
Na letošním veletrhu Solutrans ve francouzském Lyonu proběhne ve dnech 16. až 20. 

listopadu celosvětové představení jednotek Exigo společně s prezentací široké nabídky 

společnosti Daikin pro dodávky a nákladní vozidla, včetně elektrických jednotek. 

Ostende, Belgie 10. listopadu 2021: Daikin Transport Refrigeration, dceřiná firma společnosti 

Daikin Industries Limited, která je celosvětovou špičkou působící ve více než 150 zemích 

a utvářející budoucnost vytápěcích, chladicích, větracích a chladírenských systémů, představuje 

příští generaci chlazení návěsů – první přepravní chladírenskou jednotku značky Daikin 

s názvem „Exigo“. 

Společnost Daikin Transport Refrigeration rozšiřuje své portfolio o chladicí jednotky pro silniční 

dopravu a představuje jednotku Exigo, vyrobenou v současnosti, ale navrženou pro výzvy, které 

přinese budoucnost. Motorem poháněná návěsová jednotka Exigo E1500 s jednou nastavenou 

teplotou a výkonem 15 kW, kterou představila společnost Daikin, je první návěsová jednotka 

obsahující velké množství novinek z oboru. Jednotka Exigo nabízí spolehlivý provoz při snížené 

spotřebě energie, optimalizovaný průtok vzduchu pro přesné řízení teploty a vysokou účinnost, 

vyšší účinnost při zchlazení výrobků na cestách i při připojení k síti, menší potřebu údržby 

a odstávek a snadnou obsluhu jednotky a správu vozového parku.  

Evren Akçora, vedoucí manažer ve společnosti Transport Refrigeration Daikin Europe, uvádí: 

„Když se ve společnosti Daikin do něčeho pustíme, chceme být nejlepší ve své třídě. Jednotka 

Exigo je dokonalou ukázkou této filozofie, protože nabízí minimální celkové náklady spojené 

s vlastnictvím (TCO) a maximální spolehlivost. V rámci jednotky Exigo spojujeme mnoho 

jedinečných vlastností, což dosud nebylo u návěsových jednotek zvykem. Díky této komplexní 

a spolehlivé jednotce s minimálními náklady TCO chceme vést toto odvětví k ještě světlejším 

zítřkům.“ 

Jednotka Exigo E1500 s jedním nastavením teploty a výkonem 15 kW je první představená 

jednotka z nové návěsové řady Exigo, která nabízí následující výhody: 

• invertorový kompresor s proměnlivými otáčkami a ventilátory s proměnlivými otáčkami 

umožňující o 20 % nižší spotřebu paliva, 

• průtok vzduchu s proměnlivou rychlostí, 

• skutečný výkon 15 kW – na cestách i při připojení k síti, 



• vynikající výkon při zchlazování výrobků, 

• prodloužení servisního intervalu u všech jednotek, 

• nízká hlučnost všech jednotek, volitelná varianta PIEK, 

• grafický displej s vysokým rozlišením přímo na jednotce, 

• vyspělá telematika ve standardní výbavě, 

• nejlehčí jednotka s výkonem 15 kW na trhu, 

• vlastní komponenty značky Daikin s prokázanou spolehlivostí, 

• celoevropská servisní síť. 

„Velice se těšíme, až za týden představíme naši první jednotku Exigo na úplně prvním stánku 

značky Daikin na evropském veletrhu užitkových vozidel Solutrans, který se koná ve 

francouzském Lyonu od 16. do 20. listopadu. Na stánku budou k vidění ukázky z našeho 

rozsáhlého portfolia spolehlivých chladicích jednotek pro silniční dopravu, mezi něž patří také 

jednotky Zanotti pro nákladní a lehká užitková vozidla, včetně nové řady elektrických jednotek, 

které vyhovují široké škále aplikací pro přepravu zboží ke koncovému zákazníkovi,” uzavírá 

Evren Akçora. 

Srdečně zveme zástupce médií, aby se na veletrhu připojili k vedoucím pracovníkům společnosti 

Daikin Transport Refrigeration i vedoucím pracovníkům obchodní jednotky Transport 

Refrigeration, skupiny Zanotti Group a společnosti Daikin France Transport Refrigeration i členům 

oddělení produktového managementu společnosti Daikin. Na stánku 4 B086 budete mít možnost 

získat více informací o našich výrobcích a řešeních. 
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