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Chłód
Przez CAŁY czas.
Klimatyzatory postojowe do pojazdów ciężarowych MAN.

Klimatyzatory postojowe do pojazdów MAN.

Maksymalne chłodzenie, minimalne KOSZTY.

Okres letni ze względu na panujące
temperatury to trudny czas dla kierowcy,
który po długiej podróży musi wypocząć
w kabinie swojego pojazdu. Klimatyzator
postojowy w sposób efektywny reguluje
temperaturę niezależnie od warunków
panujących na zewnątrz i dodatkowo
osusza powietrze, co przyczynia się do
poprawy mikroklimatu w kabinie.
W wielu krajach np.: Włochy,

Urządzenia z rodziny RTX zapewniają zdecydowanie
lepszą wydajność chłodzenia w porównaniu
do wcześniejszych modeli. Niezależny, zasilany
akumulatorem klimatyzator zapewnia bardzo długi
czas działania przy minimalnym zużyciu energii. Dużą
zaletą nowych urządzeń jest niezwykle cicha praca
oraz prosta i intuicyjna obsługa.

Odpoczywaj w komforcie.

W wielu krajach np.: Włochy,
Hiszpania, Portugalia, dodatkowe
urządzenie chłodzące powietrze
jest obowiązkowym elementem
wyposażenia ciężarówki.
Za jego brak kierowca może zostać
ukarany mandatem,
o ile nie posiada faktur
za noclegi w hotelach.

Trzecia generacja klimatyzatorów. Zupełnie nowa technologia.

➜➜ Dlaczego warto?




Możliwość odpoczynku w komfortowych warunkach podczas postoju
Transport jest znacznie bezpieczniejszy dzięki efektywnemu wypoczynkowi kierowcy

Model klimatyzatora





Urządzenie zapewnia niższe zużycie paliwa za sprawą pracy przy
wyłączonym silniku
Koncepcja montażu umożliwia
szybką instalację oraz demontaż
wszystkich elementów

CoolAir RT 780

CoolAir SP 950T/C

CoolAir SP 950I/C

CoolAir RTX 1000

CoolAir RTX 2000

Wydajność chłodzenia
zgodnie z normą ISO5151

850 W

850 W

850 W

1 200 W

2 000 W

Pobór prądu

12-22 A

12-22 A

12-22 A

5-25 A

5-29 A

Zalety urządzenia

 C yfrowy odczyt
statusu
 W ygodne zarządzanie
za pomocą pilota
 C ztery regulowane
dysze powietrza

Cena netto wraz z montażem
w Autoryzowanej Stacji Obsługi MAN*

6 145,00 PLN

 Ergonomiczny, płaski
kształt, idealny do kabiny z niestandardową
konstrukcją na dachu
pojazdu

 Dzielona konstrukcja
 M ontaż na tylnej ścianie
kabiny, zostawia wolne
miejsce na dachu

 D o 12 godzin chłodzenia przy
pełnej mocy

 D o 6 godzin chłodzenia przy
pełnej mocy

 B ardzo cicha praca

 B ardzo cicha praca

 Posiada tryb turbochłodzenia

 Posiada tryb turbochłodzenia

   Opcjonalnie rama mocująca kompresor, pasująca
do fabrycznych otworów w kabinie

7 650,00 PLN

6 500,00 PLN

7 700,00 PLN

8 700,00 PLN

To się napr aw
dę opłaca .
Kalk ulacja
jest prosta .
Cena netto ole
ju napędowego
Średnia praca
ciężarówki
na biegu jałow
ym w ciągu dn
ia
Średnia liczba
roboczodni
w ciagu roku

Szacowane zu
życie paliwa w
ciągu
godziny (na bie
gu jałowym)

Oszczędność

100 dni x 6 go

4,00 zł/l
6 godz.
100 dni
3-4l/godz.

pa liwa :

dzin x 3,5 l/god

z. x 4,00 zł/l

8400 zł

ro cz

n ie!

Komfort i bezpieczeństwo zawsze idą w parze.
Decydując się na zakup dowolnego urządzenia
RTX wraz z montażem w Autoryzowanej Stacji
*Obsługi MAN otrzymasz w gratisie detektor gazów
oszałamiających model MagicSafe MSG 150.
Promocja trwa do 31.12.2018.

Aplikacja
Wybierz KATEGORIĘ.
Mamy wszystko!

Serwis MAN Polska

man-parts.pl - strona z akcesoriami MAN
Potrzbujesz innch elementow
wyposażenia lub akcesoriów?
Wejdź na www.man-parts.pl
lub zapytaj na akcesoria@man.eu

Znajdź najbliższą
AUTORYZOWANĄ stację
OBSŁUGI MAN,
 Dowiedz się więcej
o aktualnych promocjach,
 Podziel się swoją opinią.


+1
Rób zakupy,
zbieraj punkty
i odbieraj nagrody
w programie
MAN Trucker’s
World.
www.man-truckers-world.pl

Tekst i ilustracje nie są wiążące. Zastrzega się możliwość zmian podyktowanych postępem technicznym.
Więcej informacji u doradców serwisowych Twojego Autoryzowanego Partnera Serwisowego MAN.
* Podane ceny zawierają: parownik, kompresor (jeżeli wymagany), wszystkie elementy konieczne
do zabudowy na pojeździe oraz usługę montażu.

MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o.
al. Katowicka 9, Wolica
05-830 Nadarzyn
kontakt.polska@man.eu
www.mantruckandbus.pl

MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o. - Spółka Grupy MAN Truck & Bus AG

Twoja Autoryzowana Stacja Obsługi MAN:

TRANSBUD NOWA HUTA S.A.
UL. UJASTEK 11
30-969 KRAKÓW
TEL. 12 68 18 290

