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Najlepsze są zawsze oryginalne części zamienne.

Przy wymianie części należy wybierać takie rozwiązania, które zostały uprzednio 
wypróbowane i przetestowane pod kątem równie wysokich norm bezpieczeństwa 
i wydajności, co każda oryginalna część agregatu firmy Thermo King.

Części firmy Thermo King zostały zaprojektowane z myślą o ekstremalnie wysokich 
wymaganiach zastosowań dotyczących regulacji temperatury w pojazdach ciężarowych 
i przyczepach. 
Nasze inwestycje w jakość i niezawodność gwarantują zwiększoną żywotność części i dłuższe 
odstępy czasowe pomiędzy serwisami, pozwalając klientowi na skupienie się na rozwoju oraz 
minimalizację całkowitych kosztów operacyjnych.  
 
Najlepszym sposobem, aby zagwarantować, że urządzenie Thermo King będzie w doskonałym 
stanie i tanie w eksploatacji, jest zapewnienie 100% oryginalnych części i serwisu Thermo King. 

W ciągu ponad 75 lat od opracowania pierwszego agregatu chłodniczego Thermo King 
nasi inżynierowie i technicy sformułowali wiele wskazówek, które pomogą zapewnić 
bezproblemową pracę urządzeń. Można się z nimi zapoznać, czytając „porady techniczne” 
zamieszczone w broszurze.

Oryginalne
części Thermo King
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Sieć serwisowa 

THERMO Assistance 

Wszystkich dystrybutorów Thermo King można znaleźć 

za pomocą aplikacji Dealer Locator firmy Thermo King 

na stronie internetowej, w telefonie lub tablecie, za 

pośrednictwem Google Maps lub w wykazie serwisów 

Thermo King. Jednakże w przypadku gdyby kierowcy 

lub pracownicy obsługi potrzebowali porady dotyczącej  

lokalizacji dystrybutorów, mogą oni skontaktować się z naszym centrum pomocy. 

 

THERMO Assistance to wielojęzyczne, całodobowe, telefoniczne centrum wsparcia świadczące 

pomoc w razie awarii, które obsługuje teren całej Europy, kontaktując klienta bezpośrednio 

z autoryzowanym punktem serwisowym.

Dzięki Państwa wsparciu firma Thermo King jest od ponad 75 lat światowym liderem w produkcji, dostarczaniu 

i serwisowaniu urządzeń do sterowania temperaturą podczas transportu. 

Nasza firma nie poprzestaje na dostarczaniu najwyższej klasy agregatów do regulacji temperatury podczas 

transportu. Nasza wiodąca w branży sieć serwisowa sprawia, że zapewniamy najszybszy i najbardziej 

kompleksowy serwis specjalistyczny, a tym samym minimalizację przestojów. Posiadamy ponad 500 punktów 

serwisowych w 75 krajach w Europie, Rosji, na Środkowym Wschodzie i w Afryce; jesteśmy do dyspozycji przez 

24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Nasze zaangażowanie serwisowe zapewnia niezawodność i sprawność urządzeń do sterowania temperaturą 

podczas transportu, tak aby zapewniać ochronę i bezpieczeństwo inwestycji naszych klientów. Dotrzymujemy 

swoich obietnic, oferując najlepszą w branży gwarancję na części zainstalowane przez autoryzowanych 

dystrybutorów Thermo King.

Nasi w pełni wykwalifikowani, posiadający certyfikaty „Certi-Tech” mechanicy znają doskonale 

urządzenia Thermo King i mogą szybko zdiagnozować istniejące lub nieuniknione problemy, 

aby ograniczyć przestoje do minimum i zapewnić płynność pracy.

Ponad 1400 certyfikowanych techników Thermo King przechodzi regularne szkolenia w zakresie nowych 

produktów i technik serwisowych Thermo King, co zapewnia stałą, wysoką jakość serwisu spełniającą 

oczekiwania klientów. 



We współczesnej działalności gospodarczej nie ma 

miejsca na nieplanowane lub ukryte koszty. Programy 

serwisowe ThermoKare oferują umowy dostosowane do 

potrzeb lokalnego, krajowego lub międzynarodowego 

zarządzania flotą. 

Programy te stworzono z myślą o optymalizacji wydajności floty, minimalizacji kosztów eksploatacji 

i maksymalizacji ceny odsprzedaży sprzętu. Wybranie programu ThermoKare pozwoli wyeliminować z zakresu 

codziennych obowiązków klienta zadania poboczne, takie jak planowanie konserwacji i przeglądów, układanie 

harmonogramów, kontrola faktur i ogólne zarządzanie flotą. Można też wybrać pakiet „kompletnego przejęcia 

ryzyka” zapewniający całkowity spokój ducha przy stałych, z góry ustalonych kosztach, z gwarancją stałego 

poziomu usług serwisowych.

Nasi eksperci przeanalizują flotę klienta pod kątem wymagań i zalecą najlepszą w danej sytuacji umowę 

serwisową. Gdy klient wybierze program serwisowy, jego pojazdy będą poddawane regularnym przeglądom, 

konserwacjom profilaktycznym i odpowiedniej kalibracji. Pozwoli to zapobiec wystąpieniu potencjalnych 

problemów. 

