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Chłód przez długi czas.
Klimatyzatory postojowe do
pojazdów ciężarowych MAN.

MAN kann.

Klimatyzatory postojowe Dometic
CoolAir RTX do pojazdów MAN.
Odpoczywaj w komforcie.

CoolAir RTX
Nowa generacja
klimatyzatorów
postojowych

Okres letni ze względu na panujące temperatury to trudny czas
dla kierowcy, który po długiej podróży musi wypocząć w kabinie
swojego pojazdu.

UŻY WAJĄC KLIM ATY ZATO RA
POSTOJ OWEGO
OSZCZĘ DZA SZ!
PRO STA KAL KUL ACJA:

Pojazd wyposażony w klimatyzator postojowy może zapewnić
komfort wypoczynku na wysokim poziomie przy niskich kosztach
eksploatacji i obecnie trudno wyobrazić sobie podróż bez tego
udogodnienia.

5 godz.
100 dni

Szacowane zużycie paliwa w ciągu
godziny (na biegu jałowym)

3-4l/godz.

OSZCZĘ DNO ŚĆ PALI WA:
100 dni x 5 godzin x 3,5 l/godz. x

tworzenia w kabinie bardziej komfortowego mikroklimatu.

3,90 zł/l

6825 zł

* średnia detaliczna cena oleju napęd
owego na dzień 30.04.2016.

Korzyści dla Kierowcy:

niższe zużycie paliwa - klimatyzatory nie wymagają pracy
silnika pojazdu,
koncepcja montażu umożliwiająca szybką instalację oraz
demontaż wszystkich elementów.

3,90 zł*

Średnia liczba roboczodni
w ciagu roku

Podstawową zaletą klimatyzacji jest fakt, że efektywnie
i zauważalnie reguluje temperaturę w kabinie samochodu.
Niezależnie od warunków panujących na zewnątrz, pozwala
utrzymać temperaturę w optymalnym dla człowieka przedziale,
dodatkowo osusza powietrze, dzięki czemu przyczynia się do

postoje umożliwiające odpoczynek w przyjemnej temperaturze,
bezpieczny transport dzięki efektywnemu wypoczynkowi
kierowcy, który jest bardziej skoncentrowany na swojej pracy,

Cena oleju napędowego
Średnia praca ciężarówki
na biegu jałowym w ciągu dnia

Zalety
alety klimatyzacji Dometic CoolAir RTX:
Dłuższy czas pracy, nawet do 12 godzin,
Większa wydajność chłodzenia – do 2000 W,
Trwałość i jakość testowane w Australii,
Niewiarygodna efektywność,
Tryby pracy: Auto, Eco, Boost i manualny,
Cicha i bezdrganiowa praca.

Pamiętaj!
W krajach z ciepłym klimatem (np.: Włochy,
Hiszpania,Portugalia) klimatyzacja postojowa jest
obowiązkowym elementem wyposażenia ciężarówki. Za
jej brak, podczas kontroli drogowej w tych krajach, kierowca może zostać ukarany mandatem, o ile nie posiada
faktur za noclegi w hotelach.

Porównanie klimatyzatorów:
MODEL KLIMATYZATORA

RTX 1000

RTX 2000

Moc chłodzenia zgodnie
z normą ISO5151

1200 W

2000 W

Czas pracy

12 godz.

6 godz.

Niezawodny i precyzyjny układ kontroli
napięcia z przewodem czujnikowym

✔

✔

Zgodność ADR

✔

✔

8A

9,5 A

✔

✔

7555 zł

8555 zł

Pobór prądu w trybie ECO przy
temperaturze otoczenia 30 0C
Mniejsze zużycie paliwa na postoju
Cena netto wraz z montażem
w Autoryzowanej Stacji Obsługi MAN

Twoja Autoryzowana Stacja Obsługi MAN:

Tekst i ilustracje nie są wiążące. Zastrzega się możliwość zmian podyktowanych postępem technicznym.
Oferta ważna od 01.06. do 31.12.2016 r. lub do odwołania. W przypadku znaczacej zmiany kursu EUR/PLN
cena detaliczna moze ulec zmianie. Wiecej informacji u doradców serwisowych Twojej Autoryzowanej Stacji
Obsługi MAN.
* Przy zakupie klimatyzatora postojowego Dometic CoolAir RTX 1000 lub Dometic CoolAir RTX 2000 wraz
z montażem w Autoryzowanej Stacji Obsługi MAN - pokładowa lodówka samochodowa gratis!
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