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Hakkımızda / About Us

2008 yılında kurulan Ecofrigo, Ankara’da kurulu modern tesislerinde dünya standartlarına uy-
gun frigorifik, insüle kamyon, römork ve yarı römork üst yapıları üretmektedir.

Taşımacılık sektörüne yeni ve farklı standartlarda ürettiği kasalarla sağlam, hafif, estetik ve 
ekonomik normlarıyla en kaliteli hizmeti vermeyi ilke edinmiş olan Ecofrigo bir MOPAS kuru-
luşudur.

Kaliteden ödün vermeyen anlayışı, modern dizaynı, yeniliklere açık tarzı, genç, dinamik ve 
uzman kadrosu ile en iyi hizmeti vererek sektörün standartlarını sürekli yükseltip her zaman 
lider olmayı hedeflemektedir. %100 müşteri memnuniyeti ilkesiyle üretim yapan Ecofrigo, ge-
rek yurtiçi gerekse yurt dışındaki müşterilerine yerinde hizmet verebilmek için bayi ağını gün-
den güne genişletmektedir.

Ecofrigo kamyon kasaları, düz panel yüzeyi, alüminyum kapı çerçeveleri, ithal menteşeleri 
ve diğer aksesuarlarıyla fonksiyonel olduğu kadar, estetik ve şık bir görünüme sahiptir. Pres 
altında enjeksiyon teknolojisi ile uygulanan poliüretan, kendi yapışma özelliğiyle yapışır. Ayrı-
ca duvar-duvar, duvar-tavan, duvar-zemin birleşimlerinde kullanılan makroplast yapıştırıcının 
etkisiyle birleşim yüzeyleri daha sağlam ve uzun ömürlüdür.

Zemin panelleri, kullanılan huş (birch) ağacından imal, ithal plywood ve pres altında enjek-
siyon teknolojisi sayesinde dış etkenlere karşı dayanıklı, fazla yük taşımaya elverişli ve ısı 
köprüsü oluşturmaz yapıdadır.

Ecofrigo, established in 2008, has been manufacturing bodyworks of refrigerated trucks, insu-
lated bodies, trailer and semi-trailer according to the global standards in its modern facilities 
in Ankara.

Ecofrigo, whose principle is to serve the transportation / freight sector with the truck bodies in 
new and different standards following the lasting and robust, light, aesthetic and economical 
norms in the best quality, is an affiliation company MOPAS.

Ecofrigo has always aimed to raise up the standards in the sector and become the leader 
manufacturer in this sector by offering the best service with its modern design, keeping up the 
quality and its young, dynamic, expert and innovator staff Ecofrigo, manufacturing with the 
principle of 100 % customer satisfaction, has been, day by day, expanding its dealer network 
to provide services to its customers both domestically and abroad.

Ecofrigo truck bodies have an aesthetic and smart appearance and configuration as well as 
being functional with their flat panel surface, door frames of aluminum, import hinges and 
other accessories. The polyurethane on which injection technology is applied under pressure 
has a self adhesive property. Moreover, the joint surfaces are long lasting and more durable 
by the effect of the Macroplast adhesive used on the wall-wall, wall-ceiling, wall-ground joints.

The ground panels are durable against the external effects and conditions due to the plywood 
used and by means of injection technology under pressure; are capable of carrying extra load, 
and do not form heat bridge.
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Kit Teknolojisi / Kit Technology

Avrupa normlarında ve Alman teknolojisi ile üretilen Ecofrigo kamyon kasaları, fabrika or-
tamında, Kit (Demonte) teknolojisi ile üretilir. Kit üretim, geniş AR-GE ve mühendislik olanak-
larıyla geliştirilen, dünyadaki en son teknolojinin sonucudur. Kit teknolojisiyle montaj hızla 
gerçekleştirilir ve kamyon çok kısa bir sürede teslim edilir. İç ve dış yüzeylerde kullanılan, 
fabrikasyon ön boyalı galvanize sac paslanmaya karşı garantilidir. Kit (Demonte) teknolojisi 
ile üretildiği için daha hafiftir. Kamyon kasasının hafif olması hem yakıt ekonomisi sağlar, hem 
de aracın yük taşıma kapasitesini artırır. İzolasyon malzemesi olarak ısı geçirgenliği en düşük 
olan 48-55 kg/m³ yoğunlukta poliüretan kullanılır. Pres altında poliüretan enjeksiyon teknolo-
jisi ile üstün bir ısı yalıtımı sağlanır.

