
 

MIDOCAR SRL este importator al produselor HAHLBROCK 

 

 Conform cerinţelor legislative din domeniul medical, toate autovehiculele destinate transportului  
de produse farmaceutice trebuie să îndeplinească standarde de siguranţă. 

Hahlbrock, partener premium al Volkswagen, dotează autovehiculele comerciale destinate 
transportului de substanţe farmaceutice şi substanţe active conform legilor europene în vigoare. 

PharmaMobil-ul dezvoltat de Volkswagen împreună cu Hahlbrock asigură condiţii ambientale 
constante de transport şi garantează astfel menţinerea calităţii produselor transportate.  

Izolarea optimă a compartimentului de marfă, posibilitatea de a folosi atât uşile din spate, cât şi 
uşa laterală, alături de instalaţia de climatizare controlată digital, asigură condiţiile perfecte pentru 

transportul la temperaturi între +15⁰ C  şi +25⁰ C . Temperatura compartimentului de marfă poate fi 
reglată prin intermediul unui controller digital montat în cabina şoferului.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Echiparea standard a soluţiei Hahlbrock PharmaMobil 

 
Sistem de izolare performant 

 Capitonaj interior realizat din fibră de sticlă  

 Materiale izolatoare termic, de cea mai bună calitate  

 Podea cu izolaţie termică, acoperită cu material 

antiderapant 

 Inele de ancorare fixate în podea 

 Sistem de depresurizare în compartimentul de marfă 
(pentru ca uşa culisantă să se închidă fără niciun efort) 

  Sistem de depresurizare pentru cabina şoferului  (în cazul 
unui accident, prin explozia airbagurilor, presiunea din cabina 
şoferului creşte foarte mult. Aceasta trebuie să fie eliminată 
instantaneu.) 

 Capitonaj izolat modular -  oferă posibilitatea de 
demontare şi remontare pe alt autovehicul (pentru 
autovehicule identice) 

 Două lămpi interioare în compartimentul de marfă 

 Garanţie 48 de luni pentru sistemul de izolare Hahlbrock. 
 
 

Climatizarea 

 Sistemul de climatizare în compartimentul de marfă de pe 

PharmaMobil foloseşte sistemul de climatizare original 

Volkswagen 

 Aprobare şi certificare de către Volkswagen Autovehicule 

Comerciale 

  Unitate de comandă cu control digital în cabina şoferului 

pentru reglarea temperaturii în compartimentul de marfă 

 Posibilitatea de a seta temperaturi diferite pentru cabina 

şoferului şi pentru compartimentul de marfă 

 Menţinerea unei temperaturi constante, cuprinsă între 15 

grade Celsius şi 25 de grade Celsius. 

 Patru fante de evacuare a aerului  în plafon 

 Pregătire pentru montarea ulterioară a unui înregistrator 

de temperatură. 

 Garanţie 48 de luni pentru sistemul de aer condiţionat. 

 

Carosarea Pharma pentru  

Volkswagen Transporter (PharmaMobil) 
 



 

MIDOCAR SRL este importator al produselor HAHLBROCK 

Capitonajul interior – igienic şi rezistent la lovituri 

 Capitonajul interior confecţionat de Hahlbrock pentru transportul medicamentelor este 

realizat din piese modulare ranforsate cu fibră de sticlă. Cu suprafaţă lucioasă, rezistentă la 

impact şi la zgârieturi, capitonajul ranforsat cu fibră de sticlă este suficient de rezistent la 

impact şi, în acelaşi timp, are o greutate scăzută. Capitonajul este realizat din piese care se 

asamblează între ele în sistem nut şi feder. Nu există niciun element de prindere între 

capitonaj şi caroserie.  

 Capitonajul din fibră de sticlă este rezistent la acţiuni corozive, suportă greutăţi mari şi 

este foarte uşor de curăţat.   

 Luminile interioare din compartimentul de marfă, pragurile de protecţie ale podelei din 

aluminiu din zona uşilor şi sistemul de depresurizare în compartimentul de marfă şi în cabina 

şoferului sunt dotări standard. 

 

Instalaţia de climatizare din spaţiul de marfă 

 Atât instalaţia AC, cât şi cea de încălzire, sunt montate de către  fabricantul 

autovehiculului. Există un agregat de încălzire/răcire în compartimentul de marfă şi unul în 

cabina şoferului.  

 Reglarea temperaturii în compartimentul de marfă se face prin intermediul unui controller 

digital, al unui calculator care gestionează compresorul AC şi al unui calculator care 

gestionează încălzirea, respectiv răcirea aerului prin intermediul unei  clapete care dirijează 

aerul, fie prin calorifer, fie prin vaporizatorul AC . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hahlbrock va deschide drumul către succes 

Capitonajele sunt caracterizate prin utilitate. Încărcarea/descărcarea facilă, dimensiunile 

interioare adaptate la forma caroseriei şi curăţarea uşoară, vă va  încânta atunci când veţi folosi, zi 

de zi, noul dumneavoastră autovehicul realizat cu calitatea oferită de  Hahlbrock. Veţi realiza că noi 

ştim ce este important pentru dumneavoastră. Acreditarea şi implementarea  DIN EN ISO 9001 ne 

ajută să obţinem constant produse de înaltă calitate. Din acest motiv oferim o garanţie de 48 luni 

pentru capitonajul interior. 
 

