
Wygrywasz. 
Jak zawsze.



Przedstawiamy SLXi 
Niezależnie od tego, czy jesteś kierowcą, kierownikiem sprzedaży, 
właścicielem floty, czy zajmujesz kierownicze stanowisko w biznesie, 
chcesz zachować kontrolę nad swoimi decyzjami. W swojej branży 
dobrze wiesz, co jest najlepsze dla Ciebie i Twoich klientów. 

To właśnie tu SLXi spełni Twoje oczekiwania.

W SLXi chodzi przede wszystkim o motywację i możliwości, o to, 
aby móc powiedzieć „potrafię”. Stworzony przez Thermo King 
agregat SLXi pozwoli Ci sprostać potrzebom wszystkich Twoich 
klientów, którzy oczekują terminowych dostaw najwyższej świeżości 
produktów, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów. Zwiększając 
swoją wydajność, zmniejszasz koszty.

Jednym słowem, z SLXi wygrywasz. Jak zawsze.

Wygrywasz. 
Jak zawsze.



MAM ŁĄCZNOŚĆ. 
WYGRYWAM.
Każdy agregat SLXi wyposażony jest standardowo w najnowocześniejsze dostępne 

funkcje telematyki i łączności, wydajne rozwiązanie Thermo King BlueBox.

Kierowcy i administratorzy floty korzystający z SLXi nie muszą rezygnować 

z dostępu do krytycznych danych, dzięki czemu mogą aktywnie zarządzać flotą, 

osiągać najwyższą bezusterkowość i podnosić sprawność. SLXi daje Ci siłę, jaką 

zapewnia łączność.

FUNKCJA 
BLUETOOTH® 
W STANDARDZIE

INFORMACJE W CZASIE 
RZECZYWISTYM

KOMUNIKACJA 
DWUKIERUNKOWA

Moje biuro jest w kabinie.  
Łączę się i zwyciężam.

Wygrywasz. 
Jak zawsze.



WYJĄTKOWA OSZCZĘDNOŚĆ 
PALIWA PRZY PRODUKTACH 
NIEWRAŻLIWYCH

DOSKONAŁA KONTROLA 
TEMPERATURY PRZY PRODUKTACH 
WRAŻLIWYCH

Mam siłę wyboru.

Dzięki SLXi zyskujesz najlepszą równowagę pomiędzy wyjątkowo precyzyjną 

kontrolą temperatury a oszczędnością paliwa na najwyższym poziomie, dzięki 

czemu możesz dokładnie dostosować wydajność agregatu do konkretnego ładunku.

U nas możesz wybierać spośród szerokiej oferty agregatów z jednym lub wieloma 

ustawieniami temperatury oraz wybrać rozwiązania podnoszące wydajność,  

których potrzebujesz, aby należycie wykonać swoją pracę. 

WYBIERAM.  
WYGRYWAM.

Wygrywasz. 
Jak zawsze.



Łatwy w użyciu.  
Łatwy w kontroli.

CAŁKOWITE ZABEZPIECZENIE ŁADUNKUGOTOWE, PROSTE W OBSŁUDZE PROFILE ROBOCZE

KONTROLUJĘ.  
WYGRYWAM.
Produkty z oferty SLXi zapewniają administratorom floty i kierowcom 

pełną kontrolę nad agregatami i ładunkiem. Całkowita prostota obsługi 

w połączeniu z wyborem gotowych profili roboczych eliminuje kosztowne błędy 

i maksymalizuje zysk z inwestycji. Personalizacja parametrów roboczych zapewnia 

maksymalną ekonomiczność i całkowite zabezpieczenie ładunku.
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Wygrywasz. 
Jak zawsze.



€

WYDŁUŻONY CZAS 
BEZAWARYJNEGO 

DZIAŁANIA

JAKOŚĆ NAJWYŻSZA 
W SWOJEJ KLASIE

Polegając na 
urządzeniu 
i wsparciu, 
wygrywam.

Korzystając z najwyższej jakości i niezawodności agregatów SLXi oraz wsparcia 

na najwyższym poziomie, użytkownicy mogą spać spokojnie.

Blisko 80 lat doświadczenia sprawia, że Thermo King jest liderem w branży 

również pod względem niezawodności. Nasze zaangażowanie w proces 

ciągłego doskonalenia zaowocowało przeprowadzeniem kompleksowych 

badań laboratoryjnych oraz jednym z największych w historii programem 

prób użytkowych, mających na celu dostosowanie komponentów oraz 

pełną optymalizację systemu.

UFAM. WYGRYWAM.

NAJWYŻSZA CENA 
ODSPRZEDAŻY

Wygrywasz. 
Jak zawsze.



DBAM. WYGRYWAM.

*Średnio, w porównaniu z poprzednikiem

W dzisiejszych czasach liczy się każde działanie na rzecz ochrony środowiska. 

SLXi jest najbardziej przyjaznym dla środowiska naturalnego agregatem w swojej 

klasie, oferującym najniższy poziom zużycia energii, najmniejszy ślad węglowy 

i potencjał tworzenia efektu cieplarnianego oraz najniższy poziom hałasu.

Wybierając SLXi, troszczysz się o środowisko. 

Troska o środowisko. 
Razem.
Oto przepis na wygraną.

-45%* 
GLOBALNEGO 

OCIEPLENIA-2,4*
TONY ROCZNIE

NAJNIŻSZY POZIOM 
HAŁASU NA RYNKU

Wygrywasz. 
Jak zawsze.



Siła wyboru.

Wygrywasz. 
Jak zawsze.
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