
Od momentu powstania w 1901 r., grupa Webasto nieustannie 

wyznacza nowe standardy technologiczne w sektorze 

wyposażenia oryginalnego i rynku wtórnego. Obecnie jesteśmy 

jednym ze 100 największych dostawców dla przemysłu 

motoryzacyjnego na świecie. Projektujemy i produkujemy 

systemy dachowe, dachy dla kabrioletów oraz systemy 

ogrzewania, chłodzenia i wentylacji. Nasze produkty pomagają 

zapewnić lepszą atmosferę w podróży, większy komfort i 

bezpieczeństwo, a także zwiększoną wydajność samochodów, 

pojazdów użytkowych i specjalnych, samochodów 

kempingowych i łodzi. Rozbudowana sieć zakładów 

produkcyjnych i dealerów gwarantuje wysoką jakość 

produktów, standardów montażu i usług na całym świecie.

webasto-comfort.com 

Dla idealnego klimatu w 
kamperze

Znalazłeś doskonałe miejsce na nocleg lub na kilka następnych dni.  

Teraz nadszedł czas na relaks. Kiedy na zewnątrz jest naprawdę 

gorąco, dobrze jest mieć klimatyzowane schronienie, w którym 

można się ochłodzić. Dobrze wiedzieć, że Twój dom na kółkach 

zawsze czeka na Ciebie z idealnie komfortową temperaturą!  

Dla idealnego klimatu w kamperze 

Klimatyzatory Cool Top Trail są przeznaczone do użytku na

postoju - w kamperach i przyczepach kempingowych o

długości do 10 m. Dzięki dużym wymiennikom ciepła

charakteryzują się wysoką sprawnością i wydajnością. Ich

niezawodność i wysoka wydajność chłodnicza zostały

przetestowane podczas bardzo gorącego australijskiego lata z

temperaturami zewnętrznymi dochodzącymi do 50°C.

Urządzenia są standardowo wyposażone w funkcję pompy

ciepła, która jest również bardzo wydajna, pracując w niskich

temperaturach zewnętrznych, sięgających nawet -5 °C.  

Wysoka wydajność przy niskim poziomie hałasu

Bardzo niski poziom hałasu pozwala odpocząć i zrelaksować się

wewnątrz pojazdu i nie przeszkadza sąsiadom na kempingu.

Zastosowanie wysokiej jakości komponentów zapewnia długi

okres eksploatacji przy minimalnych nakładach na konserwację. Obudowa 

urządzeń jest wykonana z polipropylenu

stabilizowanego promieniami UV, dzięki czemu jest wytrzymała, a

jednocześnie lekka. Jednostki można obsługiwać za pomocą

łatwego w użyciu pilota zdalnego sterowania, który umożliwia

dostęp do wszystkich funkcji klimatyzatora z wygodnego miejsca

w jadalni, fotelu lub łóżku. Oprócz funkcji chłodzenia i

ogrzewania urządzenia są wyposażone w różne dodatkowe

funkcje, takie jak osuszanie, wyłącznik czasowy i funkcja uśpienia.

Cool Top Trail 20/24/28/34/35
Postojowe klimatyzatory dachowe
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Webasto Petemar Sp. z o.o. 
Warszawska 205/29
05-092 Łomianki

webasto.petemar@webasto.com



Cool Top Trail 34 35

Moc chłodnicza (W) 3.400 3500

Moc grzewcza (W) 3.000 3500

Napięcie znamionowe / 
częstotliwość (V) / (Hz)

230~ / 50 230~/50

Prąd znamionowy (tryb chłodzenia) (A) 5,8 5,6

Prąd znamionowy (tryb grzania) (A) 5,4 5,2

Zakres temperatur pracy (°C) -5 do 50 -5 do 50

Grubość dachu(mm) 25 do 70 25 do 70

Wymiary otworu montażowego (mm) 400 x 400  
(opcjonalna rama montażowa o wymiarach 360 x 360)

Wymiary jednostki zewnętrznej (mm) 1.122 x 850 x 223 998 x 680 x 340

Wymiary jednostki wewnętrznej  (mm) 575 x 556 x 49 557 x 536 x 43

Masa łączna (kg) 48 38,3

Cool Top Trail 20 24 28

Moc chłodnicza (W) 2.000 2.400 2800

Moc grzewcza (W) 2.000 2.400 2600

Napięcie znamionowe / 
częstotliwość (V) / (Hz)

230~ / 50 230~ / 50 230~/50

Prąd znamionowy (tryb chłodzenia) (A) 3,0 4,2 5,0

Prąd znamionowy (tryb grzania) (A) 2,6 3,8 4,8

Zakres temperatur pracy (°C) -5 do 50 -5 do 50 -5 do 50

Grubość dachu (mm) 25 do 85 25 do 85 25 do 70

Wymiary otworu montażowego (mm) 400 x 400  
(opcjonalna rama montażowa o wymiarach 360 x 360)

Wymiary jednostki zewnętrznej  (mm) 1.002 x 566 x 
215

1.002 x 566 x 
215

855 x 657 x 
215

Wymiary jednostki wewnętrznej (mm) 557 x 536 x 43 557 x 536 x 43 575 x 556 x 
49

Masa łączna (kg) 30,8 31,8 35,5

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

Dane techniczne:

Cool Top Trail 34/35

Dane techniczne:

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

Cechy urządzenia  Cool Top Trail 34/35
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Wydajny klimatyzator dachowy o największej w tej 

klasie wydajności chłodniczej i grzewczej

Wytrzymałe, lekkie i ciche

Szeroki zakres temperatur pracy od -5 do 50 °C

Niski profil i zwarta konstrukcja

Łatwa instalacja

Przeznaczone do stosowania w zaparkowanych 

kamperach i przyczepach kempingowych o długości 

od 8 do 10 m 

Cechy urządzenia Cool Top Trail 20/24/28
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Wydajne urządzenia o dużej mocy chłodniczej i grzewczej 

Wytrzymałe, lekkie i ciche

Szeroki zakres temperatur pracy od -5 do 50 °C

Niski profil i zwarta konstrukcja

Łatwa instalacja

Przeznaczone do stosowania w zaparkowanych kamperach 

i przyczepach kempingowych o długości do 8 m




