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Strata energii spowodowana załadunkiem i rozładunkiem 
w chłodniach pociąga za sobą bardzo wysokie koszty dla 
przewoźników. Dlatego kurtyna powietrzna Airtrack zo-
stała specjalnie zaprojektowana, aby uniknąć tych strat, 
osiągając oszczędność paliwa nawet do 30%. 
Kompaktowy rozmiar, trzystopniowy system mocowania i 
regulowana długość od 850 mm do 2430 mm ułatwiają 
instalację na dowolnym rodzaj pojazdu, od samochodów 
dostawczych po przyczepy. Dodatkowo perforowana 
kratka ułatwia podstawową konserwację kurtyny po-
wietrznej. 

Charakterystyka 
 

• Kompaktowa kurtyna powietrzna specjalnie zaprojektowana do pojazdów przewożących ładunki klima-
tyzowane. 

• Oszczędność do 30 % w zużyciu paliwa. 
• Samonośna rama aluminiowa. 
• Zawiera uchwyt z systemem szybkiego mocowania do montażu pod sufitem. 
• Perforowana kratka wlotowa dla uniknięcia intensywnej konserwacji. 
• Kompaktowe wentylatory 24 V DC niskiego napięcia przeznaczone do pracy w temperaturach od -25 °C 

do 50 °C. 
• Indywidualna długość kurtyny od 850 mm do 2430 mm do każdego rodzaju pojazdu transportowego: 

furgonetki, ciężarówki, przyczepy, pojazdy z drzwiami rolowanymi itp. 
 
Dane techniczne 

OGÓLNY OPIS 

Model 
Wydajność powietrza 

[m3/h] 
Pobór prądu 

[A] 
Pobór mocy wentylatorów 

[kW] 
Masa 
[kg] 

AIRTRACK 2430 2000 7,9 0,190 14 

AIRTRACK 1000 830 3 0,072 5,8 

Wymiary [mm] 
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INSTALACJA 
 

Mocowanie wspornika do 
dachu wewnątrz pojazdu. ❶ 

Wkręty nie są 
dostarczane 

Tylne śruby z gwinto-
waną podkładką 

❷ 
Mocowanie kurtyny 
do wspornika ❸ 

Mocowanie z użyciem 
tylnych śrub 

Śruby z niedokręconymi 
podkładkami gwintowanymi 
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ADRES PRODUCENTA 

 

Nasze produkty podlegają ciągłej kontroli jakości i są zgodne z obowiązującymi przepisami. 

W przypadku pytań dotyczących naszych produktów, proszę zwracać się do: instalatora urządzeń, naszego 

przedstawicielstwa lub bezpośrednio do producenta: 

 

 

Airtècnics 
C/ Conca de Barberà, 6 

Pol. la Bruguera 
08211 - Castellar de Vallès 

Barcelona 
Tel.: +34 93 715 99 88 

E-mail: airtecnics@airtecnics.com 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRZEDSTAWICIELSTWO NA POLSKĘ: 
 
 
 
 
 

 
 

Rosenberg Polska sp. z o.o. 
Aleje Jerozolimskie 200; 02-486 Warszawa 

Tel.: (+48) 22 720 67 73 
E-mail: biuro@rosenberg.pl 
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