Co do kosztów natomiast, największą niespodzianką jest brak jakichkolwiek niespodzianek. Wystarczy wybrać 

zakres serwisowania, aby wiedzieć dokładnie, jakie usługi i części są objęte programem.

Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z dystrybutorem firmy Thermo King lub odwiedzić 

witrynę internetową:

www.europe.thermoking.com

Umowy serwisowe 

„Wybranie programu serwisowego 
ThermoKare jest prostą strategią 
zmniejszania ryzyka”

Pomoc serwisowa
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Pełen potencjał agregatów Thermo King można wykorzystać, stosując oryginalne filtry 
Thermo King, zaprojektowane i przeznaczone specjalnie do agregatów Thermo King.

Firma Thermo King zaleca przeprowadzanie przeglądów wszystkich urządzeń w naczepach 
raz w roku, a w ciężarówkach — dwa razy na rok; zapewni to maksymalną niezawodność 
i sprawność działania. Trwałość naszych filtrów jest dostosowana do naszych wydłużonych 
odstępów międzyserwisowych (EMI), które umożliwiają pracę urządzeń w naczepach przez 2 lata 
lub 3000 godzin, a urządzeń w ciężarówkach przez rok lub 2000 godzin, zanim trzeba będzie 
wymienić olej i filtry. Zmniejsza to koszt planowanej konserwacji i wydłuża okres eksploatacji 
silnika przy udoskonalonej, skuteczniejszej filtracji.

Mniej filtrów, mniej oleju, mniej przestojów i z korzyścią dla środowiska.

Filtry powietrza

Główne cechy
• wbudowany separator cyklonowy filtrujący 

cięższe cząsteczki, które są automatycznie 

usuwane przez zawór odprowadzający;

• wbudowana dysza dźwiękowa do wyciszania;

• wysokowydajny, opatentowany filtr 

przeznaczony do agregatów Thermo King, 

dostosowany do naszych wydłużonych 

odstępów międzyserwisowych;

• unikatowy materiał filtracyjny z zastrzeżonym 

znakiem towarowym, zaprojektowany 

specjalnie do agregatów Thermo King 

i zastosowań transportowych; 

• specjalny materiał filtracyjny, którego 

parametry znacznie przewyższają 

standardowe materiały celulozowe 

dzięki większej skuteczności i zdolności 

wychwytywania większej ilości 

zanieczyszczeń;

• materiały filtracyjne Thermo King zatrzymują 

do pięciu razy więcej zanieczyszczeń niż 

standardowe celulozowe filtry powietrza. 

Oryginalny filtr powietrza EMI 3000 
firmy Thermo King

Filtry

Wysokowydajna filtracja Thermo King

Materiały filtrujące w filtrach powietrza Thermo King powodują, że submikroskopowe cząstki 

zanieczyszczeń osadzają się na powierzchni, a nie rozpraszają na całej głębokości filtra, co ograniczałoby 

przestrzeń do przepływu powietrza. 

W związku z tym, w przypadku zastosowań w transporcie drogowym, gdzie zanieczyszczenia występują 

głównie pod postacią submikroskopowej sadzy, filtr powietrza firmy Thermo King ma większe możliwości 

niż filtry celulozowe. Mniejsze przestrzenie między włóknami w materiale zapewniają większą skuteczność 

i wyłapują więcej zanieczyszczeń.

Włókna w naszych materiałach filtracyjnych 

mają submikroskopijną średnicę, a odstępy 

między nimi są bardzo małe, dzięki czemu więcej 

zanieczyszczeń zatrzymywanych jest na powierzchni 

materiału, a sam filtr jest bardziej wydajny.

Włókna celulozowe są większe i mają większe 

odstępy, co sprawia, że zanieczyszczenia osiadają 

głęboko w materiale i blokują ścieżkę przepływu 

powietrza; to natomiast ogranicza potencjał filtra 

i jego wydajność.

System oczyszczania i filtrów powietrza EMI 3000

Przekrój porównawczy materiałów filtracyjnych
Pomarańczowe koła przedstawiają cząsteczki o średnicy 2 µ i 5 µ.
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Filtry paliwa

Oryginalny filtr paliwa EMI 3000 
firmy Thermo King

Główne cechy
• pokrycie powłokami zabezpieczającymi przed 

korozją;

• izolator sprężynowy ograniczający elektrolizę 

i korozję wewnątrz puszki;

• wydłużona żywotność silnika dzięki 

wyeliminowaniu ryzyka korozji powodowanej 

przez wodę;

• wewnątrz filtra znajduje się rurka 

przechwytująca, którą woda powraca do 

zbiornika paliwa, dzięki czemu nie ma 

konieczności ręcznego spuszczania wody z filtra; 

wyeliminowanie ryzyka przedostania się wody 

do pompy paliwowej i wtryskiwaczy;

• opatentowana konstrukcja, która automatycznie 

usuwa stanowiącą zagrożenie wodę z miski filtra, 

a następnie zwraca ją do zbiornika paliwa w celu 

jej spuszczenia;

• uszczelka o wysokiej wytrzymałości, odporna na 

ciepło i odkształcenia, zapewniająca wydłużoną 

trwałość uszczelnienia;

• płyta bazowa przystosowana do pracy 

przy dużych obciążeniach z łączeniem na 

zakładkę zapobiegającym nieszczelnościom 

powodowanym przez odkształcenia 

ciśnieniowe;

• celulozowe/szklane materiały filtracyjne 

o dużej wytrzymałości, zapewniające 

doskonałą wydajność i skuteczność filtrowania 

zanieczyszczeń;

• materiał filtracyjny oddzielający wodę usuwa ją, 

zanim uszkodzi ona układ paliwowy, i wydłuża 

trwałość silnika poprzez zabezpieczenie przed 

korozją powodowaną przez wodę;

• pokryta powłoką epoksydową obudowa o dużej 

wytrzymałości jest odporna na pęknięcia 

i korozję.