The Ecofrigo truck bodies are manufactured using the German technology in the European 
norms by Kit (Disassembled*) technology in its factories. Kit manufacturing is result of the 
state of the art technology in the world developed by the extensive R&D and engineering 
works and facilities. The assembling process is quickly performed by Kit technology and the 
truck is delivered to the customer in a very short period. Fabrication pre-painted galvanized 
sheet [plate] used in the interior and exterior surfaces are warranted against rust and corro-
sion. Since it is manufactured by employing the Kit (Disassembled) technology, it is relatively 
lighter. The fact that the truck body is light is both fuel cost saving and increases the load 
carrying capacity of the vehicle. Polyurethane of 48-55 kg/m³ in density, which has the lowest 
heat transmission, is used as the insulation material. A superior level of heat insulation is 
achieved by the polyurethane injection technology under pressure.
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Kit Teknolojisinin Avantajları Advantages of Kit (CKD) System

Hızlı montaj yapılabilmesi,
Kasa teslim süresinin kısalması,
Seri ve standart üretim imkanı,
Hafif olması sebebiyle yakıt ekonomisi sağlaması,
Yüksek yük taşıma kapasitesi sağlaması,
Üstün ısı yalıtımı sağlaması.

Quick Mounting,
Short delivery time of bodies,
Serial and standard manufacturing facility,
Fuel cost saving due to its lightness,
Ensuring of high load carrying capacity,
Superior heat insulation.
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Frigorifik Kamyon Kasaları / Refrigerated Truck Bodies
Panel kalınlığı 50 mm, 70 mm, 80 mm veya 100 mm. Ürünlere göre +4°C ile -24°C aralığın-
da mükemmel performans gösteren kasalardır.

Frigo 50 (-5°C ile +4°C) için K değeri 0,367 kCal/m²hºC’dir.

Frigo 80 (-18°C ile -24°C ) için K değeri 0,323 kCal/m²hºC’dir.

Kasa içine yerleştirilen çeşitli aksesuarlarla ürünlerin farklı yerleşimi ve taşınması
sağlanabilir.

Fazla yük taşımaya elverişlidir.

Çevre dostu izolasyonludur.

Pürüzsüz ve hijyenik yüzeylidir.

İthal donanımı ile şık ve sağlamdır.

Ekonomik ve uzun ömürlü kasalardır.

İzolasyon malzemesi olarak ısı geçirgenliği en düşük olan 52(+/-2 kg/m³) yoğunlukta 
poliüretan (λ 0,020 W/mK) kullanılmıştır.

Pres altında baskı ve hassas enjeksiyon teknolojisi kullanılarak elde edilen üstün ısı yalıtım
performansı ve homojen poliüretan yoğunluğu sayesinde mükemmel ısı izolasyonu sağlar.

Kapılarda yüksek kaliteye sahip sızdırmazlık elemanları kullanılmıştır (Kauçuk kapı fitilleri).

Panel birleşim yerlerinde ısı transferine izin vermeyen birleştirme teknolojisi uygulanmıştır.

Thickness of panel is 50 mm, 80 mm or 100 mm. Bodies are the best performance in the 
range of +4°C and -24°C according to the products.

K value of the Frigo is 0,367 kCal/m²hºC for 50 (-5°C and +4°C).

K value of the Frigo is 0,323 kCal/m²hºC for 80 (-18°C and -24°C ).

It is possible to place and carry the products in different ways by means of various acces-
sories mounted inside the body.

