. Voor klanten die op zoek zijn naar nog 
grotere gemoedsrust zijn er verlengde garanties van drie, vier en vijf 
jaar beschikbaar.   

Behoud van maximale efficiëntie 

Lagere totale eigendomskosten

Behoud van de garantie van uw product
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Telematica

De Zanotti Telematica kan wagenparkbeheerders helpen om op afstand een beter overzicht te krijgen over hun bestel- en vrachtwagens.  
De backend van ons systeem wordt ondersteund door een Europese provider die veel ervaring heeft in telematicasystemen voor 
bedrijfsvoertuigen. Dankzij de mobiele netwerktechnologie kunt u overal ter wereld verbinding maken.  De apparatuur voor 
gegevensregistratie voldoet aan alle eisen van de GDP en aan de wettelijke voorschriften voor gekoeld transport van farmaceutische 
producten.

Ons Standard Telematics-pakket is een uitgebreid aanbod voor voertuig en koeltoepassingen en is beschikbaar als optie op alle Zanotti-units.  
Het Expert-pakket omvat een tweewegs communicatiesysteem dat speciaal is ontworpen voor bediening op afstand van de koelsystemen 
in voertuigen. Dit systeem is momenteel enkel beschikbaar op een beperkt aantal systemen.  Met het Pharma-pakket beantwoorden de 
Standard en Expert-systemen aan de eisen van de farmaceutische industrie.

Ons telematica-concept is speciaal ontworpen voor een optimaal gebruiksgemak en een maximale flexibiliteit. Het systeem kan gebruikt 
worden voor koelingssystemen van Zanotti en van derden, zowel nieuw als achteraf geïnstalleerd, en kan bovendien geconfigureerd worden 
voor externe software voor wagenparkbeheer of voor logistieke systemen.  

(1) Uitsluitend beschikbaar op bepaalde Zero- en Uno-systemen
(2) Controleer de compatibiliteit vóór aankoop

Standard Expert(1) Pharma Expert 
Pharma(1)

Intuïtief online portaal voor wagenparkbeheer X X X X

Compatibel met de meeste koelsystemen van derden voor bestel- en vrachtwagens (2) X X X X

Configureerbaar voor de meeste softwaresystemen voor wagenparkbeheer en 
logistieke systemen van derden(2)

X X X X

Locatiebewaking op kaart in real-time X X X X

Weergave van de ingestelde temperatuur en de temperatuur van de 
retourlucht per koelzone

X X X X

Opslag van locatie- en temperatuurgegevens in de cloud (1 jaar) X X X X

Alarmen met pushmelding op de webserver X X X X

Alarm bij onbedoelde opening van de laaddeur X X

Antidiefstalalarm X X

Geofence alarmprogrammering X X

Aan/uit-regeling op afstand X X

Bewaking van instellingen op afstand X X

Resetten van alarmen op afstand X x

GDP-conforme datalogger X X

Real-time temperatuur gegevensoverdracht X X

E-mailen van temperatuurgegevens aan ontvanger X X

Jaarlijks ijken van temperatuursensoren X X
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Oplossingen voor thuisbezorging

“Onze jarenlange samenwerking met Zanotti is een logisch gevolg van 

de manier waarop zij telkens opnieuw beantwoorden aan onze steeds 

veranderende behoeften.” – Toonaangevend bedrijf in de voedingsmiddelenketen

Sinds kort heeft u er wellicht voor gekozen om uw boodschappen online te bestellen.  Al vanaf de eerste dag 
staan wij daarvoor klaar.

De thuisbezorging van gekoelde en bevroren levensmiddelen is in de laatste jaren snel gegroeid, en zal de 
komende jaren nog verder groeien.  Detailhandelaars streven ernaar om hun voertuigen te optimaliseren voor de 
efficiënte levering van gekoelde producten en ze af te stemmen op het stadsverkeer waarin ze actief zijn.  Dat is 
precies waar Zanotti in uitblinkt. Wij werken samen met de grootste detailhandelaars en bieden zowel standaard 
als op maat gemaakte configuraties die voldoen aan alle behoeften van klanten in dit groeiend marktsegment. 
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Farmaceutische oplossingen

“Dankzij de unieke Invisible-serie van Zanotti zijn wij in staat om 

de bezorging van onze kostbare lading efficiënt te beheren.” 

