
Agregaty powietrzne Webasto Air Top zapewniają ciągłą 
i płynnie regulowaną moc grzewczą, utrzymując temperaturę 
w kabinie na stałym poziomie. Urządzenia te charakteryzują 
się cichą pracą oraz bardzo oszczędnym zużyciem prądu i paliwa. 
Solidna obudowa kompozytowa chroni otoczenie przed wysoką 
temperaturą.

Szeroki wybór różnorodnych systemów ogrzewania 
powietrznego: 
Air Top 2000 STC to najmniejszy powietrzny agregat grzewczy 
na rynku, zapewniający znakomitą wydajność i  oszczędną 
eksploatację. Air Top Evo 40 i 55 t  o inteligentne wielofunkcyjne 
urządzenia.
Wyjątkowo duża moc, kompaktowe r ozmiary, cicha praca –
Air Top Evo to rozwiązanie do najbardziej wymagających 
zastosowań. Urządzenia z serii Air Top Evo wyposażone 
są w wielofunkcyjny panel obsługowy MultiControl oferujący 
dodatkowe funkcje, takie jak tryb ECO, szybsze ogrzanie czy 
wentylacja.

Ogrzewanie powietrzne Air Top 
Systemy ogrzewania powietrznego pojazdów ciężarowych

 Krótki czas ogrzania dzięki dużej mocy
grzewczej

 Dostępne jako kompletne zestawy zapewniające
szybki i prosty montaż

 Osuszanie powietrza w kabinach

 Cicha praca

 Doskonałe dla pojazdów ciężarowych

 Stała temperatura dzięki termostatowi
elektronicznemu

 Niskie koszty eksploatacji

 Zgodność ze standardami i normami 
obowiązującymi w kołowym transporcie 
lądowycmobowiązującymi przy zabudowie 
na jednostkach pływających

 Kompaktowe rozmiary, prosty montaż



Specyfikacja techniczna:

Model Air Top 2000 STC Air Top Evo 40* Air Top Evo 55*
Moc grzewcza (kW)

Paliwo, zużycie paliwa (l/h)

Napięcie znamionowe (V)

Znamionowy pobór mocy elektrycznej (W)

Masa netto (kg)

Wymiary (dług. x szer. x wys.) (mm)

0.9 – 2.0 1.5 – 3.5 (4.0) 1.5 – 5.0 (5.5)

Diesel, 0.12 – 0.24 Diesel, 0.18 – 0.43 (0.49) Diesel, 0.18 – 0.61 (0.67)

12 12/24 12 /24

14 – 29 15 – 40 (55) 15 – 95 (130)

2.6 5.9 5.9

311 x 120 x 121 423 x 148 x 162 423 x 148 x 162

* Agregaty Air Top Evo 40 i Air Top Evo 55 zapewniają moc grzewczą na poziomie odpowiednio 4000 W i 5500 W wyłącznie w kombinacji z elementem obsługowym MC.
Specyfikacja techniczna może zostać zmieniona bez uprzedniego powiadomienia.

Włącznik potencjometryczny

Element obsługowy:
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Webasto Petemar Sp. z o.o.
05-092 Łomianki
Polska

webasto.petemar@webasto.com www.webasto.com

Szybka i intuicyjna obsługa

Prosty i szybki montaż

Czytelne wskazania wszystkich zaprogramowanych i / lub aktywowanych czasów 
uruchomienia i wyłączenia

Tryb ogrzewania lub wentylacji bez ograniczeń 

Programowalne 3 różne czasy uruchomienia w tygodniu

Panel obsługowy MultiControl 

Wyposażenie opcjonalne:

Możliwość sterowania 
ogrzewaniem za pomocą 
aplikacji w telefonie




