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aGRI climate

Efficiënte kadaverkoelingen in
2 of 4 tons uitvoering



Werkingsprincipe koeling

COOLBOX kadaverkoelingen

Onze kadaverkoelingen verzekeren het verantwoord en hygiënisch bewaren van kadavers. De koelingen zijn  
gemaakt voor 2 of 4 kadavertonnen van 240L p/st. 

De omkasting is gemaakt van 60mm PIR geïsoleerde sandwichpanelen met agro coating. De lijsten en 
zetwerkdelen zijn gemaakt uit RVS304. 

Via grote luiken kunnen de kadavers eenvoudig in de tonnen geplaats worden. Wanneer de tonnen geleegd 
dienen te worden kunnen deze gemakkelijk uit de koeling gereden worden via de grote deurenen lage inrijhoogte.

Hoge koelcapaciteit ook bij + 25 °C

Luchtdichte deuren en luiken

2 of 4 tons uitvoering

Onderhoudsvriendelijk en eenvoudig te reinigenPanelen 60mm PIR isolatie met agro coating

Gebouwd uit corrosiebestendige materialen

7 graden koeling

In de kleuren antraciet, wit, zwart en groen

1. Lucht wordt door de verdamper gezogen en 
warmte wordt onttrokken

2. De afgekoelde lucht wordt de ruimte 
in geblazen en hierdoor op de gewenste 
temperatuur gebracht
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De koelunits gebruikt op onze kadaverkoelingen werken op basis van een warmtepomp. Koudemiddel R-134A 
wordt rondgepompt door de unit en zorgt hierdoor voor warmteontrekking uit de omkasting. 

3. Warmte wordt via de condensor aan de 
omgeving afgegeven

4. Een warmtepomp pompt het koudemiddel 
rond en zorgt hierdoor voor het koelende 
vermogen van de unit
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Details kadaverkoeling

Het gekoeld bewaren van afvalproducten zoals kadavers, etensresten en slachtafval draagt bij aan het verbeteren 
van uw bedrijfshygiëne. De Coolbox kadaverkoelingen bieden een oplossing voor het verantwoord en voor langere 
tijd bewaren van kadavers. 

De deuren en luiken zijn voorzien van rubberen afsluitingen en sloten die d.m.v. een bijgeleverde sleutel af te 
sluiten zijn. Zomaar openen van uw kadaverkoeling wordt hiermee voorkomen. De plaatwerkdelen zijn vervaardigd 
uit RVS 304 en hiermee corrosiebestendig. Het hang en sluitwerk is gemaakt uit RVS 304 en roest dus niet. 

Kadavertonnen

Beekamp BV levert ook hygiënische 240 liter kadavertonnen met harde antilek banden en goed sluitende deksels. 

Schoonmaken en onderhoud

De kadaverkoelingen van Beekamp BV zijn volledig gekit aan de binnenzijde en voorzien van zo min mogelijk kieren 
en randen waardoor het schoonmaken eenvoudig is uit te voeren. 

kom meer te weten over Beekamp BV:

U kunt meer informatie vinden over de Coolbox kadaverkoelingen en onze andere producten op: www.beekamp.nl

Of neem contact met ons op via:

contact@beekamp.nl

+31 (0)318 - 762 704

De kadaverkoeling kan buiten geplaatst worden, maar voorkeur heeft onder een afdak en uit het weer

Voldoende ventilatie rondom de koeling is vereist, schoonmaken met water en niet met agressieve middelen

Aansluitpunt (230V/50Hz) met randaarde is vereist 

Onderhoud op uw machine door ons is mogelijk

Koelingen worden gemonteerd en onderhouden door gecertificeerd personeel



Wekeromsedijk 2A
6733 BN Wekerom

www.beekamp.nl

+31 (0)318 - 762 704
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Beekamp BV

Coolbox kadaverkoelingen bieden een 
goede oplossing voor het duurzaam en 
langdurig opslaan van uw kadavers en 
slachtafval. 

Neem voor meer informatie gerust 
contact met ons op