Porada 
techniczna

W jednej broszurze nie sposób przedstawić 
wszystkich części z oferty firmy Thermo King, która 
obejmuje ponad 70 000 elementów Zapraszamy 
do skorzystania z oferty naszej rozbudowanej 
sieci dystrybutorów i kontaktowania się ze 
swoim lokalnym dystrybutorem w celu uzyskania 
dodatkowych informacji dotyczących doboru 
odpowiednich części do poszczególnych 
agregatów.

Filtry

Filtry oleju

Oryginalny filtr oleju EMI 3000 
firmy Thermo King

Główne cechy
• wysokiej skuteczności wkład filtra pełnego 

przepływu, opracowany do stosowania 
w agregatach firmy Thermo King, dostosowany 
do pracy w wydłużonych okresach między 
przeglądami i zapewniający dopływ czystego 
środka smarnego do silnika;

• zaprojektowany specjalnie do zastosowań firmy 
Thermo King, charakteryzujący się maksymalną 
wydajnością i sprawnością, dzięki czemu 
stanowi on zabezpieczenie przed nadmiernym 
zużyciem i uszkodzeniami silnika;

• uszczelka o wysokiej wytrzymałości, odporna na 
ciepło i odkształcenia, zapewniająca wydłużoną 
trwałość uszczelnienia;

• płyta bazowa przystosowana do pracy 
przy dużych obciążeniach z łączeniem na 
zakładkę zapobiegającym nieszczelnościom 
powodowanym przez odkształcenia 
ciśnieniowe;

• środkowa rurka ze spiralą zabezpieczająca 
przed uszkodzeniem materiału filtracyjnego, 
zapewniająca maksymalne natężenie przepływu;

• celulozowe/szklane materiały filtracyjne 
o dużej wytrzymałości, zapewniające 
doskonałą wydajność i skuteczność filtrowania 
zanieczyszczeń;

• opatentowany, dwuetapowy układ 
zapewniający większą powierzchnię filtrowania, 
który zwiększa wydajność i żywotność filtra, 
kierując główny strumień oleju przez odcinek 
o pełnym przepływie, a odmierzoną jego 
część przez obejście pozwalające na usunięcie 
drobnych zanieczyszczeń;

• sprężyna stalowa utrzymująca ciśnienie na 
uszczelnieniu, zabezpieczająca jednocześnie 
przed omijaniem wkładu filtra przez olej;

• pokryta powłoką epoksydową obudowa o dużej 
wytrzymałości jest odporna na pęknięcia 
i korozję.
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Wymagania dotyczące działania i parametrów agregatów do regulacji temperatury stosowanych 
w systemach transportowych są wyjątkowe.

Oryginalne paski firmy Thermo King są projektowane i produkowane z myślą o indywidualnych 
systemach i ich wymaganiach temperaturowych — konstrukcja pasków zapewnia odporność na 
ciepło generowane w danym zastosowaniu. 

Zastosowanie materiałów wysokiej jakości pozwala na uzyskanie doskonałej odporności 
temperaturowej i chemicznej, co skutkuje wydłużoną trwałością pasków. 

Zakup oryginalnego paska firmy Thermo King daje użytkownikowi gwarancję dobrania do 
danego zastosowania produktu o najlepszych parametrach, a tym samym ochronę jego 
inwestycji.

Porada 
techniczna

Konstrukcja oryginalnych pasków firmy 
Thermo King zapewnia najlepsze parametry 
pracy w ich środowiskach roboczych, 
z uwzględnieniem obciążenia, temperatury 
i geometrii. Paski produkowane przez 
konkurencję są zazwyczaj dopasowane jedynie 
pod względem wymiarów, lecz nie zapewniają 
takiej samej pewności i komfortu użytkowania. 
Podrabiane paski mogą „pasować” do danego 
agregatu, ale ich konstrukcja nie odpowiada 
danym technicznym urządzenia, m.in. długości 
przekroju poprzecznego oraz wymaganiom 
dot. materiałów i parametrów pracy.

Paski

Materiał wierzchni
Zwiększa elastyczność, zapewnia 
odporność na zużycie na kołach 
pasowych luźnych oraz spina pasek 
w całość.

Powłoka
Zapewnia długą eksploatację 
powierzchni napędowej oraz 
odpowiedni współczynnik tarcia.

Izolacja 
Ten element otacza 
linki rozciągliwe w celu 
zapewnienia możliwie 
najlepszego łączenia.

