
Otimize a disponibilidade de sua frota;
Minimize custos operacionais;
Maximize sua lucratividade.

Confiança. A nossa melhor entrega.
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A solução para o que você precisa.

Cuide da sua frota e ela cuidará da sua carga, esse é o objetivo da manutenção preventiva.

Os planos de manutenção ThermoKare, são a solução para atender as necessidades do seu negócio, 

desenhadas para otimizar a eficiência de sua frota, minimizar os custos operacionais e maximizar o 

valor de revenda do seu equipamento de refrigeração.

Escolher um dos nossos planos de manutenção ThermoKare, permite que você se concentre apenas nos 

seus negócios, pois sua manutenção está nas mãos de nossos especialistas.

A manutenção preventiva, garante:

• Melhor produtividade;

• Menos tempo parado;

• Manutenção agendada;

• Evita quebra inesperada;

• Segurança da carga;

• Menores custos operacionais.

A Thermo King permite a você planejar seu futuro, oferecendo custos fixos para manutenção, 

acompanhamento em tempo real e agendamento para as manutenções.

A Thermo King oferece flexibilidade para manter sua frota em movimento, com controle total de suas 

operações.

Com ThermoKare, administraremos SUA frota como se fosse NOSSA FROTA.

Nós estamos com você ... por todo o caminho.

*Para mais informações entre em contato com seu representante autorizado Thermo King.

“Escolher um plano 
ThermoKare é a 
garantia de sua 
tranquilidade.”
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Benefícios

• Manutenção periódica, alinhada com as recomendações de manutenção fornecidas pela Thermo

King;

• Agendamento dos serviços de manutenção (*Verificar disponibilidade em sua rota);

• Disponibilidade de Serviços em diversas regiões ao longo de sua rota (*consultar lista de

representantes habilitados);

• Profissionais certificados pela Thermo King realizarão os serviços designados para maximizar a vida

útil de suas unidades;

• Todos os custos das peças e serviços contemplados no plano escolhido, com custos fixos tornando o

fluxo de caixa previsíveis;

• Minimiza riscos de incorrer em custos de manutenção inesperados;

• Reduz tempo de unidade parada, otimizando a rentabilidade e produtividade;

• Gerenciamento de frota, com relatórios detalhados por unidade de todos serviços realizados,

agendados ou pendentes, peças aplicadas e muito mais;

• Acesso completo ao iKare, o portal da Thermo King, onde o status de qualquer unidade pode ser

consultado, incluindo seu histórico de serviço em tempo real.

Cobertura
           Thermo Kare Standard:    

 Manutenção preventiva básica.

• Óleo Lubrificante;
• Filtro de óleo Lubrificante;
• Filtro de combustível;
• Filtro de ar;
• Correias;
• Coxim;
• Revisão do motor de partida.

            Thermo Kare Premium:
Manutenção preventiva.

• Manutenção Preventiva Básica;
• Revisão da bomba da água;
• Revisão da bomba de óleo;
• Revisão do alternador;
• Revisão das buchas de acoplamento.
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Sistema online de gerenciamento de manutenção:

No portal do cliente iKare, você pode fazer o gerenciamento online da manutenção de sua frota Thermo 

King a apenas um clique de distância.

Histórico completo de serviço

Um histórico de serviço completo dá a você uma visão clara de todo o trabalho realizado em cada 

unidade.

Serviços agendados para sua frota

iKare dá assistência aos gerentes de frota nos serviços de agendamentos futuros e identifica os possíveis 

riscos devido aos serviços perdidos.

Coleta de dados

iKare possui recursos para disponibilizar a informação onde e quando você precisar.

• Validação e calibração de sensores;

• Validação em teste de capacidade das unidades; 

• Check list operacional das unidades.

iKare

Trane – marca do grupo Trane Technologies (NYSE: TT), inovador em clima global - cria ambientes internos confortáveis 
e energeticamente eficientes por meio de um amplo portfólio de sistemas, controles, serviços, parte e peças para ar 
condicionado, aquecimento e ventilação. Para mais informações, visite trane.com ou tranetechnologies.com

© 2020 Trane. Todos os Direitos Reservados.Todas as marcas comerciais mencionadas neste documento 
são marcas de seus respectivos proprietários.