Appropriate for carry much more load.

Environment friendly insulation.

Clean-cut, smooth and hygienic surface.

Smart and robust with its import hardware.

Economical and long life bodies.

Polyurethane of 52(+/-2 kg/m³) in density, which has the lowest heat transmission, is used 
as insulation material (λ 0,020 W/mK).

Provides perfect heat insulation due to the superior heat insulation performance and ho-
mogeneous polyurethane density achieved under press and by using sensitive injection 
technology.

Sealing components of high quality are used on the doors (EPDM door sealants).

A joint technology which does not allow heat transfer at the panel joint places is applied.

Ecofrigo’da izolasyon rengi.
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İnsüle Kuru Yük Kasaları / Insulated Dry Goods Bodies

Panel kalınlığı 30 mm.

“Hava şartlandırma” (air conditioning) kullanma zorunluluğu yoktur.

Ürünlerin şartlarına uygun taşınmasını sağlar. (Ekmek, bakliyat, tekstil, mobilya, kuru gıda 
v.b.)

Kaliteli iç ve dış yapısı, dış etkenlerden koruyan yalıtım sistemi ile sağlam, ekonomik ve 
uzun ömürlü kasalardır.

İzolasyon malzemesi olarak 70 kg/m³  yoğunlukta poliüretan kullanılır.

Pres altında baskı ve hassas enjeksiyon teknolojisi kullanılarak elde edilen
üstün ısı yalıtım performansı ve homojen poliüretan yoğunluğu ile sunulur.

Yüksek kaliteye sahip sızdırmazlık elemanları (Kauçuk kapı fitilleri) kullanılır.

Kit Üretim Teknolojisi sayesinde hızlı montaj ve yaygın servis imkanı sunar.

Panel thickness 30 mm.

No requirement to use “air conditioning”.

Ensures that goods and products (Bread, legumes, textile, 
furniture,dry foods etc) are carried according to its conditions.

Quality interior and exterior structure, robust, economical 
and durable-long life bodies with insulation system protecting 
from exterior factors.

Polyurethane of 70 kg / m³ in density is used as the insulation 
material.

Superior heat insulation performance and homogeneous 
polyurethane density achieved under press and by using 
sensitive injection technology.

Sealing components of high quality (Rubber door sealants).

Quick assembly by means of kit production technology.
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Müşteri ihtiyacına uygun çözümler...

En uzunu ve en hafifi (10,5m/2500 kg)

Solutions to the customer necessities...

The longest and the lightest (10,5m/2500 kg)
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YÜKSEK YÜK T A KAP
HIGH LOADING CARRIAGE CAPACITY
Plywood destek sistemi, monobody üretim ve 

ÖZEL CONTA
CUSTOM RUBBER SEALING

PANELLER / PANELS

Metal Özellikleri / Metal Features

*Galvaniz veya % 55 Alüminyum - Çinko

SON KAT BOYA (Last Layer Paint STAR BOYA (Substratum Paint) KROMATLAMA (Chromium Plating) KAPLAMA (Plated)

ASTAR BOYA (Substratum Paint) KROMATLAMA (Chromium Plating) KAPLAMA (Plated)

( Galvanization or % 55 Aluminium - Zinc )

Neden Ecofrigo? / Why Ecofrigo?

) A
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ROBUST & REFINED FINISH

aksesuarlar ve paslanmayan,  monobolt 

T  Y TAJ
ASSEMBLING WITH DOUBLE COMPONENT 
ADHESIVES

ÖZEL KAPI YAPISI 
SPECIAL DOOR STRUCTURE

P PANEL AYA DOST, DAY  YÜZEY
ENVIRONMENT FRIENDLY STRENGTH & SMART SURFACE 
MATERIALS

y.

..
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Et Kasaları / Bodies For Meat Transportation
Kanca ve ray sistemlerinde, kasa yapısını güçlendirmek amacı ile kullanılan destek profilleri
ısı köprüleri oluşturmayacak şekilde izole edilmiştir.