Linka rozciągliwa
Element przenoszący obciążenie 
paska. Wyprodukowany 
z najsilniejszych materiałów 
w celu zredukowania możliwości 
kurczenia się lub rozciągania.

Wkład wypełniający/
włóknisty
Zapewnia niezbędne podparcie 
dla linek, zabezpieczając przed 
odkształceniami i zbyt małym 
naprężeniem pasków. Jest to 
jednokierunkowe podparcie 
zwiększające odporność na 
ścieranie, zmniejszające poziom 
hałasu i ułatwiające kontrolę 
nad współczynnikiem tarcia.

Zębate wykończenie 
Zęby zapewniają zwiększoną 
elastyczność w przypadku 
poszczególnych typów pasków 
i zastosowań.
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Oryginalne części wymienne

Firma Thermo King ma w ofercie szeroki asortyment podzespołów oferowanych w systemie 
wymiany (np. silniki, sprężarki, sterowniki, płytki PCB, alternatory i rozruszniki), co pozwala na 
zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych. Koszt netto można obniżyć, odświeżając swoją flotę 
za pomocą części oferowanych w systemie wymiany poprzez wymianę starych części na nowe.

Główne cechy
• fabrycznie nowe części zamienne są dostępne od ręki, a nie za tydzień, co przekłada się na wydłużony 

czas nieprzerwanej pracy i większą ilość dostarczonych ładunków;

• części są dostarczane już jako kompletnie zmontowane, dzięki czemu można je instalować bez żadnych 

opóźnień, co pozwala na utrzymanie kosztów pracy na minimalnym poziomie;

• części te są objęte taką samą, najlepszą w branży gwarancją jak części oryginalne.

 

Oryginalne części zamienne można rozpoznać dzięki symbolowi części zamienne.

Silniki Sprężarki Sterowniki Płytki PCB Alternatory Rozruszniki

C z ę ś c i 
zamienne

Firma Thermo King oferuje też asortyment części regenerowanych, zapewniając jakość 
firmy Thermo King w przystępnej cenie. 
 
Główne cechy
• nie tylko naprawione, ale całkowicie zregenerowane części; 

• objęcie wymianą wszystkich krytycznych podzespołów w celu zapewnienia maksymalnej trwałości i jak 

najlepszych parametrów pracy;

• dokładne badanie części. 

Oryginalne części regenerowane można rozpoznać dzięki symbolowi części regenerowane.

Części regenerowane Thermo King obejmują 

dostawę:

• płyt zaworowych;

• uszczelnień wału korbowego;

• łożysk głównych C5;

• regulatorów ciśnienia oleju;

• tłoków;

• żeliwnej pompy olejowej;

• łożysk korbowodu;

• uszczelek;

• korpusu pompy C5;

• osprzętu.

Części regenerowane innych dostawców obejmują 

wyłącznie dostawę:

• płyt zaworowych;

• łożysk głównych;

• regulatora ciśnienia oleju;

• tłoków;

• pompy oleju.

Oryginalne części regenerowane

C z ę ś c i 
regenerowane
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Opcje sterowania

Zaprojektowane specjalnie z myślą o zastosowaniach w transportowych układach chłodniczych, 
sterowniki mikroprocesorowe firmy Thermo King oferują nie tylko sterowanie temperaturą, 
ale również „najlepsze w swojej klasie” kompleksowe zarządzanie temperaturami.

Wielofunkcyjne i przyjazne dla użytkownika intuicyjne interfejsy umożliwiają sterowanie 
parametrami pracy układu i ich monitorowanie, zapewniając wydłużony czas nieprzerwanej 
pracy oraz ochronę ładunku.

Sterownik SR-3

Główne cechy
• prosty, intuicyjny wyświetlacz;

• ochrona ładunku — podwyższony stopień 

bezpieczeństwa;

• niezwykle wydajny system rejestrowania 

danych Cargo Watch™ Data Acquisition 

System;

• wbudowany dziennik napraw ServiceWatch™ 

poprawiający poziom diagnostyki i rejestrujący 

parametry układu;

• w ramach programu wymiany firmy 

Thermo King dostępny jest szereg 

sterowników, dzięki czemu można wymieniać 

stare sterowniki na nowe, obniżając tym 

samym koszt netto;

• firma Thermo King oferuje szeroki wybór 

sterowników regenerowanych o jakości 

nowych części, a przy tym w atrakcyjnych 

cenach.

Systemy o jednej i różnych 
temperaturach

Główne cechy
• mniejsze zużycie paliwa;

• lepsze zarządzanie ładunkiem dzięki 

elektronicznemu zaworowi dławiącemu (ETV);

• wbudowany dziennik napraw ServiceWatch™ 

poprawiający poziom diagnostyki i rejestrujący 

parametry układu;

• prostota obsługi dzięki możliwości wyboru 

jednego spośród 21 języków;

• programowalne liczniki motogodzin 

ułatwiające śledzenie okresów 

międzyprzeglądowych;

• menu Guarded Access ułatwiające 

dostosowaną do potrzeb klienta konfigurację 

agregatu;

• menu obsługi umożliwiające dostęp do opcji 

diagnostyki i serwisowania;

• możliwość stosowania jako sterownik 

montowany na tablicy rozdzielczej lub jako 

ręczne narzędzie diagnostyczne;

