
Geen enkel risico nemen
tijdens het transport van
temperatuurgevoelige producten

Autotemp Claasen van eige-
naar Arno Claasen in Amster-
dam is  specialist in de ontwik-
keling, assemblage en inbouw  
van koelsystemen voor gecon- 
ditioneerd en temperatuur ge-
regeld vervoer van bederfelijke  
goederen zoals medicijnen en 
levensmiddelen. 

Veel medicijnen en aanver- 
wante producten die door 
mensen gebruikt worden 
moeten vanaf het ophalen bij 

in de koelkast bij de apotheek 
worden vervoerd en opgeslagen 
volgens de internationale 
richtlijn Good Distribution 

Autotemp Claasen, specialist
in geconditioneerd vervoer

Practices (GDP). Vervoerders 
kunnen en mogen geen 
enkel risico nemen tijdens 
het transport van tempera-
tuurgevoelige producten.

Samenwerking met
Dometic WAECO
“Onze specialisatie begon 
met een aanvraag van Delta  
Logistiek voor 20 koelboxen 
voor het vervoeren van medi-
cijnen”, aldus Claasen.

Delta Logistiek in Capelle aan 
den IJssel is een transportbe-
drijf met medicijndistributie 
als specialisatie. Medicijnen 
moeten onder alle externe 

omstandigheden, dus zowel 
bij hele lage als hele hoge 
temperaturen tussen de  twee 
en acht graden Celsius ver-
voerd worden.

Delta Logistiek meet tijdens 
het transport continue de 
temperatuur van de goederen 
en kan hiervan direct online 
bewijs op colloniveau leveren. 
Zo weet het bedrijf bij 

de temperatuur van de pro-
ducten geweest is gedurende 

  ed fanav tropsnart teh
groothandel tot aan de 
koelkast van de apotheek. Na 

is de verantwoording voor de 
ontvangende instantie. Alle 
metingen moeten wettelijk 
worden gedocumenteerd en 
een aantal jaren bewaard 
blijven.    

“Het bijzondere aan de 
opdracht was echter dat de 

het transportvoertuig de 
medicijnen gegarandeerd 
minimaal acht uur op de  
juiste temperatuur zouden 
houden. Wij kunnen dit 
maken en zijn samen met 
onze leverancier van koel-
systemen Dometic WAECO 
aan de slag gegaan. Het re-

sultaat was een standalone 

de auto draait. En inmiddels 
hebben we in totaal 93 koelsys-
temen geproduceerd en aan de 

Delta Logistiek 110 koelboxen in 
gebruik.”

Delta Logistiek is nauw betrok-
ken geweest bij de ontwikkeling 
van het CareCool systeem 
van Dometic WAECO en 
Autotemp Claasen. Om het 
volledige transporttraject voor 
haar klanten izichtelijk te 

gemaakt GPS-systeem laten 
ontwikkelen. Het GPS-systeem 

is verbonden met de koelbox en 
meet volgens Claasen nauw-
keurig de omgevingstempe- 
ratuur en de temperatuur in 
de koelbox. “Op het moment 
dat er een probleem zou zijn 
met een van de boxen, krijgt 
Delta direct een waarschuwing. 
Vanaf dat moment is er vol-
doende tijd om nieuw trans-
port te regelen en de voorraad 
veilig te stellen. En het is altijd 
inzichtelijk waar en onder wel-
ke temperatuur de producten 
zijn geweest.”

Dometic WAECO levert de 
koelboxen volgens Claasen van 
12 tot maar liefst 850 liter. “Er 
is dus voor iedere toepassing 
wel een oplossing. En als die 
er niet is, ontwikkelen we die 
samen met de klant. Ons on-
derscheiden van de concurren-
tie is onze grootste uitdaging.”  

De CareCool systemen  van 
Dometic WAECO en Auto-
temp Claasen kunnen volgens 
Claasen voor allerlei doel- 
einden toegepast worden. 
“We hebben ook klanten die 
kleine koelkasten nodig heb-
ben. En die leveren we met een 
losse stroomvoorziening. De 
temperatuur in al onze koe-

-
ware naar wens van de klant 
ingeregeld. Daarnaast kunnen 
de koelsystemen worden uit-
gerust met op maat gemaakte 
onderstellen zodat ze in ieder 
willekeurig voertuig geplaatst 
kunnen worden.”

GDP heat/cool unit
Ander onderdeel van de 
CareCool systemen zijn door 
Dometic WAECO samen met 
Autotemp Claasen ontwikkelde 
GDP-heat/cool units. Dit zijn 
transportunits voor medicijnen 
die tussen 15oC  en 25oC 
vervoerd moeten worden. Tij- 
dens het rijden en stationair 
draaien regelt het systeem, on- 
geacht de omgevings- 
temperatuur, de temperatuur 
in de laadruimte. “Als het 
warm is gaat het systeem 
koelen”, aldus Claasen. “En 
als het koud is, verwarmt het 
systeem de laadruimte.” Het 
systeem is aangesloten op 
de motor en het airconditio-
ningsysteem van de auto. De 

voor te doen. “We hebben 
de heat/cool units getest 
in een koelcel bij een tem-
peratuur van -24oC en in de 
laadruimte was het -12oC. Tij-

dens stationair draaien van 
de motor, regelde het systeem 
binnen zeven minuten naar 
15oC. Ook de GDP-heat/
cool units kunnen worden 
gekoppeld met GPS contro-
lesystemen. De klant kan 
dan altijd zien of een sys-
teem binnen de grenzen 

Dometic hebben meer  
samenwerkingen. “We 
bouwen onder andere voor 
dealerbedrijven ook bedrijfs- 
wagens om tot koelauto met 

WAECO Frigo koelsystemen, 
eventueel met 220 volt 
standkoeling, in verschil- 
lende merken, modellen en 
maten bedrijfswagens. De 
systemen zijn volledig in de 
auto geïntegreerd zodat je 
er aan de buitenkant niets 
van ziet. We installeren 
zowel koel- als vriessystemen. 
De auto wordt echter niet 
door onszelf geïsoleerd, 
dat doet een derde partij. 
Iedereen moet doen waar die 
goed in is.”

Een ander project van Auto-
temp Claasen is de installatie 
van de gecombineerde 
WAECO CoolMatic koel-
, vries-, kook-, en spoel- 
installaties in multifunctio-

 
geproduceerd door een toe- 
leverancier van De Fiets-
fabriek. Daarna komt de 

wij de mobiele WAECO 
CoolMatic systemen in.

naar De Fietsfabriek die de 

worden vervolgens onder 
andere ingezet als mobiele 
kramen waar versnaperingen 
worden verkocht. 
Alle koel- en vriessystemen 
moeten, net als de voertuigen 
waar ze zijn ingebouwd, per- 
iodiek gecontroleerd worden. 
Autotemp Claasen neemt de 
controles, het onderhoud en 
mogelijke reparaties voor haar 
rekening.
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Arno Claasen toont de Dometic R120 met back-up opbouw, waardoor de koeling gegarandeerd 8 uur stand-alone draait. 
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