
  

 
Ontdek de VebaBox!

Op zoek naar het alternatief voor een koelwagen? 



De VebaBox is een actief koelende container die 
in de laadruimte van een bedrijfswagen  
geplaatst kan worden. 

De VebaBox is niet alleen flexibeler dan  
voertuigombouw, maar vraagt   ook een lagere 
investering. Bovendien kan de VebaBox  
worden afgeschreven over meerdere  
voertuigen, aangezien deze kan worden  
overgebracht naar het volgende voertuig.  
 
U investeert dus maar één keer in een  
betrouwbare koeloplossing!

Ontdek VebaBox

Oplossing met de beste  
prijs-kwaliteitverhouding

Geen aanpassingen aan het  
voertuig nodig

Voor elke bedrijfswagen

Koel, vries en gecontroleerde  
kamertemperatuur

#VebaBox

#De betrouwbare, uitneembare  
koeloplossing





Uw temperatuurgevoelige producten altijd op de juiste tempratuur vervoeren 
om de kwaliteit van uw zending te garanderen.
 
De voordelen van de VebaBox

VebaBox Economy Line
#Koel & Vries 

Werkt bij omgevingstemperaturen tussen  
-20°C en + 40°C  
  
Eenvoudig uitneembaar en over te dragen op  
meerdere voertuigen  
 
Hoge uptime en onderhoudsvriendelijk 
 
Blijft koelen wanneer het voertuig is  
uitgeschakeld



Koel, vries en gecontroleerde kamertemperatuur 
mogelijk in aparte compartimenten
Verkrijgbaar met achter- en zijdeur

#Kenmerken

#Levering inclusief
Thermal unit (12V en 230V)
12V en 230V stroomkabel 
Installatieset 
Handleidingen
Kalibratiecertificaat





Ontdek waarom de VebaBox een beter en goedkoper alternatief is  
voor de traditionele ombouw van koelwagens!

Koelwagen vs. VebaBox

#VebaBox 
Tot 60% goedkoper

Afneembaar (kan mee naar de  
volgende bedrijfswagen)

Hoge inruilwaarde

Lage onderhoudskosten 
 
Korte levertijd 
(geïnstalleerd binnen 2 dagen)

#Koelwagen

Hoge aanschafkosten 
 
Permanent (kan niet worden meegenomen 
naar de volgende bedrijfswagen)

Lage inruilwaarde 
 
Hoge onderhoudskosten  
 
Lange levertijd
(conversie kan weken duren)



  

Klaar om te besparen op  
gekoeld transport? 

Om de kwaliteit van uw producten tijdens transport 
te garanderen, is VebaBox als de Cold Chain Innovator, 
jouw beste partner. Met meer dan 35 jaar ervaring in 
de koelketen is VebaBox dé expert in het ontwikkelen 
en leveren van oplossingen voor opslag en transport 
van temperatuurgevoelige producten.
 

Ontdek jouw VebaBox!

VebaBox 
Jagersveld 41
5405 BW Uden

 

+31 413 269300 
info@vebabox.com 
cool.vebabox.com