• do systemów o jednej lub różnych 

temperaturach; 

• podwyższony poziom bezpieczeństwa;

• w ramach programu wymiany firmy 

Thermo King dostępny jest szereg 

sterowników, dzięki czemu można wymieniać 

stare sterowniki na nowe, obniżając tym 

samym koszt netto;

• firma Thermo King oferuje szeroki wybór 

sterowników regenerowanych o jakości 

nowych części, a przy tym w atrakcyjnych 

cenach.
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Podzespoły elektryczne

Przed wprowadzeniem na rynek podzespoły elektryczne firmy Thermo King są poddawane 
rygorystycznym testom, podczas których stosuje się sprzęt zaprojektowany tak, aby poddać 
podzespoły skrajnym warunkom pracy i rozwiązać ewentualne problemy PRZED zastosowaniem 
danej części w agregacie firmy Thermo King. 

Niezawodność i precyzja to priorytety przy projektowaniu podzespołów, z których każdy jest 
poddawany szczegółowemu badaniu mającemu na celu zapewnienie, że nazwę Thermo King 
będą nosić tylko części elektryczne najwyższej jakości.

Czujniki i przełączniki

Główne cechy
• do zastosowań firmy Thermo King 

wykorzystywane są wyłącznie specjalnie 

dobierane materiały wysokiej jakości;

• niezawodność i dokładność udowodniona 

w rygorystycznych testach wewnętrznych 

przeprowadzanych w jednym ze specjalnie do 

tego przeznaczonych obiektów do testowania 

firmy Thermo King, rozmieszczonych 

w różnych miejscach na całym świecie; 

• niższy poziom zakłóceń oraz niezawodność 

sygnału w niesprzyjających warunkach 

zasilania energią elektryczną.

Przełączniki dwustabilne są określone przez 
liczbę punktów zacisków z tyłu przełącznika, 
niezależnie od tego, czy przełącznik jest 
otwarty, czy zamknięty oraz czy ma dwa, 
czy trzy położenia. Oferta firmy Thermo King 
obejmuje wszystkie przełączniki stosowane 
w agregatach — aby dobrać prawidłowy 
przełącznik, zalecamy skontaktowanie się 
z naszym lokalnym przedstawicielem.

Porada 
techniczna

Silniki

Silnik GreenTech 
firmy Thermo King 

Główne cechy
• bardzo dobre osiągi: silniki GreenTech są nie tylko 

najczystszymi silnikami na rynku, ale również 
charakteryzują się większą mocą i mniejszymi 
obciążeniami podzespołów;

• hałas: brak wpływu na ogólny poziom hałasu 
czy ciśnienie akustyczne urządzenia. Znacznie 
poprawiło się natomiast brzmienie nowych 
silników;

• zgodność z biopaliwami: w nowym silniku można 
stosować paliwa typu B5 (mieszankę 5% biopaliwa 
i 95% oleju napędowego) bez dodatkowego 
wpływu na harmonogram konserwacji;

• zmniejszony poziom emisji cząstek stałych;
• w ramach programu wymiany firmy Thermo King 

dostępny jest szereg silników, dzięki czemu można 
wymieniać stare silniki na nowe, obniżając tym 
samym koszt netto.

Nasze silniki zaprojektowano specjalnie z myślą o zastosowaniach firmy Thermo King, a podczas 
ich konstruowania nacisk kładziono na uzyskanie niskiego poziomu emisji oraz bardzo dobrych 
osiągów. Każdy silnik jest poddawany testom i ocenie w celu zapewnienia zgodności z naszymi 
rygorystycznymi normami kontroli jakości. 

Silniki GreenTech firmy Thermo King charakteryzują się bardzo dużą redukcją emisji spalin 
i zanieczyszczeń oraz obniżonym poziomem hałasu, przekraczając wszystkie znane wymagania, 
w tym najsurowsze normy UE.

Przy każdorazowej wymianie silnika 
zalecamy zamontowanie nowego 
przełącznika ciśnienia oleju silnikowego, 
nowego przełącznika temperatury wody 
oraz nowego termostatu płynu chłodzącego.

Porada 
techniczna
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Rozruszniki regenerowane firmy Thermo King 
są poddawane analizie mikroskopowej pod 
kątem uszkodzeń twornika. Taka ocena pozwala 
na wychwycenie niedoskonałości, których nie 
można zaobserwować bez zastosowania tej 
metody. Gwarantuje ona, że na rynek trafiają 
wyłącznie produkty najwyższej jakości i zapewnia 
znaczące ograniczenie ryzyka usterek.

Rozruszniki

Naszym podstawowym celem jest zapewnienie użytkownikowi bezproblemowego transportu — 
oryginalne rozruszniki firmy Thermo King są jedynymi rozrusznikami przeznaczonymi do 
agregatów firmy Thermo King.  
 
Ich solidna konstrukcja pozwala na optymalny rozruch nawet w najsurowszych warunkach 
zimowych, zapewniając tysiące bezproblemowych uruchomień.

