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Kattava huoltoverkostomme 
huolehtii laitteittesi kunnosta
Kaikki laitteet tarvitsevat huoltoa pysyäkseen kunnossa. Huollon tarkoitus ei 

mielestämme ole korjata vaan sananmukaisesti huoltaa ja sitä kautta estää 

vikojen syntyminen. Näin laitteen käyttökustannukset alenevat ja käyttö on 

mahdollisimman häiriötöntä. 

Lumikolla on Suomen kattavin autokylmäkoneiden huoltoverkosto, joka käsittää 

30 ammattitaitoista huoltopistettä. Huoltopisteiden sijainnit ja yhteystiedot 

löydät helposti nettisivuiltamme www.lumikko.com

Lumikko 90DS

Optitemp III – unohtamatta 
kuljetusten laaduntarkkailua
Uudistunut Optitemp III –lämpötilantarkkailujärjestelmä mahdollistaa lämpö-

tilojen seurannan kuljetuksen aikana entistä helpommin ja tehokkaammin. 

Laitteeseen on saatavilla sekä GPS-paikannin että GPRS-modeemi, joiden 

avulla ajoneuvon sijainti ja lämpötila voidaan tarkistaa nettiyhteyden kautta 

koska ja missä tahansa. Järjestelmä tallentaa ajoneuvon reitin ja kuljetusläm-

pötilan, joten ne ovat saatavilla aina tarvittaessa. Tiedot voidaan myös lähettää 

automaattisesti Lumikko Web –järjestelmään, jossa ne säilyvät myöhempää 

tarvetta varten. 

Optimoitujen tiedonsiirto-ominaisuuksien vuoksi Optitemp III –lämpötilantarkkai-

lujärjestelmän tiedonsiirtokustannukset ja käyttömaksut ovat erittäin alhaiset. 



UUSI UPEA MUOTO ja edistyksellinen 

tekniikka takaavat säästöjä

Lumikko 90DS:n suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota laitteen huollettavuuteen, käytettävyyteen sekä ympäristökuormituksiin ja energiatehokkuuteen. 

Alentamalla dieselmoottorin pyörimisnopeutta 300 rpm on saavutettu 10% säästö polttoaineen kulutuksessa, huoltovälit ovat pidentyneet ja äänitaso laskenut 

huomattavasti. Uudessa muotoilussa on otettu huomioon laitteen ilmanvastuskerroin unohtamatta ylivertaista hytin kippauskulmaa, joka mahdollistaa koneen 

asennuksen korkealla ohjaamolla varustettuihin rekkoihin. Uuden kapeamman muodon ansiosta myös tuulenohjainten asennus ajoneuvoon on entistä helpompaa. 

Uusi upea muotoilu

Lumikko 90 DS:n muotoilussa on otettu huomioon 

laitteen sopivuus korkeilla ohjaamoilla varustettuihin 

ajoneuvoihin.

Kilpailukykyinen

Pidentyneiden huoltovälien ja alentuneen polttoaineen kulutuksen 

myötä Lumikko 90DS:n käyttökustannukset ovat erittäin alhaiset.

Hiljaista voimaa

Erittäin alhaisen käyntiäänensä ansiosta Lumikko 90DS sopii 

erinomaisesti myös keskusta-alueilla tapahtuviin kuljetuksiin.

Helppoutta ja tarkkuutta 
käyttöön lcii–ohjauksella
Lumikko Controll II takaa laitteen helppokäyttöisyyden. Ajoneuvon ohjaamon

radiotilaan sovitettava käyttöliittymä ohjaa käyttäjää yksinkertaisten symbolien

ja suomen kielen avulla. Käyttäjän tehtäväksi jää ainoastaan halutun lämpötilan 

asettaminen sekä laitteen käynnistys joko verkkovirta- tai dieselkäytölle. 

Ohjausjärjestelmä hoitaa kaiken muun.  

Ohjaimeen rakennettu start/stop-toiminto on optimoitu minimoimaan diesel-

moottorin käyntiaika. Näin saavutetaan säästöjä polttoaineen kulutuksessa. 

Koneen käyntiajan vähentyessä myös huoltojen välit pitenevät.

Luotettavuuden uusi taso
Laitteen pidentyneet huoltovälit yhdessä entistä tarkemman ohjauksen kanssa

pitävät kalustosi tien päällä. Jopa kolme kertaa pidempi huoltoväli on saavutettu 

kasvattamalla dieselmoottorin öljytilavuutta sekä alentamalla moottorin kierros-

lukua. Voimansiirossa käytetyt, automaattikiristyksellä varustetut moniurahihnat 

ovat pitkäikäisiä eivätkä vaadi huoltoa vaihtovälin aikana.

Kaikki kohteet on sijoitettu niin, että niiden huolto on helppoa. Esimerkiksi 

suodatinten ja moottoriöljyn vaihto tapahtuu yhden huoltoluukun kautta. 
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FreeZone on Lumikon uuden luontoystävällisen kylmälaitesarjan 

tunnus. FreeZone -sarja on kehitetty erityisesti ympäristönäkö-

kohdat huomioiden. Sarjan tuotteissa ympäristökuormitusten 

määrä on minimoitu tuotteiden koko elinkaaren ajan.

Lue lisää: www.lumikko.com
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Lumikko 90ds suoritusarvot ja tekniset tiedot

Jäähdytysteho +30°C ulkölämpötilassa
Kuljetuslämpötila - 0°C -20°C

Dieselkäytöllä 10720 W 6830 W

Sähkökäytöllä 10560 W 6790 W

Lämmitysteho -20°C ulkolämpötilassa
Lämmitysteho dieselkäytöllä 9000 W

Lämmitysteho sähkökäytöllä 4500 W

Soveltuvuus
Höyrystimen ilmamäärä  2900 m3/h

Ilman lähtönopeus   8,0 m/s

Max. lastitilan pituus -20°C 16 m

Tekniset tiedot
Paino  650 kg

Dieselmoottori  D1150 / 3 syl.

Kompressori  555 cm3 / 4 syl.

Sähkömoottori  9 kW

Kylmäaine  R404A / 7,5 kg

Polttoaineen
kulutus

Ääni Huolto-
kustannukset

-15% -20%

80DL 90DS

-30%


