
GUIDE TIL KØLEBOKSE
 
Er du i tvivl om hvilken type køleboks der passer til dit forbrug? eller de 
generelle forskelle mellem en elektrisk og passiv køleboks? Så kan du få 
svaret her i vores guide, med de vigtigste ting du bør være opmærksom på, 
før du køber køleboks/køletaske.
 
Hos Autofix har vi en køleboks til alle formål og begivenheder, du vælger selv 
den som passer dit behov bedst.
 
 

Hvilken køleboks skal jeg vælge?
 
Først skal du gøre dig overvejelser omkring, i hvilken sammenhæng du 
skal bruge køleboksen. Er det lange ture i bil eller lastbil, er det mere til 
fritidsbrug i haven og på picnic tur, eller er det som ekstra frostboks hjemme i 
garagen?
 
Derudover kan det have betydning hvor meget køleboksen skal kunne 
indeholde (volume). Skal det blot være til en mindre aftensmad og en flaske 
hvidvin til picnic, eller er det nødvendigt med plads til mange vandflasker eller 
madpakker?
 
Skal boksen kunne holde maden varm? Eller kan den nøjes med at holde det 
på normalt køligt niveau ca. 4-7°C? Eller skal den også kunne fryse 
madvarerne? 
 
Uanset om du ønsker en køleboks til fritids- eller professionelt brug, så 
leverer Autofix top klassen indenfor kølebokse.
 

 



Hvor stor skal volumen være?
 
Overvejer du køb af køleboks, skal du overveje hvor meget plads du har i dit 
køretøj, samt hvor mange personer der skal bruge køleboksen.
 
Dernæst hvor længe skal boksen anvendes? Afhængig af turens formål og 
længde. Er det campingplads i Italien eller længst væk i de norske fjelde?
 
Vi har opdelt kapaciteten udfra køleteknologi og type:
 

 
 

Hvad er forskellen?
 
Køleboksene opdeles i 3 kategorier - Nemlig elektrisk- eller passiv køleboks 
og køletaske. Elektrisk kølebokse opdeles herefter i køleteknologi - 
Kompressor, termoelektrisk og absorption.
 

▶ Elektrisk 
køleboks

• Kompressor: 
10,5L - 88L

• Termoelektrisk: 
6L - 48L

• Absorption: 31L - 
40L

▶ Passiv 
køleboks/
køletaske

• Køleboks: 8L - 
111L

▶ Køletaske
• Køletaske: 2,4L - 

28,9L



▶ Elektrisk køleboks
• 3 køleteknologier
• Høj volume
• Køl, dybfrys eller opvarmning
• Drift: 12V, 220-240V & gas
• Støjniveau: Ingen-konstant
• Anvendelsesområde: Bil, camping, havefester mm.
• Vægtklasse: Lav-Høj
• Prisniveau: Mellem-Høj

▶ Passiv køleboks
• Køler med fryseelementer
• Passiv køling
• Isoleret boks
• Nem at transportere
• Støjniveau: Ingen
• Anvendelsesområde: Strand-, skov- & fisketure mm.
• Vægtklasse: Lav-mellem
• Prisniveau: Lav-mellem

▶ Køletaske
• Køler med fryseelementer
• Passiv køling
• Isoleret taske
• Let at transportere
• Støjniveau: Ingen
• Anvendelsesområde: Strand-, skov- & fisketure mm.
• Vægtklasse: Lav
• Prisniveau: Lav


