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Oostende, 10 november 2021  

Daikin Transport Refrigeration onthult Exigo – de volgende 
generatie in trailerkoeling 
 

De wereldwijde onthulling van Daikin’s eerste transportkoelunit Exigo vindt 
plaats tijdens de internationale vakbeurs voor transport SOLUTRANS in Lyon 
(F.) van 16 tot 20 november.  

Daikin Transport Refrigeration, een dochteronderneming van Daikin Industries ltd, 
wereldwijd marktleider op het gebied van verwarming, koeling, ventilatie en 
koelsystemen, onthult "Exigo", de volgende generatie van trailerkoeling. Daikin Transport 
Refrigeration breidt hiermee zijn portfolio aan koelunits voor wegtransport uit.   

De Exigo E1500, een motoraangedreven 15 kW koelunit, is de eerste trailerunit die vele industriële 
primeurs in één unit verenigt. De Exigo biedt naast betrouwbaarheid een lager energieverbruik, een 
geoptimaliseerde luchtstroom voor een nauwkeurige en efficiënte temperatuur, een snellere pull-
down en on-grid efficiëntie. Tevens kenmerkt de unit zich door minder onderhoud en stilstand en 
een eenvoudige bediening van de unit in combinatie met fleet management. 

Evren Akçora, Senior Manager Transport Refrigeration bij Daikin Europe, verklaarde: "Bij Daikin 
streven we ernaar de beste in onze klasse te zijn. Onze Exigo trailerunit belichaamt die filosofie door 
een minimale Total Cost of Ownership en maximale betrouwbaarheid te bieden. Al deze kenmerken 
samen maken van de Exigo een unieke en uitgebreide trailerunit die ontworpen is voor de 
uitdagingen van morgen." 

De Exigo E1500 single-temp 15 kW is de eerste unit die onthuld wordt in de nieuwe Exigo-range met 
de volgende kenmerken: 

• Variabele snelheid compressor met inverter en ventilatoren voor 20% lager brandstofverbruik 
• Variabele luchtstroomsnelheid 
• 15 kW werkelijke capaciteit - zowel op de weg als op het net 
• Uitzonderlijke pull-down prestaties 
• Verlengde service-interval als standaard 
• Laag geluidsniveau als standaard en optionele PIEK 
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• Grafisch HMI-display met hoge resolutie op de unit 
• Geavanceerde telematica standaard inbegrepen 
• Lichtste 15 kW-unit op de markt 
• Eigen Daikin-componenten met bewezen betrouwbaarheid 
• Europees servicenetwerk 

"We kijken ernaar uit om onze eerste Exigo-unit over een week te onthullen op de eerste stand van 
Daikin op Solutrans, de Europese beurs voor bedrijfsvoertuigen. Deze onthulling vindt plaats in Lyon, 
Frankrijk, van 16 tot 20 november. Op de stand zullen wij onze uitgebreide portfolio van 
betrouwbare koelunits voor vrachtwagens en licht-commerciële voertuigen tonen, waaronder de 
nieuwe elektrische units die voldoen aan een breed aanbod van last-mile applications.", besluit 
Evren Akçora. 

De media wordt uitgenodigd om een bezoek te brengen aan Stand 4 B086 om kennis te maken met: 

• Daikin Transport Refrigeration senior management 
• de Transport Refrigeration Business Unit  
• de Zanotti groep 
• Daikin Product Management 
• Daikin France Transport Refrigeration Management 

Breng een bezoek aan stand 4 B086 tijdens Solutrans en kom meer te weten over de producten en 
oplossingen van Daikin voor de gehele cold chain. 

Einde persbericht 
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OPMERKINGEN REDACTIE 

Over Daikin Nederland 

Daikin Nederland is onderdeel van Daikin Europe N.V., een belangrijke Europese fabrikant en 
leverancier van airconditioners, warmtepompen en koel-/vriessystemen met ongeveer 8.000 
werknemers over heel Europa en 10 grote productiefaciliteiten in België, Tsjechië, Duitsland, 
Oostenrijk, Italië, Turkije en het Verenigd Koninkrijk. 

Met meer dan 95 jaar ervaring in het ontwerpen en produceren van klimaatsystemen, is Daikin 
wereldwijd toonaangevend op het gebied van warmtepompen en zet zij zich als bevlogen 
marktleider in voor een steeds beter binnen- én buitenklimaat.  Naast airconditioningsystemen, 
richten wij ons ook op de marktsegmenten voor verwarmingssystemen, en koel-/vriessystemen, 
koudwatermachines/warmtepompen en luchtbehandeling. Hiermee leveren we passende, slimme 
en duurzame klimaat(totaal)oplossingen voor de commerciële, industriële en residentiële markt.  

Over Daikin Transport Refrigeration 

Daikin streeft ernaar om de eerste keuze van de klant te worden op het gebied van transport-
koeling door ongeëvenaard maatwerk te bieden voor het hele assortiment bestelwagen- en 
vrachtwagenunits en door de Total Cost of Ownership te verlagen door een hoge 
betrouwbaarheid en innovatieve oplossingen. In 2016 nam Daikin Zanotti over, een 
koelspecialist opgericht in 1962 met tientallen jaren ervaring in de behoeften van commerciële 
en industriële koeling en het transport van verse en diepgevroren producten. Zanotti heeft zijn 
hoofdkantoor in Mantua, Italië, een ultramoderne productie- en testfaciliteit. 
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VERDERE INFORMATIE EN FOTOMATERIAAL 

Contactpersonen 

Steven Pieters (Sales Manager Transport Refrigeration): +31 6 82 79 93 52        pieters.s@daikin.nl 

Fotomateriaal 

- Daikin Transport Refrigeration Unit.jpg 
- Daikin Transport Refrigeration Unit X-ray.jpg 

Weblinks 

- https://www.solutrans.eu/ 
- https://www.daikin.nl/transportkoeling  
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