
Nowa sprężarka X430
Sprężarka X430 na wymianę
Regenerowana sprężarka X430
Serce każdego agregatu firmy Thermo King

Dlaczego warto wybrać oryginalną 
sprężarkę X430?

Osiągi sprawdzone podczas tysięcy godzin pracy •	
w terenie 

Najsolidniejsza konstrukcja z wszystkich •	
dotychczas wyprodukowanych

Przedłużony okres eksploatacji w najtrudniejszych •	
warunkach

Dostępna w ramach •	
Programu wymiany 

firmy Thermo King, 

co pomaga zmniejszyć 

całkowity koszt 

eksploatacji

Dwuletnia gwarancja •	
w przypadku montażu 

przez dealera 

Wybierając oryginalne, regenerowane i oferowane 

na wymianę, podzespoły firmy Thermo King, 

przyczyniają się Państwo do ochrony środowiska. 

Powtórne wykorzystywanie części pozwala 

zaoszczędzić znaczną ilość energii i odpadów.

Nowa sprężarka X430 
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Dostawca sprzętu i usług w zakresie zarządzania środowiskami 
o temperaturze kontrolowanej umożliwiających przechowywanie 
żywności i innych produktów nietrwałych. Dział Climate 
Control Technologies zajmuje się rozwiązaniami chłodniczymi 
przeznaczonymi zarówno dla branży transportu, jak i instalacji 
stacjonarnych. Marki produktów to między innymi Thermo King®, 
światowy lider rynku systemów kontroli temperatury 
w transporcie, oraz Hussmann® – Koxka®, producent sprzętu 
chłodniczego i urządzeń do sprzedaży artykułów spożywczych.

   www.thermoking.com           www.hussmann.com 
www.koxka.com       www.ingersollrand.com

Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt:

Zarządzanie agregatem

Progress is
with Ingersoll Rand

greener
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Regenerowana 
sprężarka 
TK X430 Reman

Regenerowana 
sprężarka TK X430: 
niezależny 
dostawca 1

Regenerowana 
sprężarka TK X430: 
niezależny 
dostawca 2

Większa sprawność 
 
Regenerowana sprężarka Reman X430 przewyższyła 

konkurencję sprawnością maksymalnie o 9%, 

co oznacza mniejsze zużycie paliwa.

Keeping you on the move

Większa wydajność 
 
Regenerowana sprężarka Reman X430 przewyższyła 

konkurencję wydajnością maksymalnie o 8%, 

co oznacza krótszy czas pracy oraz mniejsze 

zużycie części i paliwa.

Regenerowana 
sprężarka X430  

Dlaczego warto wybrać regenerowaną 
sprężarkę X430?

Jakość firmy Thermo King za przystępną cenę•	
Oryginalne części Thermo King•	
Autentyczna jakość, niezawodność i osiągi firmy •	
Thermo King

Roczna gwarancja w przypadku montażu •	
przez dealera

Regenerowana w tej  •	
fabryce, w której  

produkowane są  

nowe sprężarki

Sprężarka poddawana jest rozległemu procesowi 

regeneracji w celu przywrócenia jej pierwotnych 

parametrów.   

Proces daleko wykracza poza remont części; firma 

Thermo King wymienia wszystkie uszkodzone części 

i zapobiegawczo wymienia szybko zużywające się 

podzespoły, łącznie z wałem korbowym, tłokami, 

pompą olejową, łożyskami i uszczelkami w celu 

zapewnienia spełnienia najwyższych standardów 

regeneracji.  
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