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Preprava potravín

TÉMA

Spoločnosť FRIGOLOG, s.r.o. sa špecializuje na prepravu potravín 
a tovarov s regulovanou teplotou. Vybudovala si moderný auto-

park, so� stikovaný systém sledovania prepráv a v tomto roku chce 
dobudovať najmodernejšie skladovacie priestory určené na krátkodobé 
preskladnenie mrazených a chladených tovarov a cross-docking. Tieto lo-
gistické priestory budú vyhovovať všetkým prísnym kritériám a normám.

Kvalitný manažment a moderné riadenie � rmy prináša pozoruhodné 
hospodárske výsledky. V roku 2013 dosiahli tržby 1,57 mil. eur a v roku 
2014 už presiahli v tržbách hranicu 2 mil. eur. Niet divu, že si získali dô-
veru mnohých klientov, napr. Ryba Žilina, BIDVest, NEXT TRADE, TESCO, 
OPAL FYTOS, Raben Logistics, Tender food, Alfa R či GORAL a ďalšie.

Presvedčivá kvalita
Preprava tovaru a potravín vozidlami s izotermickými nadstavbami 

si dnes vyžaduje využívanie moderného vozového parku a najmo-
dernejších technológií. V súlade s predpismi ATP je dnes nevyhnutné 
Online sledovanie teplôt v nákladovom priestore vozidiel v reálnom 
čase, sledovanie presnej polohy vozidiel. Všetky výstupy z meracích 
a sledovacích zariadení musia byť v reálnom čase k dispozícii. GPS 
sledovanie vo vozidlách FRIGOLOG (prevažne značky Iveco) umož-
ňuje Online monitoring vozidiel vrátane zaznamenaniu okamžitej 
teploty v izotermických komorách nadstavieb vozidiel či návesoch. 
Doplnkové funkcie telemetrie umožňujú generovať aj individuálne 
potreby zákazníka. Všetky vozidlá autoparku FRIGOLOG spĺňajú ATP 
certi� káciu. Každé vozidlo vybavené záznamníkom teplôt s tlačiar-
ňou Datacold. Rovnako je v každom vozidle zabudovaná prevádz-
ková telemetria a GPS monitoring.

Distribučné vozidlá do 12 ton sú určené na regionálny rozvoz. Vo-

zidlá Iveco Daily s izotermickou nadstavbou Lamberet Frigoline Pro 
majú prepravnú kapacitu do 10 paliet, s možnosťou rozdelenia izo-
termickej nadstavby do 2 samostatných komôr deliacou stenou. Vý-
konné samostatné chladiace agregáty, dieselové alebo s pohonom 
od motora vozidla, zabezpečujú dostatočný mraziaci a chladiaci vý-
kon pri distribúcii tovaru (väčšinou značky Carrier Transicold Supra 
750 MT). Izotermické nadstavby týchto vozidiel majú výnimočné 
izolačné vlastnosti, vďaka hrúbke izolačných stien 8 cm. Bočné aj 
zadné dvere sú vybavené izotermickými pásmi. Niektoré z vozidiel 
sú vybavené hydraulickou plošinou.

Distribučné vozidlá do 19 ton sú určené na závoz. Vozidlá Iveco 
Cargo  s  izotermickou nadstavbou Lamberet majú prepravnú ka-
pacitu do 20 paliet tiež s možnosťou rozdelenia izotermickej nad-
stavby do 2 samostatných komôr deliacou stenou. Výkonné samo-
statné chladiace agregáty Carrier Transicold Supra 750 MT, dieselové 
alebo s pohonom od motora vozidla, zabezpečujú dostatočný mra-
ziaci a chladiaci výkon pri distribúcii tovaru. Aj v tomto rade sú nie-
ktoré vozidlá vybavené hydraulickou plošinou.

Distribučné jazdné súpravy do 40 ton sú určené na závoz. Pou-
žívajú výlučne vozidlá Iveco Stralis s izotermickými návesmi Lam-

beret v prevedení FRC s prepravnou kapacitou 33 až 66 euro paliet. 
Aj tieto návesy majú možnosť rozdelenia prepravného priestoru 
do 2 samostatných chladiacich, či mraziacich komôr, deliacou ste-
nou. Vysokovýkonné dieselové samostatné chladiace agregáty Car-
rier Vector, zabezpečujú dostatočný mraziaci a chladiaci výkon pri 
distribúcii tovaru. Nadštandardná rezerva výkonu týchto agregá-
tov zabezpečí ich pripravenosť v  extrémne krátkom čase. To za-
ručuje spoľahlivosť tepelného režimu prepráv pre tovar klientov. 
FRIGOLOG dokáže zabezpečiť aj   náročné prepravy hlbo-
komrazených potravín.

Potraviny prepravujú v hygienicky bezpečnom a stabilnom pro-

FRIGOLOG úspešne rastie
Prepravno-
logistická spoločnosť 
FRIGOLOG, s.r.o. 
so sídlom v Novom 
Meste nad Váhom 
vznikla vo februári 
2002. Konateľom 
spoločnosti je 
Tibor Klimáček. 
Hospodársky vývoj 
v ostatných rokoch 
je obdivuhodný.
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stredí bez straty ich prirodzených vlastností až na pulty maloob-
chodných predajní a pulty obchodných reťazcov. Prepravné služby 
FRIGOLOG sú spoľahlivým článkom logistického reťazca.

V použití najmodernejší technológií je spoločnosť FRIGOLOG o krok 
vpred pred konkurenciou. Ich kapacity sú vhodné aj na prepravu far-
maceutických výrobkov, liečiv, vakcín a  iného zdravotníckeho ma-
teriálu. Rovnako však dokážu zabezpečiť prepravu aj iných tovarov 
vyžadujúcich špeciálne teplotné podmienky počas ich transportu.

Podpora mládeže
Chvályhodné je, že po-

pri každodennom sústre-
dení na  kvalitu a  presnosť 
práce myslia aj na podporu 
školských zariadení a špor-
tových aktivít najmladšej 
generácie. FRIGOLOG dl-
hodobo podporuje Mest-
ský volejbalový klub v No-
vom Meste nad Váhom.

Skvelá webstránka
No a na záver by sme vás chceli upozorniť na kvalitu webstránky spo-

ločnosti FRIGOLOG – www. frigolog. sk, pretože takto má vyzerať re-
prezentatívna stránka modernej európskej dopravno-logistickej spo-
ločnosti. FRIGOLOG využíva aj ďalšiu elektronickú komunikáciu cez 
facebook. Nás v redakcii kvalita ich internetovej komunikácie prí-
jemne prekvapila a aj to svedčí o náročnosti a vysokom nasadení, 
ktoré je naozaj porovnateľné so špičkovými európskymi � rmami.

Z materiálov FRIGOLOG spracoval Viliam Bujna

Nové Frigoline Pro, nová zostava vyvinutá pre chladiarenské nadstavby na podvozky až do 7,5 t.
Návrh vychádza z technológie vyskúšanej a testovanej na našich prívesoch najväčších autodopravcov: 
kombinuje hliník a nerezovú oceľ THLE, teda nízku hmotnosť a vynikajúcu odolnosť. Izolácia, 
jednoduchosť údržby a opráv, ergonomický dizajn pre komfort. Môžete sa spoľahnúť na nové Frigoline Pro.
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