Oryginalny rozrusznik 
firmy Thermo King

Główne cechy
• oryginalny rozrusznik OEM fabrycznie 

montowany w nowych agregatach;

• skonstruowany specjalnie do silników firmy 

Thermo King;

• zapewnienie maksymalnej trwałości 

i obniżonych kosztów eksploatacyjnych;

•  urządzenie zaprojektowane z myślą 

o zapewnieniu optymalnych parametrów 

pracy i maksymalnej trwałości agregatu 

firmy Thermo King;

•  w ramach programu wymiany firmy 

Thermo King dostępny jest szereg 

rozruszników, dzięki czemu można wymieniać 

stare rozruszniki na nowe, obniżając tym 

samym koszt netto;

•  firma Thermo King oferuje szeroki wybór 

rozruszników regenerowanych o jakości 

nowych części, a przy tym w atrakcyjnych 

cenach.

Porada 
techniczna

Alternatory

Trwała i wytrzymała konstrukcja alternatorów firmy Thermo King obejmuje łożyska 
przystosowane do pracy w trudnych warunkach, ramę malowaną proszkowo, podzespoły 
elektryczne uszczelnione silikonem oraz elementy konstrukcyjne wykonane ze stali nierdzewnej 
w celu zabezpieczenia przed korozją. 

Gwarancją prawidłowego ładowania jest oryginalny regulator napięcia kompensowany 
temperaturowo. Wzmocnione pierścienie ślizgowe wykonane z brązu oraz szczotki zapewniają 
zwiększoną trwałość wszystkich standardowych podzespołów miedzianych.

Alternator firmy 
Thermo King

Główne cechy
• takie same parametry pracy i taki sam okres 

eksploatacji jak w przypadku fabrycznie nowych 
podzespołów firmy Thermo King;

• maksymalna ochrona przed korozją dzięki powłoce 
epoksydowej nanoszonej metodą proszkową oraz 
elementom konstrukcyjnym wykonanym ze stali 
nierdzewnej;

• w ramach programu wymiany firmy Thermo King 
dostępny jest szereg alternatorów, dzięki czemu 
można wymieniać stare alternatory na nowe,  
obniżając tym samym koszt netto;

• firma Thermo King oferuje szeroki wybór alternatorów 
regenerowanych o jakości nowych części, a przy tym 
w atrakcyjnych cenach.

Przy każdorazowej wymianie alternatora 
zalecamy zamontowanie nowego 
paska napędowego w celu zapewnienia 
maksymalnie długiego czasu nieprzerwanej 
pracy do momentu wykonania kolejnych 
stosownych czynności serwisowych.

Porada 
techniczna
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Sprężarki

Sprężarka X430P™

Główne cechy 

• najsolidniejsza seria, jaką kiedykolwiek stworzono, 
charakteryzująca się lepszymi osiągami, wyższą 
wydajnością i lepszymi możliwościami wykorzystania;

• obniżone zużycie paliwa — zmniejszone tarcie dzięki 
nowym łożyskom wału korbowego o wysokim stopniu 
precyzji przyczynia się do wydłużonej trwałości sprężarki 
oraz zużywania mniejszych ilości paliwa;

• wydłużony okres eksploatacji — firma Thermo King 
stosuje korpusy pomp olejowych zaprojektowane z myślą 
o zmniejszeniu naprężeń występujących na łożyskach, co 
przyczynia się do zwiększenia okresu eksploatacyjnego 
sprężarki;

• nowa technologia ciśnieniowego uszczelnienia wałka 
zapewniająca jego nasmarowanie we wszystkich 
warunkach pracy;

• potwierdzona niezawodność — sprężarki firmy 
Thermo King są konstrukcją firmy Thermo King i są 
poddawane dokładnym testom w celu uzyskania 
optymalnych parametrów pracy i niezawodności 
w skrajnych warunkach;

• w ramach programu wymiany firmy Thermo King 
dostępny jest szereg sprężarek, dzięki czemu można 
wymieniać stare sprężarki na nowe, obniżając tym 
samym koszt netto;

• firma Thermo King oferuje wybór regenerowanych 
sprężarek X430 C3 w atrakcyjnych cenach.

Firma Thermo King projektuje i buduje swoje sprężarki z myślą o ekstremalnych wymaganiach 
stawianych przez zastosowania związane ze sterowaniem temperaturą w pojazdach ciężarowych 
i przyczepach. Nasze sprężarki są zbudowane w taki sposób, aby były trwałe. Ponadto podlegają 
ciągłemu rozwojowi w celu spełnienia wysokich wymagań klientów.

Oryginalne sprężarki firmy Thermo King są opracowywane przez specjalne zespoły inżynierów 
firmy Thermo King i dokładnie testowane w najnowocześniejszych ośrodkach badawczo- 
-rozwojowych w celu uzyskania optymalnych parametrów pracy i dużej trwałości, a tym samym 
jak najdłuższego bezproblemowego transportu.

Główne cechy
• duży współczynnik napełnienia w porównaniu 

z innymi sprężarkami tłokowymi dzięki 

większej pojemności pompowania na 

centymetr sześcienny;

• niezawodna, sprawdzona konstrukcja; 

• łatwość serwisowania dzięki możliwości 

naprawy w miejscu eksploatacji;

• brak konieczności stosowania specjalnych 

narzędzi lub zaplecza;

• zdejmowalne i wymienialne żeliwne tuleje 

cylindrowe;

• dostępność w ramach programu wymiany 

firmy Thermo King, dzięki czemu można 

wymieniać stare podzespoły na nowe, 

obniżając tym samym koszt netto.

