EXPERIÊNCIA EM LIDAR COM
GRANDES RESPONSABILIDADES
A EGA preza pela segurança e qualidade em seus
serviços, buscando constantemente por soluções
e inovações que satisfaçam as necessidades de
nossos clientes e atendam a todos os requisitos
para operar até mesmo as cargas mais complexas.

www.skycell.ch

UMA PARCERIA REVOLUCIONÁRIA
A FAVOR DO SEU NEGÓCIO
A EGA é o principal operador logístico e representante
comercial exclusivo da SkyCell no Brasil. Através de um
estreito relacionamento, oferece um sistema inovador
para cadeia fria no transporte de produtos farmacêuticos
com temperatura controlada.
Os contêineres SkyCell oferecem redução de custo e
riscos logísticos garantindo a conservação de temperatura
e rastreabilidade durante o transporte porta a porta.

www.skycell.ch

MONITORAMENTO
VIA CLOUD
Os contêineres SkyCell têm as temperaturas interna e
externa permanentemente monitoradas.
As aplicações de monitoramento atuais incluem:
Processos internos de qualidade
Estoque em consignação
Embarques retidos na fábrica ou armazém
Backup para empresas farmacêuticas com
dispositivos de monitoramento de temperatura USB

www.skycell.ch

AUTO RECARGA
Recarregamento através de energia-fria.
Os contêineres SkyCell operam apenas com variações de
temperatura, assim a energia e o tempo de operação são reduzidas
somente quando a temperatura for superior a +5ºC ou inferior a +2ºC.
Se em algum momento a unidade SkyCell for colocada novamente
em uma área refrigerada como um armazém ou caminhão refrigerado
a +5ºC, a unidade começa a se auto recarregar.

www.skycell.ch

SUSTENTABILIDADE
Redução de até 50% na emissão de CO2
Por ser leve e oferecer maior eficiência no volume de carga
transportada os contêineres da Skycell garantem uma redução de
20% a 50% na emissão de CO2 em comparação com RKNs ativos
Os contêineres da Skycell são produzidos na Suíça
e feitos a partir de materiais 100% recicláveis
No final do seu ciclo de uso, os contêineres são
separados e reciclados em uma instituição

www.skycell.ch

SKYCELL 770 C
Medidas Externas: 1200 x 1000 x 1600mm
Cubagem Externa (volume): 1.92m3
Medidas Internas (C x L x A): 915 x 690 x 1200mm
Abertura da porta (C x A): 915 x 1200mm
Cubagem Interna (volume): 0.77m3
Tara: 315kg
Peso Bruto Max: 685kg
Variação Interna de Temperatura: +2°C a +8°C
As condições externas de temperatura podem variar de: –35°C a +65°C
Auto recarga a partir de + 2°C até +5°C, sistema eficiente que
possibilita ganho de tempo na capacidade de armazenamento.
Pacotes de validação disponíveis
Estoque consignado incluindo monitoramento da qualidade.
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SKYCELL 1500 C
Medidas Externas: 1530 x 1320 x 1600mm
Cubagem Externa (volume): 3.2m3
Medidas Internas (C x L x A): 1235 x 1040 x 1220mm
Abertura da porta (C x A): 1040 x 1220mm
Cubagem Interna (volume): 1.54m3
Tara: 497kg
Peso Bruto Max: 1497kg
Variação Interna de Temperatura: +2°C a +8°C
As condições externas de temperatura podem variar de: –35°C a +65°C
Auto recarga a partir de + 2°C até +5°C, sistema eficiente que
possibilita ganho de tempo na capacidade de armazenamento.
Pacotes de validação disponíveis
Estoque consignado incluindo monitoramento da qualidade.
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Inovação em soluções logísticas