Tavanda özel dizayn edilmiş alüminyum raylar, karkasın hareketini sınırlayan Cr-Ni sabit-
leyiciler ve Cr-Ni kancalar ile şık ve sağlam çözümler sunar.

Panel iç yüzeyinde, %65 hasır cam takviyeli, güçlendirilmiş 1,6 mm high impact CTP ile 
darbe dayanımı arttırılmıştır.

Zeminde kullanılan kırmızı renkte, min. 5 mm kalınlığında iki bileşenli zemin kaplaması veya 
tek parça alüminyum zemin kaplaması sayesinde, zemin panelleri darbeye dayanıklıdır, 
uzun ömürlüdür ve kolay temizlenebilir.

Support profiles used in hanger and rail systems to reinforce the case structure have been 
insulated so as not to form thermal bridges.

There are aluminum rails designed specially on the ceiling, Cr-Ni stabilizers restricting the 
motion of carcass and offers solutions providing light with Cr-Ni hangers.

The blow strength has been increased, 65% mat-glass reinforced 1,6 mm high impact
CTP in the inside surface of panel.

Thanks to the double component floor coating in red color and min. 5 mm thickness (or 
monobody aluminium used) on the floor, the floor panels are resistant to blow and can be 
easily cleaned and have long life time.
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Et Tır Kutuları / Boxes For Meat Transportation
Et taşıma rayı: Tavanda 2” sıcak daldırma galvaniz borudan imal 
5 sıra ray.

Meat Carrying Rail: 5 lines of rail manufactured from 2” hot-dip 
galvanize pipes in the ceiling. 

Kancalar: İthal DIN 250 normunda , 750 kg/adet taşıma kapasiteli, 
et ile temas eden yüzeyi 304 kalite Cr-Ni’den mamul.

Hangers: In the norm of imported DIN 250, have a carrying capac-
ity of 750 kg/ piece, its meat contact surface is 304 quality Cr-Ni.

Güvenlik: Kancaların sabitlenebilmesi için alüminyumdan mamul, 
Cr-Ni kilitleme mekanizmalı ray taşıyıcıları.

Security: Rail carriers with Cr-Ni locking mechanism made of alu-
minum to allow for fixing of hangers.

“Tüm Ecofrigo Kasaları FRC’li...”

Dizel Motorlu Soğutucu Seçenekleri.

Choice of Diesel Powered Refrigera-
tion systems.
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Frigorifik Yarı Römork / Refrigerated Semi Trailer

ŞIK VE ESTETİK TASARIM

BÜYÜK BOY IŞIKLI YEMEK DOLABI ve BÜYÜK 
BOY TAKIM DOLABI

ÇİFTLİ STEPNE TUTUCU

Elegant and Aesthetics Design

Big Size Illuminated Meals Cabinet And Big Size 
Tool Cabinet

Double Spare Tire Gripper

Meat Hanger System With Monorail Option

FRC Certified Manufacturing In Conformity To ATP Norms

MONORAYLI ET ASKI SİSTEM SEÇENEĞİ

ATP NORMLARINA UYGUN FRC BELGELİ ÜRETİM
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MONORAYLI DOUBLE DECK (ÇİFT SIRA PALET)
SİSTEM SEÇENEĞİ

24 TON KAPASİTELİ İTHAL
DENGELEME AYAĞI

İTHAL DİNGİLLER KUSURSUZ ÇİZGİLER

İTHAL YEKPARE ALÜMİNYUM SEÇENEĞİ

İTHAL KAPI KİLİTLERİ

Monorail Double Deck (Double Row Pallet) System
Option

24 Ton Capacity Import Stabiliza-
tion Leg Import Axies Impeccable Lines

Import Solid Aliminium Option

Import Door Locks
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Frigorifik Römork / Refrigerated Trailers
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Çift Sıra Palet Yükleme Sistemi / Double Deck Loading System

• Yüksek mukavemet,
• Panel içine gömülmüş ithal raylar,
• Her biri 1000 kg taşıma kapasiteli raflar,
• Şık tasarım,
• Maksimum yük taşıma.

