
Od svojho založenia v roku 1901 Webasto pokračuje v 
nastavovaní technologických štandardov vo výrobe a sektore 
po predaji. Dnes patríme medzi 100 najväčších dodávateľov 
v automobilovom priemysle po celom svete. Vyvíjame a 
vyrábame strechy pre kabriolety, kúrenie, chladenie a 
vetracie systémy. Naše produkty pomáhajú zabezpečiť lepšiu 
atmosféru na cestu, viac pohodlia a bezpečnosti, ako aj 
zvýšenú efektivitu pre osobné, úžitkové a špeciálne vozidlá, 
obytné automobily a lode. Vynikajúca sieť výrobných 
zariadení a predajcov garantujú vysokú kvalitu produktov, 
štandardy inštalácie a služieb po celom svete.

Webasto Fahrzeugtechnik Gesellschaft m.b.H.,
organizačná zložka,
Galgovecká 3
040 11 Košice
webasto.sk@webasto.com webasto-comfort.com/sk-sk/ 

Pre ideálnu klímu vo vašom 
karavane
Našli ste perfektné miesto na noc alebo niekoľko nasledujúcich dní. 
Teraz je čas na odpočinok. Keď je vonku naozaj horúco, je skvelé mať 
útočisko, kde sa môžete ochladiť. Dobre vedieť, že váš domov na 
kolesách vás vždy čaká s ideálnou komfortnou teplotou!

Pre ideálnu klímu vo vašom karavane
Klimatizácie Cool Top Trail sú vhodné na použitie v zaparkovaných 
obytných vozidlách a karavanoch dĺžky do 10 m. So svojimi veľkoryso 
dimenzovanými výmenníkmi tepla majú vysokú účinnosť a vysoký 
výkon. Ich spoľahlivosť a vysoký chladiaci výkon už boli využité vo 
veľmi horúcich letných dňoch v Austrálii, kde vonkajšia teplota 
dosahovala až 50°C. Jednotky sa štandardne dodávajú s funkciou 
tepelného čerpadla, ktoré je takisto veľmi výkonné a pracuje pri 
nízkych vonkajších teplotách až -5°C. 

Vysoký výkon pri nízkej hlučnosti
Veľmi nízka hladina hluku vám umožní oddychovať a relaxovať vo 
vnútri vozidla a nerušiť vašich susedov v kempe. Použitie vysoko 
kvalitných komponentov zaisťuje dlhú životnosť s minimálnymi 
nákladmi na údržbu. Vyrobené z propylénu odolnému proti UV 
žiareniu, kryt jednotky je robustný ale stále ľahký. Jednotky je možné 
prevádzkovať s ľahko ovládateľným diaľkovým ovládaním, ktoré 
umožňuje užívateľovi prístup ku všetkým klimatizačným funkciám z 
pohodlia jedálenského kúta, sedadla alebo postele. Okrem chladenia a 
kúrenia obsahujú jednotky rôzne doplnkové funkcie ako odvlhčovače, 
časovač a funkcia spánku.

Cool Top Trail 20/24/28/34/35
Strešné klimatizačné systémy
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Cool Top Trail 34 35

Chladiaci výkon (W) 3.400 3500

Vykurovací výkon (W) 3.000 3500

Menovité napätie / 
frekvencia (V) / (Hz)

230~ / 50 230~/50

Menovitý prúd (režim chladenia) (A) 5,8 5,6

Menovitý prúd (režim vykurovania)(A) 5,4 5,2

Rozsah prevádzkovej teploty (°C) -5 až 50 -5 až 50

Hrúbka strechy (mm) 25 až 70 25 až 70

Strešný výrez (mm) 400 x 400  
(360 x 360 s voliteľným rámom adaptéra

Rozmery vonkajšej jednotky 
(mm)

1.122 x 850 x 223 998 x 680 x 340

Rozmery vnútornej 
jednotky (mm)

575 x 556 x 49 557 x 536 x 43

Celková hmotnosť (kg) 48 38,3

Cool Top Trail 20 24 28

Chladiaci výkon (W) 2.000 2.400 2800

Vykurovací výkon (W) 2.000 2.400 2600

Menovité napätie / frekvencia (V) / (Hz) 230~ / 50 230~ / 50 230~/50

Menovitý prúd (režim chladenia) (A) 3,0 4,2 5,0

Menovitý prúd (režim vykurovania)(A) 2,6 3,8 4,8

Rozsah prevádzkovej teploty (°C) -5 bis 50 -5 bis 50 -5 to 50

Hrúbka strechy (mm) 25 bis 85 25 bis 85 25 to 70

Strešný výrez (mm) 400 x 400  
(360 x 360 s voliteľným rámom adaptéra

Rozmery vonkajšej jednotky 
(mm)

1.002 x 566 x 
215

1.002 x 566 x 
215

855 x 657 x 
215

Rozmery vnútornej 
jednotky (mm)

557 x 536 x 43 557 x 536 x 43 575 x 556 x 
49

Celková hmotnosť (kg) 30,8 31,8 35,5

Cool Top Trail 20/24/28 Cool Top Trail 34/35 Cool Top Trail 20/24/28
Technické údaje:

Cool Top Trail 34/35
Technické údaje:

Cool Top Trail 20/24 Cool Top Trail 28 Cool Top Trail 35Cool Top Trail 34

Cool Top Trail 20 / 24/28 Cool Top Trail 34/35

Výhody Cool Top Trail 34/35
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Výkonná strešná klimatizácia s najvyšším rozsahom 
výkonu chladenia a kúrenia 
Robustná, ľahká a nízka hlučnosť
Široký rozsah prevádzkový teplôt od -5 do 50 °C 

Nízky profil a kompaktný dizajn
Vhodné na použitie v zaparkovaných obytných autách a 
karavanoch s dĺžkou do 8m

Výhody Cool Top Trail 20/24/28
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Výkonné jednotky s vysokým chladiacim a vykurovacím výkonom 
Robustná, ľahká a nízka hlučnosť
Široký rozsah prevádzkový teplôt od -5 do 50°C 
Nízky profil a kompaktný dizajn
Jednoduchá inštalácia
Vhodné na použitie v zaparkovaných obytných autách a 
karavanoch s dĺžkou do 8m




