Refrigeração

Refrigeração
- Denso Refrigerators

•

Apresentação

Como líder mundial no desenvolvimento de sistemas térmicos automotivos, a Denso está também presente no mercado dos sistemas de refrigeração
altamente confiáveis para produtos congelados, farmacêuticos e especiais, trazendo desta forma, tecnologias e inovações capazes de reduzir o consumo de
energia em 33%.

•

A nossa oferta

•

Grupos de refrigeração com temperatura negativa e positiva no regime ATP (que funcionam até -30°C).

•

Ampla gama de soluções no regime ATP com gás r134, r404, r452 em opção road e stand-by.

•

Ampla gama de soluções frigoríficas integradas, por forma a satisfazer até a aplicação mais complicada.

•

Sistemas de transporte de mercadorias especiais, como por exemplo, medicamentos ou animais vivos que necessitam de uma temperatura
constante no médio/longo prazo.

•

•

•

Fabrico com base nas especificidades definidas com os fabricantes de automóveis.

•

Sistemas específicos concebidos propositadamente com base nas exigências dos clientes.

Vantagens

•

Marca eleita pelos principais fabricantes automóvel.

•

Experiência, fiabilidade, rendimento e eficiência.

•

Produtos fabricados na Europa com tecnologia Japonesa.

•

Componentes baseados em padrões qualitativos elevados e submetidos a testes rigorosos.

•

Produto fortemente diferenciado.

•

Elevada eficiência dos componentes graças à tecnologia aplicada.

Serviço ao Cliente

•

Serviço de atendimento ao cliente pré e pós-venda, garantido por especialistas do sector e pela competência na assistência técnica da
marca Denso.

•

Centros de assistência específicos e especializados em todo o território europeu graças à presença global da Denso e à disponibilidade de
oficinas móveis para dar suporte ao cliente em tempos reduzidos
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Estamos Presentes

Áreas de Atividade
Acessórios Especiais Automóvel

Equipamentos para Oficinas e Centros de Inspeção

Ferramentas Profissionais

Máquinas de Movimentação de Cargas
Portugal: Porto e Lisboa
Espanha: Madrid
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