Sprężarki tłokowe

Oferta firmy Thermo King obejmuje 
wszystkie części wykorzystywane do 
napraw sprężarek firmy Thermo King, w tym 
korbowody, wały korbowe, tłoki, łożyska 
i inne. Aby uzyskać więcej informacji, 
należy skontaktować się z dystrybutorem 
firmy Thermo King.

Porada 
techniczna
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Główne cechy
• duża wydajność i większa pojemność;

• mniejszy poziom hałasu i drgań;

• rzadsze czynności konserwacyjne (87% mniej 

części ruchomych);

• elektrolityczne niklowanie sprzęgła Oldhama 

w celu zapewnienia większej niezawodności.

Sprężarki

Sprężarki spiralne 

  
  

Wymieniając sprężarkę, należy zawsze wymienić 
osuszacz i zamontować zestaw filtracyjny do 
oleju sprężarkowego. Firma Thermo King zaleca 
również uruchomienie agregatu na kilka godzin 
z zestawem testowym oleju w celu upewnienia się, 
że stan oleju sprężarkowego jest akceptowalny — 
należy pamiętać o dokładnym sprawdzeniu stanu 
zużycia tulei napędu sprężarki.

Porada 
techniczna

Zawory

Zawory i wibrasorbery

Zawory i wibrasorbery układów chłodniczych firmy Thermo King muszą przejść rygorystyczne 
testy sprawdzające wytrzymałość w bardzo trudnych warunkach, w jakich pracuje agregat 
chłodniczy zamontowany w pojeździe.

Blacha falista wykorzystywana w wibrasorberach firmy Thermo King jest ognioodporna i pozwala 
na ograniczenie nieszczelności. Karbowany wąż metalowy może pracować w temperaturze 
powyżej 500°C, podczas gdy węże gumowe są przystosowane do temperatury zaledwie 120°C.

Wibrasorbery

Elektroniczny zawór dławiący (ETV) w agregatach 
naczepowych firmy Thermo King zapewnia świeżość 
ładunków oraz pozwala na zaoszczędzenie czasu 
i paliwa. Zawór ETV poprawia też parametry pracy 
w warunkach wysokich temperatur otoczenia, 
podnosząc bezpieczeństwo ładunku w gorące,  
letnie dni.

Główne cechy
• przyspieszenie czasu obniżania (i podwyższania) 

temperatury, a tym samym poprawa ekonomii 
zużycia paliwa; 

• maksymalizacja pojemności poprzez 
wykorzystanie algorytmu sterowania ciśnieniem 
ssania;

• poprawa sterowania temperaturą w ekstremalnych 
warunkach otoczenia.

Elementy montażowe zapewniające 
pewne i łatwe spawanie lub 
zgrzewanie.

Gęsty oplot mający na celu 
zminimalizowanie ryzyka przebicia.

Gęsty splot stali zmniejsza możliwość 
wystąpienia przebicia lub wycieku 
z układu chłodniczego.

Zespół karbowanych węży metalowych 
zabezpiecza podzespoły przed 
poluzowaniem się, zapewniając dużą 
trwałość w porównaniu do węży 
gumowych.
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Drzwi, panele i kratki

W miarę upływu czasu agregat może wymagać coraz częstszych napraw, zwłaszcza tych mających 
wpływ na jego wygląd i wartość rynkową.

Uszkodzone elementy izolowane, zwłaszcza drzwi i uszczelnienia drzwi, mają duży wpływ na 
sprawność układu chłodniczego. Dystrybutorzy firmy Thermo King mogą sprawdzić te elementy 
i dokonać prostych napraw w celu poprawy ogólnych parametrów pracy, a także zmniejszenia 
zużycia energii i paliwa oraz ograniczenia emisji spalin. Zachęcamy do odświeżenia swojej floty za 
pomocą niedrogich części zamiennych firmy Thermo King, takich jak drzwi, panele czy kratki — 
dzięki temu stary agregat może wyglądać jak zupełnie nowy. 

Wszystkie drzwi, panele i kratki firmy Thermo King są wykonane z materiałów wysokiej jakości 
i mogą poprawić wygląd agregatu, niezależnie od tego, czy taka potrzeba zachodzi w wyniku 
przypadkowego uszkodzenia czy normalnego zużycia. Wszystkie drzwi i panele są dostarczane 
jako całkowicie zabezpieczone podkładem i pomalowane zgodnie z zatwierdzoną technologią 
i specyfikacjami środowiskowymi, co stanowi najlepszą w branży gwarancję zabezpieczenia 
przed korozją. 

Zachęcamy do odświeżenia swojej floty za pomocą niedrogich części zamiennych firmy 
Thermo King, takich jak drzwi, panele czy kratki — dzięki temu stary agregat może 
wyglądać jak zupełnie nowy.

Elementy wykończenia

Panele górne z żywicy Geloy* ASA: 
• nasycenie kolorem: brak farby,  

bez uwalniania rozpuszczalnika;
• podlegają całkowitemu recyklingowi.

