
Uusi standardi täällä!
ExP - Environmental Performance



“Pyrimme luomaan täydellisen tuotteen kuumien ja kylmien ruokien 

säilyttämiseen ja kuljettamiseen. Michelin-tähden ravintola, 

sairaalakeittiö tai paikallinen catering-yritys - voit olla aina varma siitä, 

että ScanBox tarjoaa sinulle parhaan mahdollisen ratkaisun tuoda 

ruokasi laadukkaana keittiöstä pöydälle.”



ExP kanssa UUDELLE TASOLLE! 
- Uuden standardin asettaminen!

“Upea tuote on tullut vielä paremmaksi ja vihreämmäksi! Uuden 
suorituskyvyn standardin asettaminen ruoan säilytys- ja 

kuljetusvaunulle! ScanBox ExP yhdistää kahden maailman parhaat 
puolet; merkittävä parannus tuotteen suorituskyvyssä vähentäen samalla 

ympäristövaikutuksia.

”Entinen malli AC4 + H4 Uusi ExP AC4 + H4 

ENVIRONMENTAL

PERFORMANCE



Yleiskatsaus parannuksiin
- Suunnittelu & Rakenne

Erittäin tiivis

Rakenne
Tärinä testattu

erikseen

Vahvistettu

RST-kehystys

*Tulos: +10 vuotta vaativiakin kuljetuksia ilman mekaanisia- ja sähkövikoja!



ExP Improvements
- Ruoan Laatu

70% vähemmän lämpötilan

vaihtelua kilpailijoihin

verrattuna

Pidä ruoka kuivana tai 

kosteana säädettävällä 

tuuletuksella

Paranna ruoan laatua ja pienennä jalanjälkeä!



ExP Improvements
- Lämmönkesto

Suorituskyky riippuu tekijöistä, kuten sisääntulolämpötila, ruoan koostumus, ulkoinen lämpötila ja kaapin täyttöaste.
Testi suoritettu +22◦C lämpötilassa
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ExP Improvements
- Kylmänpidätys
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Suorituskyky riippuu tekijöistä, kuten sisääntulolämpötila, ruoan koostumus, ulkoinen lämpötila ja kaapin täyttöaste.
Testi suoritettu + 22◦C lämpötilassa



ExP Improvements
- Käsittely

Tilt Stop!

Turvallinen kuljetus

Turvallinen lastaaminen / 

purkaaminen

Vuokapysähdys ovessa

Hygienia ja 

Turvallisuus!

Sileät pinnat

Ei hitsaussaumoja sisällä

Irrotettava johteikko

Erittäin tiivis rakenne

Päivitetty ExP-muotoilu poistaa liitokset ja kulmien kiinnitykset, joita voi olla vaikea puhdistaa 
kunnolla. Erittäin tiukka laatikko ei salli nesteiden piiloutumista tai vuotamista rakenteeseen tai 
eristykseen.



ExP Improvements
- Hiilijalanjälki

Pienentää merkittävästi ympäristöjalanjälkeä!

Vähennetty energiankäyttö

Pienempi riski ruuan pilaantumiselle

Elintarvikkeiden laadun ja turvallisuuden valvonta

Älykäs muotoilu, vähemmän komponentteja

Lisätty materiaalien kierrätettävyyttä

Vähemmän painoa = vähemmän energiaa kuljetuksessa



ExP Improvements
- Joustavuus, hallinta ja kapasiteetti

“Pysy joustavana parannettujen jälkiasennettavien 

lisävarusteiden avulla

ja valmistaudu tulevaisuuteen älykkäillä yhteyksillä -

IoFood! (Internet of Food)”



IT’S A 

KEEPER!

www.kavika.fi