2850 mm iç net yükseklik Interior clear height 2850 mm

• High Strength,
• Import rails embedded into the Panel,
• Shelves with 1000 kg carrying capacity each,
• Elegant Design,
• Maximum load carriage.
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• 50.000 ile 130.000 adet arasında canlı civciv taşıma kapasitesi,
• Kendi jeneratörü ile araçtan bağımsız çalışabilme imkanı,
• Hassas sıcaklık, nem, oksijen ve karbondioksit kontrollü tam
otomatik iklimlendirme sistemi,
• İç ve dış yüzey dezenfeksiyon sistemi,
• Hidrolik lift opsiyonu.

• Between 50.000 to 130.000 pcs. live chick carrying capacity,
• Ability to work independently from the vehicle with its own generator,
• Fully automatic climate system with Sensitive temperature,
humidity, oxygen and carbondioxide control,
• Inner and exterior surface disinfection system,
• Hydraulic lift option.

Canlı Civciv Taşıma Kasaları / Live Chick Carrying Case
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Özel Amaçlı Kasalar / Boxes For Special Applications

Tıbbi Atık Yarı Römorkları
Medical Waste Semi-Trailers

Tıbbi Atık Kasası
Medical Waste Bodies

Tıbbi Atık Kasası
Medical Waste Bodies

Patlayıcı Madde Taşıma Kasaları
Explosive Ordnance Carrying Case

Mobil Sahne Yarı Römorkları
Mobile Stage Semi-Trailers

Mobil Sahne Kasası
Mobile Stage Bodies
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Aksesuarlar ve Alternatifler / Accessories and Options
İthal amortisörlü hareketli ara bölme / imported dashpot mobile partition wall

Zemin kaplaması alternatifleri / Floor coating alternatives

Ön duvar darbe koruyucuları ve Rüzgarlık / Front wall blow protectors and Spoiler

Poliüretan kaplama, kırmızı, değişik pürüz 
seçenekleri ile / Polyurethane coating, red, with 
various burr options

Alüminyum ön duvar koruyucu / Aluminium front 
wall protector

Poliüretan kaplama, gri, değişik pürüz seçenekleri 
ile / Polyurethane coating, grey, with various burr 
options

Soğutucu korumalı, tır tipi, Cr-Ni ön duvar koruyucu
/ With cooler, truck type, Cr-Ni front wall protector

Yekpare, ithal, alüminyum zemin kaplaması / Mas-
sive, export, aluminium ground coating

Opsiyonel fiber rüzgarlık / Optional fiber spoiler
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İthal yük tutucu
Imported load holder

Merdivenler
Ladders

Tavan tipi havalandırma
Ceiling type ventilation

Soğutucu merdiveni
Cooler ladder

Paslanmaz su tankı
Stainless water tank

Stepne tutucu
Spare tire holder

Müşteri ihtiyacına uygun raf sistemleri
Shelf systems  according to the customer require-
ments

Alüminyum raf sistemleri
Aluminum shelf systems

Vanalı atık su tankı
Waste water tank with valve

Raylı yük tutucu
Railed load holder

PVC şerit perde
PVC stripe curtain

İthal plastik takım sandığı
Imported Plastic Toolbox
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Referanslar / References
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R

Lojistikte Marka



 
 

“Frigorifik Taşımacılıkta Standartlar Değişti”
“The Standards In Refrigerated Transportation Have Changed”

Daha hafifini kullanmadınız!
You have never used a lighter!

Saray Modern Keresteciler Sitesi Adnan Menderes Bulvarı
No: 80-82-84 Saray - Kazan / ANKARA - TURKEY
Tel      : +90 312 815 20 22 (pbx) Faks: +90 312 815 20 23
e-mail : bilgi@ecofrigo.com.tr • www.ecofrigo.com.tr
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