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ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO Série Supra

Temperatura do Ar de 
Retorno do Evaporador 

Operação 
a Diesel

Operação 
em Standby
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8.500
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4.250
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1.465

14.000
8.500
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4.100
2.490
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2ºC (35º F)
-18ºC (0º F)

-29ºC (-20º F)
SUPRA 560

SUPRA 760
2ºC (35º F)

-18ºC (0º F)
-29ºC (-20º F)

2ºC (35º F)
-18ºC (0º F)

-29ºC (-20º F)
SUPRA 860

20.500
12.500

7.500
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15.500
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5.860
3.520
2.200
6.740
4.745
2.930

18.000
11.000

7.000
22.000
15.000

9.500

5.275
3.225
2.055
6.450
4.395
2.785

Motor a diesel CT2-29 2 cilindros TriVortex (560) /
CT3-44 3 cilindros TriVortex (760 e 860)
Compressor 05K12 2 cil. (560 e 760) / 05K24 4 cil. (860)
Motores do ventilador do evaporador vida longa e livre
de manutenção (selado)
Sistema de aquecimento automático com gás quente
Refrigerante R-404A
Visor do nível de refrigerante
Sistema com válvula de refrigeração de três vias
Padrão com standby elétrico
 Motor elétrico standby com seleção automática de
 voltagem 220/380V-trifásico-60Hz
 Tomada de força externa remota
 Proteção contra sobrecarga do motor elétrico
 Proteção contra curto circuito do motor elétrico
 Chave de reset automático do motor elétrico
Sistema de controle microprocessado
 Controle remoto na cabine (CAB COMMAND)
 Monitor de Carga Crítica - na cabine
 Alarme de temperatura audível na cabine
 Alarme de advertência visual (luminoso) na cabine
 Função de veri�cação automática pré-viagem (PRETRIP)
 Teclas iluminadas do CAB COMMAND

 Chave de força on/off do sistema principal
 Indicadores de diagnóstico de segurança
 Intervalo de descongelamento programado
Indicadores do display
 Símbolos internacionais: Cool-Heat-Defrost
 Start/Stop-Fora de Faixa - Velocidade Urbana
 Operação do Motor-Elétrico (Standby)
Mostrador digital (CAB COMMAND na cabine)
 Temperatura do líquido de refrigeração do motor
 Pressão de sucção da unidade
 Voltagem da bateria
 Horas de operação do motor
 Horas de standby elétrico
 Horas de intervalo da manutenção
 Total de horas em operação
 Temperatura do setpoint
 Temperatura do ar de retorno da caixa
Economizador automático de combustível em Start/Stop
Controle de Velocidade Urbana
Aquecedor da bandeja do dreno
Controle de descongelamento automático
 Temporizador programável de descongelamento

 Chave do ar de descongelamento
 Término automático do descongelamento
 Cancelamento manual do descongelamento
Anticongelante
Mangueiras de líquido refrigerante EPDM
Proteção contra alta temperatura do líquido refrigerante
Alternador de alta potência de 70A (560 e 760) 105A (860)
Filtro de ar tipo seco heavy-duty
Filtros de combustível e do óleo de lubri�cação vida longa
Proteção contra nível baixo de óleo do motor
Proteção contra alta pressão do refrigerante
Proteção contra baixa pressão do refrigerante
Alívio de pressão do tanque de líquido
Painel inferior
Kit de instalação
 Bomba elétrica de combustível
 Linhas de combustível
 Cabos de bateria
 Tubos de captação do tanque de combustível (pescador)

A Série Supra apresenta 3 modelos especialmente desenhados para satisfazer 
as necessidades individuais de cada cliente.

Modelos da Série Supra: 560, 760 e 860.

Foi desenvolvido para o transporte seguro e con�ável de alimentos perecíveis e 
congelados em caminhões pequenos.
 Baixo ruído, o que permite a operação em qualquer horário;
 Alta capacidade e �uxo de ar para máxima proteção do produto;
 Controle microprocessado  de fácil operação.

Supra 560

Trabalha durante milhões de horas sob as mais diversas condições, sendo a 
melhor opção em refrigeração para caminhões médios no mercado.
 Con�abilidade e garantia com o menor custo de operação;
 Flexibilidade de aplicação;
 Leve, silencioso e resistente.

Supra 760

Supra 860
Oferece con�abilidade, capacidade e �uxo de ar para garantir a máxima 
proteção e qualidade de sua carga.
 Flexibilidade de utilização em caminhões de grande porte;
 Desempenho superior e maior vida útil;
 Menor tempo de manutenção.

Capacidade de Refrigeração/Temperatura
Ambiente em 38ºC (100ºF)
Velocidade: 2.300rpm (560 e 860) e 2.400rpm (760)
diesel/operação elétrica 60Hz

SUPRA 560    1245 x 310
SUPRA 760    1245 x 310
SUPRA 860    1245 x 350

Abertura da Carroceria

Dimensões (mm)

Modelo    A      B     C     D      E     F
SUPRA 560  555  1823  791  290  1225  550
SUPRA 760  629  1823  856  283  1225  632
SUPRA 860  629  1823  856  330  1225  732

A garantia líder da indústria Carrier Transicold fornece ampla cobertura de dois 
(02) anos para motor Diesel e Compressor e um (01) ano para os demais 
componentes de todos seus produtos de refrigeração para caminhões. Por favor, 
contate o revendedor autorizado Carrier Transicold para maiores detalhes. As 
especi�cações estão sujeitas a modi�cações sem prévio aviso.

Garantia

BTU/h Watts BTU/h Watts

Pesos sem embalagem:
SUPRA 560                                                                                                  385kg
 SUPRA 760                                                                                               444kg
SUPRA860                                                                                               478kg
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Carrier Refrigeração Brasil
Rua Aurora, 695 - Bloco 2
Bairro Mal. Rondon
Canoas - RS - CEP 92.020-510
Fone: + 55 51 3507.2340

Distribuidor Autorizado

ARI Standard 1110
Dados certi�cados

pela ARI-USA
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