Drzwi dolne ze stali ocynkowanej:
• podlegają całkowitemu recyklingowi; 
• malowane proszkowo: strata poniżej 2%,  

bez uwalniania rozpuszczalnika.

Podczas projektowania nowych agregatów 
firmy Thermo King najważniejsze są szczegóły.
Każdy podzespół, niezależnie od jego wielkości, 
jest istotny z punktu widzenia jakości całego 
agregatu i jego parametrów pracy. Dla każdego 
agregatu firmy Thermo King zalecane są 
specjalnie dobierane i testowane uszczelki 
i elementy konstrukcyjne. Nawet najmniejszy 
szczegół ma znaczenie.

Lokalni dystrybutorzy firmy Thermo King mają w swojej ofercie pakiety naprawcze w przystępnych cenach, 

zarówno do wykonywania drobnych napraw agregatu, jak i gruntownych przeglądów całego układu.

• materiały wysokiej jakości;

• konstrukcja zapewniająca doskonałe dopasowanie i ustawienie;

• powłoka malarska nałożona zgodnie z oryginalną specyfikacją;

• zwiększona sprawność działania;

• odporność na uderzenia.

Porada 
techniczna



 Czujnik poziomu  
paliwa

 Współpracuje ze sterownikiem 
SR-3, dzięki czemu operator 
wie, ile paliwa pozostaje w 
zbiorniku, a tym samym może 
uniknąć niepożądanych 
przestojów w pracy.

 Zbiorniki na olej napędowy 
•	 dostępne w wykonaniu z tworzywa 

i z aluminium;
•	 różne pojemności.

 Płaski czujnik otwierania drzwi
 Wyłącza agregat podczas otwarcia drzwi, 

aby ograniczyć wzrost temperatury ładunku 
oraz zużycie paliwa. Agregat zostaje 
ponownie uruchomiony, gdy drzwi zostaną 
zamknięte.

 Zestaw SafeGuard do ochrony 
akumulatorów

 Pozwala uniknąć całkowitego 
rozładowania akumulatorów oraz 
wynikających z tego kosztów 
i niepożądanych przestojów.

 Osłona zdalnego parownika
 Chroni przed przypadkowym 

uszkodzeniem w trakcie załadunku 
i rozładunku.

 ColdCube™
 Kontenery ColdCube są elastycznymi, 

przenośnymi agregatami chłodniczymi 
wyposażonymi w funkcje chłodzenia, 
mrożenia i ogrzewania, które ułatwiają 
wprowadzanie produktów na rynek.

 Zdalne tylne sterowanie za 
pomocą sterownika SR-3

 Pozwala w łatwy i bezpieczny sposób 
kontrolować agregat chłodniczy podczas 
załadunku od środka, w tylnej części 
naczepy.

 Wyświetlacz wielofunkcyjny
  Umożliwia podgląd statusu agregatu 

oraz alarmów, w tym trybu 
roboczego, temperatury w komorze 
oraz poziomu paliwa bezpośrednio 
z kabiny kierowcy.

 Ultradźwiękowy czujnik  
poziomu paliwa

 Zapewnia bardzo precyzyjny pomiar 
paliwa w zbiorniku paliwa Thermo King.

 Osłony rurowe
 Chronią panele agregatu przed 

uszkodzeniami w wyniku 
uderzeń, zapewniając 
jednocześnie łatwy dostęp  
w celu przeprowadzenia prac 
konserwacyjnych i serwisowych.

 Inteligentny zdalny system 
monitorowania

 Monitorowanie ładunków wrażliwych 
w trybie online.

 TouchPrint
 Intuicyjne i elastyczne rejestrowanie 

i drukowanie.

 Ładowarka tylnej burty 
załadowczej

 Podtrzymuje napięcie w akumulatorach 
tylnej burty załadowczej, korzystając 
z alternatora agregatu.

 Kanał powietrzny
 Utrzymuje równy rozkład temperatury 

i powietrza w całej przyczepie.

 System filtracji i podawania paliwa  
4 w 1 obejmuje:
•	 filtr paliwa;
•	 separator wody;
•	 pompa zastrzykowa;
•	 opcjonalna funkcja  

ogrzewania.

Aby uzyskać więcej informacji lub zobaczyć pełną listę opcji, należy skontaktować się z lokalnym 
dystrybutorem firmy Thermo King lub odwiedzić stronę internetową www.europe.thermoking.com

Elementy wykończenia
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Thermo King jest marką firmy Ingersoll Rand®. Firma Ingersoll Rand (NYSE:IR) poprawia jakość życia, tworząc 
komfortowe, zrównoważone i wydajne środowiska.  Zadaniem naszych pracowników i naszej rodziny marek, 
takich jak Ingersoll Rand®, Thermo King®, Trane® i Club Car® jest poprawa jakości powietrza w domach i innych 
budynkach, transport i ochrona żywności oraz produktów nietrwałych, a także zwiększenie produktywności 
i efektywności w miejscach pracy. Jesteśmy światowym potentatem dbającym o zrównoważony postęp 
i trwałe wyniki na świecie.

europe.thermoking.com  ingersollrand.com

Ingersoll Rand Alma Court Building — Lenneke Marelaan 6, B-1932 Sint-Stevens-Woluwe, Belgia.
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W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy kontaktować się z:
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