Idei practice pentru oameni practici 

Calitatea echipamentului este conformă standardelor şi legislaţiei în vigoare şi chiar anticipează 

cerinţele viitoare din domeniul transportului de medicamente.  

Experienţa dezvoltată în urma interacţiunii cu multe companii din diverse domenii de activitate 

ne-a oferit o cunoaştere temeinică a fiecărui sector şi acumularea a mai mult de 40 de ani de 

experienţă în prelucrarea polimerilor ranforsaţi cu fibră de sticlă. Prin tot acest know-how  vă oferim 

un autovehicul care o să vă uşureze munca şi o să vă optimizeze costurile. 

Dimensiuni 

    

Transporter(L1H1) 
Ampatament 

3.000mm, 

Acoperiş normal   

Transporter(L2H1) 
Ampatament 

3.400mm, 

Acoperiş normal 

Lungime interioară a   2.345 mm   2.790 mm 

Lăţime interioară b   1.520 mm   1.520 mm 

Inălţime interioară c   1.225 mm   1.275 mm 

Lăţime între pasaje roţi spate d   1.205 mm   1.215 mm 

Lăţime tracere uşă culisantă e   820 mm   900 mm 

Înălţime tracere uşă culisantă f   1.225 mm   1.225 mm 

Lăţime tracere spate     1.260 mm   1.270 mm 

Înălţime tracere spate 
 

  1.235 mm   1.190 mm 

Volum după carosare     3,48 m3   4,9 m3 
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Avantajele dumneavoastră:  cost de întreţinere ZERO pentru instalaţia 

de climatizare a spaţiului de marfă, consum de combustibil redus. 

 Instalaţia de climatizare nu necesită întreţinere -> costuri de întreţinere zero 

 Nu se intervine asupra dotărilor originale din fabrică  

Autovehiculul se poate întreţine şi repara la orice dealer autorizat Volkswagen               

 Există un singur compresor de aer condiţionat, original, montat de către producătorul 

autovehiculului. Compresorul este cu valvă de reglare, comanda lui realizându-se digital. 

Astfel, sarcina compresorului poate să varieze continuu între 0% şi 100% în funcţie de 

necesităţi. În acest fel, consumul de combustibil va fi optim, eliminându-se, în acelaşi timp, 

şocurile pe care le-ar genera un compresor clasic atunci când cuplează ambreiajul 

electromagnetic 

 Nu există condensator montat pe plafon (nu se micşorează aerodinamica autovehiculului  

-> consum redus de combustibil)  

 Nu există vaporizator sau calorifer montat pe tavan -> nu se micşorează volumul interior 

 Incălzirea se realizează prin intermediul antigelului din sistemul de răcire a motorului. În 

această situaţie, compresorul nu va funcţiona -> nu există consum suplimentar de 

combustibil în cazul incălzirii 

 Greutate redusă (cu cca. 90 Kg mai puţin decât soluţiile clasice) -> consum redus de 

combustibil 

 Capitonajul urmăreşte perfect forma caroseriei -> volum mare de încărcare 

 Capitonajul se poate remonta pe alt autovehicul -> se plăteşte doar manopera de 

demontare şi montare pe noul autovehicul 

 Izolare termică perfectă. Capitonajul îmbracă în formă completă caroseria interioară, 

acesta fiind aşezat sub chederele uşilor. Uşile sunt complet capitonate. Nu există puncte de 

transfer termic cu tabla caroseriei în interiorul spaţiului de marfă. 

 Faţă de soluţiile clasice de carosare, care au o greutate mult mai mare (cu 2 compresoare 

şi condensator montat pe plafon), autovehiculul conceput de Hahlbrock consumă mai puţin 

cu până la aproximativ 1,5 litri/100 Km. Aceasta înseamnă o economie de 1.500 

litri/100.000 Km (2.250 Euro la preţul de 1,5 Euro/litru). 

Dotări opţionale: 

2. Frigider cu capacitate de 35, 45, 60 sau 80 litri, destinat transportului produselor 

farmaceutice, care necesită să fie transportate în gama de temperatură +2⁰C până la 

+8⁰C.  Este dotat cu un compresor de înaltă calitate, posibilitate de reglare 

temperatură între -20⁰C şi +10⁰C, alimentare 12V sau 220V, monitorizare tensiune 

baterie, 3 nivele de oprire automată în cazul în care tensiunea în baterie scade sub un 

anumit prag. 

3. Încălzire în staţionare. Se poate programa încălzirea spaţiului de marfă, astfel încât, 

la începutul programului de lucru, autovehiculul va fi pregătit de încărcare. În acest 

fel, se evită încălzirea cu ajutorul motorului funcţionând rece la ralanti, ceea ce 

implică o uzură mărită şi, în acelaşi timp, un consum de combustibil mai mare. Se 

elimină în acelaşi timp şi pericolul de îmbâcsire a filtrului de particule. În anotimpul 

rece, încălzirea în staţionare poate fi folosită şi în timpul încărcării/descărcării 

produselor farmaceutice.  

4. Înregistrator de temperatură cu imprimantă şi senzor de temperatură/umiditate.   În 

cazul în care se montează frigider, vor fi doi senzori: unul pentru spaţiul de marfă şi 

unul pentru frigider. 

5. Sistem GPS de monitorizare flotă, cu transmiterea valorilor de temperatură în timp 

real. 

 

 

 

             Agregat încălzire-răcire 

 original Volkswagen 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frigider 

Inregistrator Temperatură 

 

Ceas programator încălzire 

staţionare 