- Logistiek dienstverlener in de farmaceutische sector

Als er iets is waar we trots op zijn, dan is het wel dat we een rol kunnen spelen in het veiligstellen van de 
gezondheid van mensen.
Onze systemen worden op grote schaal gebruikt in de farmaceutische industrie. Ze voldoen aan alle eisen van de 
GDP-normen en zijn uitgerust met de modernste telematica-technologie.  Zanotti is de voor de hand liggende 
keuze voor een veilig en betrouwbaar transport van farmaceutische producten.
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De toekomst van Daikin 
transportkoeling

Technologie- en innovatiecentrum 

Vlak naast de fabriek van Zanotti in Mantua (Italië) werken we aan 
de bouw van een gloednieuw technologie- en innovatiecentrum 
voor koeltechnologie.  Dit is een uniek samenwerkingsverband 
voor onderzoek en ontwikkeling, met testfaciliteiten voor het 
volledige koelgamma.  Hier bevinden zich verschillende laboratoria, 
scholingsruimtes en testapparatuur die speciaal is ontworpen om 
elk nieuw product grondig te testen. Deze testapparatuur omvat 
onder meer een speciale, 3-assige hydrodynamische trillingstest, 
een zoutnevel-corrosietest en een geluidsniveautest. Alle producten 
worden getest om te garanderen dat ze voldoen aan onze strenge 
normen inzake kwaliteit, efficiëntie en milieu.
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Bij Daikin willen we klaar zijn voor de toekomstige behoeften van onze klanten, en 
willen we permanent investeren om een voortdurend evoluerende markt voor te 
blijven.  Om de vijf jaar hernieuwen we onze langetermijnstrategie met een nieuw 
“Fusion”-plan. Op die manier blijven we op koers om onze streefdoelen te bereiken.

De transportkoelingsindustrie zal de komende jaren drastisch veranderen. Daarvoor 
zijn globale trends verantwoordelijk, zoals klimaatverandering, verstedelijking, het 
Internet of Things (IoT), voedselverspilling, en de ongekende wereldwijde uitdaging die 
wordt veroorzaakt door de Covid-19 pandemie.  

Dankzij de samenwerking met de vele merken die deel uitmaken van de Daikin-
familie leveren wij totaaloplossingen voor de cold chain die ons in staat stellen om het 
voortouw te nemen en innovatie naar de transportkoelingsindustrie te brengen.

Daikin productiesysteem

Met meer dan 100 fabrieken wereldwijd is Daikin een absolute expert 
in massaproductie. Wij leveren een maximale betrouwbaarheid, 
en ontvingen daarvoor al talrijke onderscheidingen.  Onze Zanotti 
productiefaciliteiten worden opnieuw vormgegeven zodat we het 
volledige gamma koelsystemen aan onze klanten kunnen leveren 
met dezelfde uitzonderlijke kwaliteit, aanpassingsmogelijkheden en 
kortere levertijden.

Cold chain synergie

Als wereldwijd provider in cold chain-oplossingen zien wij een 
toekomst voor ons waarin vervoer over de weg geen afzonderlijk 
segment van de koelindustrie is, maar naadloos is geïntegreerd in het 
totale systeem van de cold chain, van de boerderij tot op het bord.  
Dankzij onze samenwerking met de vele merken die deel uitmaken 
van de Daikin-familie hebben we toegang tot een breed gamma 
aan technologieën, die ons in staat stellen om nieuwe innovaties 
en oplossingen voor mondiale uitdagingen te ontwikkelen. Daarbij 
gaat het onder meer over het veilig vervoeren van farmaceutische 
producten, ook naar verre locaties, het garanderen van de 
authenticiteit en de traceerbaarheid van levensmiddelen, en het 
verminderen van afval. 

We nemen onze rol in de duurzaamheid van de cold chain ernstig, en 
dat is nog maar het begin.  Volg ons op https://www.linkedin.com/
company/daikin-europe-nv/
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