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 Lengte Breedte/diepte Hoogte

Buitenwerks 230 cm 140 cm 180 cm

Binnenwerks 218 cm 128 cm 174 cm

 Lengte Breedte/diepte Hoogte

Buitenwerks 240 cm 230 cm 180 cm

Binnenwerks 228 cm 218 cm 174 cm

TESLA KADAVERKOELINGEN BOVENGRONDS

Tesla Kadaverkoeling 1-baks model 1x950 liter 16m3 koelmotor
(ook geschikt voor 5 kadavertonnen)

Tesla Kadaverkoeling 2-baks model 1x950 liter 16m3 koelmotor
(ook geschikt voor 9 kadavertonnen)

TESLA kadaverkoelingen zijn de nieuwe generatie kadaverkoelingen van deze tijd. Met meer 
dan 20 jaar kennis in koelingen, hebben we de kadaverkoelingen zo aangepast dat we inspelen 
op de wensen en behoeften van de professionele veehouders. De kadaverkoelingen van TESLA 
Cooling zijn uitgerust met PU gecoate panelen met de hoogste K-waarde.



 Lengte Breedte Hoogte

Buitenwerks excl. frame 167 cm 92 cm 80 cm 

Buitenwerks incl. frame 190 cm 100 cm 140 cm 

Binnenwerks 165 cm 89.5 cm 67 cm 

Gewicht incl. Deksel =/- 225 kg. Maximaal toelaatbaar gewicht: 1.000 kg

TESLA Kadaverbak 950 liter 

Frame gekanteld = hoogte 1.50m 

Losse deksel t.b.v. TESLA 
Kadaverbak 950 Liter  

De kadaverbak is goedgekeurd door Rendac, die de keuring van kadaverbakken elk jaar verplicht
stelt, en is voorzien van certificaat i.v.m. de wetgeving hijswerktuigen. De kadaverbak kan d.m.v.
een vorklift/heftruck naar de weg worden gebracht (deksel aan de weg is verplicht). Aan de
onderzijde zijn speciale sparingen gemaakt. Hierdoor vindt geen transport plaats op uw terrein. 



Wagenmodel 

Kadaverbak RVS /  Kadaverwagen /  Kadaverton

De kadaverton is geschikt voor de 1, 3, 5 en 9 tons koeling. De kadaverbak is geschikt voor de
5 en 9 tons koeling en de kadaverwagen is  geschikt voor het wagenmodel.



    

    

    

    

TESLA KADAVERKOELINGEN ONDERGRONDS

1- baks model 950 liter

Achter elkaar: 
2-baks model 2x 950 liter

Naast elkaar: 
2-baks model 2x 950 liter

350 cm

350 cm

700 cm

350 cm

175 cm

175 cm

110 cm/ 115 cm* 

110 cm/ 115 cm* 

110 cm/ 115 cm* 

Afmetingen graven gat Lengte Breedte
Diepte* 
(vanuit maaiveld 
gemeten)

De TESLA koelkelder/grondkoeling is een ondergrondse kadaverkoeling waarin kadavers 
ondergronds kunnen worden opgeslagen. De koelkelder/grondkoeling is geschikt voor zowel 
kleine kadavers als grote kadavers.

TESLA kadaverkoelingen zijn de nieuwe generatie kadaverkoelingen van deze tijd. Met meer dan 
20 jaar kennis in koelingen hebben wij de kadaverkoelingen aangepast, zodat wij inspelen op de 
wensen en behoeften van de professionele veehouders

*optie met extra isolatie van de betonbak dient de diepte 115 cm te zijn.



    

    

    

    
Naast elkaar: 
2-baks model 2x 950 liter 515 cm 145 cm

Achter elkaar: 
2-baks model 2x 950 liter 250 cm 305 cm

1- baks model 950 liter 250 cm 145 cm

(2x145 cm + 15 cm 
tussenruimte) 

( 2x250 cm + 15 cm 
tussenruimte)

Tevens dient er een stroomaansluiting 230
Volt per koeling aanwezig te zijn. Afzekeren
20 Ampère C karakteristiek. 

Voor de plaatsbepaling binnen Nederland
dient u contact op te nemen met Rendac BV
in Son, Telefoon +31 (0)900 – 9221 

Afmetingen
ingegraven bak 
bovenaanzicht 

Lengte Breedte

sales@lifarma.com  +31 (0)475 - 452174 https://www.lifarma.com/ 

Hoogte losse betonbak is 112 cm zonder isolatie 
*Deze afmetingen zijn zonder koelmotor (40 x 40 cm)


