
MANUAL DO PROPRIETÁRIO
CLIMA BOX ICE

Altura 1,2m   |   Largura 0,6m   |   Profundidade 0,65m   |   Litros 39l

Peso da Caixa Plástica com gavetas 29kg, Suporte Lateral 9,6kg  
Suporte compressor 6kg, Caixa Isotérmica 1,5kg

Compressor Unidade 6,2kg

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

ABERTURA ELETRÔNICA

ABERTURA MANUAL

DIMENSÕES E LIMITES

1 Unidade isotérmica  |  2 Divisórias  |  3 Painéis de suporte
4 Plano de apoio da tampa | 5 Suporte de �xação no chassis

6 Fechadura com chave com várias combinações

Com a Cozinha para Caminhão ClimaBox Ice você viaja tranquilo, 
com a certeza de que seus mantimentos esta ótimas rão em 
condições de consumo, durante toda a sua viagem.

 Uma chave eletrônica normal ativa a unidade motorizada do mecanismo 
de abertura. Alimentação: 4 pilhas AA da 1,5 V que podem garantir até 
10.000 ciclos de abertura

 Acionando o botão vermelho na lateral da caixa, ativa-se o mecanismo de 
abertura da tampa.
 O sistema é dotado de fechamento com chave.

APRESENTAÇÃO
Painéis de suporte e divisórias: Polipropileno 
reforçado com Fibra de VidroComponentes para 
mecanismo  de fechamento e limitadores de abertura: 
Resina AcetalUnidade isotérmica: Polipropileno 
ExpandidoPlano de apoio da tampa: Aço Inox

Cada Cozinha para Caminhão ClimaBox Ice consta de 
seis elementos base, de simples encaixe, alta 
segurança e fácil reposição. Uma série de elementos, 
acessórios e opcionais, que permitem obter 
con�gurações personalizadas e criar espaços internos 
com base nas necessidades de uso.

Recipiente isotérmico compacto, projetado para 
manter uma temperatura desejável em seu interior. 
Com a abertura própria e independente, da tampa da 
caixa, garante maior vedação e proteção contra o calor 
externo.

A Cozinha para Caminhão ClimaBox Ice tem seu 
próprio sistema de refrigeração, com geladeira de 39L 
que congela e mantém alimentos frescos e adequados 
para o consumo.

COMPOSIÇÃO DE MATERIAIS

MODULAR E VERSÁTIL

UNIDADE ISOTÉRMICA

GELADEIRA EMBUTIDA

 

 

Q U A L I D A D E   D E   V I D A ,   P R A T I C I D A D E   &   S E G U R A N Ç A



CERTIFICADO DE GARANTIA

Cliente:________________________________________________________________________

Veículo:________________________________________________________________________

Placa:______________________________  Aquisição: ________/___________/____________

Nº Nota Fiscal:_________________________________________________________________

                                   A Clima box Ice possui garantia de um ano contra defeitos de fabricação, a contar da data de aquisição do equipamento.

A garantia não cobre acidentes, desgaste natural das peças, uso impróprio, manutenção realizada por distribuidor não 

autorizado e quaisquer outras condições não condizentes com o funcionamento normal do equipamento.

É imprescindível a apresentação deste para obter garantia nos distribuidores autorizados.

Produto inspecionado: _______ /_______ /________

Responsável:___________________________________________________________________
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