Koelsystemen

Webasto koelsystemen voor de Sprinter zijn beschikbaar in 2 varianten: geïntegreerd of opbouw. In beide gevallen betreft het direct
aangedreven systemen, waarbij de compressor wordt aangedreven door de motor van het voertuig. Het geïntegreerde Pordoi systeem
heeft als voordeel dat er geen dakunit nodig is. Dit heeft een gunstig effect op het brandstofverbruik. Het opbouwsysteem Frigo Top

Mercedes-Benz Sprinter

wordt met name toegepast bij diepvriestoepassingen voor grotere laadvolumes.

Complete koelauto voor geconditioneerd vervoer

Beschikbare Webasto koelsystemen voor uw Sprinter
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Volledig geïntegreerd, geen dakunit



Vermogen 2.203 Watt (3000) of 2.616 Watt (4000)*



Optioneel met standby koeling



Geschikt voor koelmiddel R134a en R404A

* gemeten bij +30oC buitentemperatuur en 0oC laadruimtetemperaruur met R134a

Frigo Top 25, 35 & 40


Dakunit



Vermogen van 2.347 tot maximaal 3.836 Watt**



Standaard met standby koeling



Koelmiddel: R404A



Eenvoudig te installeren en te onderhouden

** gemeten bij +30oC buitentemperatuur en 0oC laadruimtetemperaruur

Isolatie en koelsysteem van één kwaliteitsleverancier
Modelspecifiek isolatiepakket voor optimale benutting
van de laadruimte
 Isolatie van de hoogste kwaliteit met een perfecte
afwerking voor een optimale hygiëne
 Keuze uit diverse koelsystemen, ATP gecertificeerd
 Servicenetwerk met 500 vestigingen in Europa



Webasto Thermo & Comfort Benelux B.V.
Postbus 41
8260 AA Kampen
Nederland
Info.nl@webasto.com

koel-auto.nl
webasto.com

Mercedes-Benz Sprinter

Standaarduitrusting en specificaties

Complete koelauto voor geconditioneerd vervoer

De Mercedes-Benz Sprinter beschikt, net als iedere andere

Uw Sprinter koelauto wordt standaard uitgerust met:

Webasto koelauto, over een modelspecifiek isolatiepakket.



Hierdoor kan de beschikbare laadruimte optimaal benut worden.

Laadruimte isolatie, inclusief isolatie van de deuren



Dankzij het gebruikte GFK materiaal, is een gladde en poriënvrije

Bindrails rondom (m.u.v. deuren) inclusief sjor-/spanband



oppervlakte gegarandeerd, zodat aan de hoogste hygiënische

Kantenbescherming bij achter- en zijdeur



Spatwaterdichte LED verlichting in de laadruimte

vereisten voldaan kan worden. De bodem is uit één stuk, zonder
stootranden en lasnaden. De ombouw is uitstekend bestand

3 jaar garantie

tegen temperatuurwisselingen, corrosie en zuren. Het

Voorwaarden voor ombouw tot Sprinter koelauto; deze opties dient u te specificeren bij het bestellen van uw Sprinter:

glasvezelversterkte materiaal met een laag eigen gewicht zorgt



bovendien voor een hoog resterend netto laadvermogen.

EK1: klemstrook voor electro-aansluitingen onder de chauffeurstoel



P93: zonder sjor-ogen in de laadruimte



Onze koelsystemen voldoen aan dezelfde hoge kwaliteitseisen.

T09: speciaal scharnier voor de zijschuifdeur



Ze zijn gebouwd met componenten uit bewezen serieproductie.

N63: motor-PTO met steun voor koelcompressor



Er is keuze uit diverse geïntegreerde en opbouwsystemen in

K60: uitlaatpijp recht naar achteren



verschillende vermogens, al naar gelang uw wensen en

T50: automatische sluithulp voor de zijschuifdeur



werkzaamheden. Op de specificatiebladen van de betreffende

V93: zonder houten vloer in de laadruimte



Geen BlueEfficiency uitvoering i.v.m. start-stop functie

systemen vindt u meer info.

op de ombouw,
2 jaar garantie
op het koelsysteem

Webasto staat voor kwaliteit. U krijgt dan ook 2 jaar garantie op
uw koelauto inclusief de totale ombouw. Op het isolatiepakket
krijgt u zelfs 3 jaar garantie. Webasto koelauto’s worden
standaard geleverd met Webasto Priority Service. Met deze
service bent u in geheel Europa verzekerd van professionele
ondersteuning in geval van storingen. In combinatie met
preventief onderhoud kan de garantie op het koelsysteem
bovendien met 2 jaar verlengd worden. Meer informatie vindt u
op de website of in de Priority Service Brochure.
Overtuig uzelf van de kwaliteit van Webasto koelauto's en vraag
een demonstratie aan via koelauto@webasto.com.

Wielbasis in mm
Dakhoogte

Webasto koelauto’s voldoen aan de volgende
regelgevingen: ATP, DIN1815, HACCP, EG 852 / 2004.

3.250
kort
Hoog (H2)

3.665
middellang
Normaal (H1)

Afmetingen in mm
 Binnenlengte (bodem)
3.130
2.470
2.470
 Binnenbreedte (bodem)
1.640
1.640
1.640
 Binnenhoogte*
1.500
1.500
1.800
 Breedte tussen wielkasten
1.210
1.210
1.210
 Doorgangsbreedte schuifdeur			
1.220
960
960
 Doorgangshoogte schuifdeur		
1.400
1.400
1.700
 Doorgangsbreedte achterdeuren		
1.460
1.460
1.460
 Doorgangshoogte achterdeuren		
1.430
1.430
1.730
Gewichten en beladingsmogelijkheden
 Gewicht bouwpakket in kg
 Laadvolume im m3
 Aantal Eurokisten
 E2 kisten op de bodem
Afmetingen E2 kisten (mm): 600 x 400 x 200
Gewichten bij benadering uitgaande van een
standaard inrichting.



3.250
kort
Normaal (H1)

200
6,1
92
14

215
7,3
107
14

220
7,7
113
17

3.665
middellang
Hoog (H2)

4.325
lang
Hoog (H2)

4.325
extralang
Hoog (H2)

3.130
1.640
1.800
1.210
1.220
1.700
1.460
1.730

4.150
1.640
1.800
1.210
1.220
1.700
1.460
1.730

4.540
1.640
1.800
1.210
1.220
1.700
1.460
1.730

225
9,6
139
17

290
12,3
187
23

305
13,4
205
25

* Ter plaatse van de condensor is de binnenhoogte enkele centimeters minder.

Specificaties op basis van normale isolatie. Voor diepvries wordt een dikkere isolatie gebruikt, waardoor beschikbare laadruimte
afneemt en het gewicht toeneemt. Exacte specificaties voor diepvries zijn op aanvraag verkrijgbaar.

