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Skrzynie LifeBox50 posiadą solidną konstrukcję, nie wymagają zasilania 
i utrzymują temperaturę od 30 do 50 godzin. Kluczowym elementem są węglowe 
panele próżniowe posiadające właściwości izolujące - o wartości R50. Skrzynie 
LifeBox50 posiadają parametry użytkowe dwukrotnie lepsze niż jakiekolwiek inne 
produkty tego typu dostępne na rynku.

LifeBox50 zostały zaprojektowane zarówno dla służb ratownictwa medycznego 
jak i taktycznego, umożliwiają transport przedmiotów i substancji wrażliwych na 
zmiany temperatury. Nie posiadają zasilacza, który znacznie zwiększałby masę 
pojemników, dzięki czemu są lekkie i wygodne w transporcie. Są idealnie 
przystosowane do przewozu środków niezbędnych do krioterapii, włączając 
hipotermię leczniczą. LifeBox50 spisują się doskonale również w transporcie krwi, 
soli fizjologicznej, organów i leków. 

 solidna i wytrzymała osłona 
sztormowa Pelican (Rugged Pelican 
Storm Case)

 próżniowe panele węglowe, 
pełniącą funkcję izolacyjną 
o wartości R50 

 cyfrowy wyświetlacz temperatury 
zasilany energią słoneczną oraz 
baterią umożliwiający 
monitorowanie wewnętrznej 
temperatury
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Lifebox 50 dane 
techniczne 

Standardowa Duża Mała 

Ładowność (litr) 11,2 15,5 6,3 
Maksymalne 
wymiary ładunku 
(cm) 

36,58 x 24,1 x 12,7 26,4 x 39,1 x 15,2 27,9 x 8,9 x 25,4 

Wymiary (cm) 48,8 x 38,6 x 22,9 53,8 x 40,6 x 26,9 42,9 x 27,7 x 33 

Waga (kg) 5,5 8,6 3,9 
Warstwa 
zewnętrzna 

Osłona sztormowa 
Pelican, dostępne 
kolory: czarny lub 

oliwkowy 

Osłona sztormowa 
Pelican, kółka, 

rączka do holowania. 
Dostępne kolory: 

czarny lub oliwkowy 

Osłona sztormowa 
Pelican, pasek na 
ramię, dostępne 
kolory: czarny, 

piaskowy, oliwkowy, 
pomarańczowy, 

żółty 
Izolator Węglowe panele 

próżniowe R50 
Węglowe panele 
próżniowe R50 

Węglowe panele 
próżniowe R50 

Cyfrowy termometr Tak/ zasilany energią 
słoneczną lub 

bateriami 

Tak/ zasilany energią 
słoneczną lub 

bateriami 

Tak/ zasilany energią 
słoneczną lub 

bateriami 
Rekomendowane 
przeznaczenie 

Krew: 8-10 
jednostek, 

krioterapia, leki 

Krew: 12-14 
jednostek, 

krioterapia, leki, 
organy do 

przeszczepu 

Krew: 4-5 jednostek, 
krioterapia, leki 
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