
Повна бойова готовність
Опалювачі та кондиціонери для спеціальної техніки
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Техніка та екіпаж готові до старту

Бойовий запуск
Воєнна техніка має працювати досконало навіть за 

екстремальних умов, а тому повна готовність незалежно 

від клімату та погоди - це головна вимога, необхідна для 

запуску такої техніки. Компанія Webasto розробила 

відповідні рішення, перевірені часом та спеціальними 

випробовуваннями.

Компетенції

Вже понад 110 років Webasto займається розробкою 

інноваційних конструкцій і технологій. Являючись одним із 

100 найбільших і досвідчених постачальників 

автомобільної промисловості, ми знаємо як виробляти 

кліматичне обладнання, яке задовольнить Ваші вимоги та 

перевершить очікування

Екіпаж завжди боєготовний завдяки системам 

опалення та кондиціювання від Webasto. Навіть якщо 

зовнішня температура досягає до -46°С, то робоча 

температура та обладнання все одно зберігатимуть 

оптимальну температуру, незважаючи на те, що двигун 

залишається вимкнений.
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Òåõí³êà áîºãîòîâíà â 

íåñïðèÿòëèâó ïîãîäó

Êîíäèö³þâàííÿ ïîâ³òðÿ ï³äâèùóº 

ð³âåíü ãîòîâíîñò³ åê³ïàæó 

Çàâäÿêè óíèêíåííþ õîëîäíîãî 

ñòàðòó ñêîðî÷óþòüñÿ âèòðàòè 

ïàëèâà òà çìåíøóºòüñÿ ð³âåíü 
зносу двигуна
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Опалення кабіни та 
екіпажного відсіку

Передпусковий підігрів двигуна навіть при рекордно низьких температурах до -46°С

�
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Переваги повітряного опалювача

Підтримує оптимальну температуру всередині, 
навіть коли двигун вимкнений

Має низький рівень шуму

Компактний для монтажу та простий в 
керуванні
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Двигун попередньо 
підігрітий

Опалювач під'єднаний 
до штатної системи 
охолодження

Готові до бою в найлютіший мороз
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Webasto поставляє системи опалення для швидкого 

обігріву техніки та підтримання оптимальної температури 

рідинного контуру двигуна. Як результат - всі системи та 

електронне обладнання готові до використання будь-якої 

миті, в той час як двигун залишається вимкнений.

������� �	 �	���� �
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Завдяки опалювачу Webasto знижується рівень зносу 
двигуна, а витрати палива можуть скоротитися аж до 90%.
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Потужні рідинні системи опалення попередньо 

прогрівають двигун транспортного засобу до 

оптимальної температури, що усуває можливість 

холодного старту та збільшує оперативну готовність 

двигуна й термін його служби, а також прогрівають 

повітря в салоні за рахунок запуску штатного 

вентилятора.
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Повітряний опалювач прогріває транспортний засіб 

зсередини, навіть коли двигун вимкнений. Менш ніж 4 л 

пального забезпечують 20 годин безперервної, тихої та 

економічної роботи опалювача

Переваги передпускового опалювача

Безпечний запуск двигуна при екстремально 
низьких температурах

Запобігання загустінню та парафінуванню 
пального

Уникнення холостого старту, а отже збільшення 
терміну служби двигуна
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Бронетранспортер ARTEC зі встановленим рідинним опалювачем 
потужністю 9 кВт

Хамві AM General зі встановленим рідинним опалювачем 
потужністю 9 кВт

Air Top 2000 STC

Повітряний опалювач для відсіку екіпажу

�
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Потужність до 2 кВт

Витрати пального: 0,24 л/год. макс.

Розміри опалювача ДxШxВ (мм): 311х120х121 

Розміри блоку опалювача ДxШxВ (мм): 450х195х194,25
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Експерт з систем опалення з 
багаторічним досвідом

Обладання Webasto ророблено на базі COTS технології (commercial off the shelf) і 
відповідає багатьом військовим стандартам, включаючи стандатри НАТО.

Автономні опалювачі Webasto задовольняють такі вимоги військової техніки як здатність долати 
брід та перешкоджати впливу електромагнітного випромінювання (Def Stan 59-41 and MIL-
STD-461F). Системи опалення також схвалені для будь-якого типу пального та біодизеля, 
призначених для оборонної техніки.

Рідинні опалювачі з теплопродуктивністю 5-15 кВт 

Повітряні опалювачі з теплопродуктивністю 2-11 кВт

Thermo Pro 90 HDD (Heavy Duty Design) 
Ð³äèííèé îïàëþâà÷ äëÿ âàæêî¿ òåõí³êè 

� Ïîòóæí³ñòü äî 9,1 êÂò
� Âèòðàòè ïàëьного: 1,14 ë/ãîä. ìàêñ.

� Ðîçì³ðè ÄxØxÂ (ìì): 355x131x224
� Âàãà: 5,2 êã
� â³ä -40°C äî +80°C (óñï³øíî çàïóñêàºòüñÿ â -46°C) 

Thermo Pro 50 Eco
Ð³äèííèé îïàëþâà÷ äëÿ ëåãêî¿ òåõí³êè
�

�

�

�

�

Ïîòóæí³ñòü äî 5 êÂò

Âèòðàòè ïàëьного: 0,65 ë/ãîä. ìàêñ.

Ðîçì³ðè ÄxØxÂ (ìì): 218x91x147 

Âàãà: 2,2 êã

â³ä -40°C äî +80°C  

Thermo Top Pro 120
Ð³äèííèé îïàëþâà÷ äëÿ âàæêî¿ òåõí³êè 

Thermo Top Pro 150
Ð³äèííèé îïàëþâà÷ äëÿ âàæêî¿ òåõí³êè 
�

�

�
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�

Ïîòóæí³ñòü äî 15 êÂò

Âèòðàòè ïàëьного: 1,45 ë/ãîä. ìàêñ.

Ðîçì³ðè ÄxØxÂ (ìì): 470 x 200 x 200
Âàãà: прибл. 11 êã

â³ä -40°C äî +80°C (óñï³øíî çàïóñêàºòüñÿ â -46°C) 
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Ïîòóæí³ñòü äî 12 êÂò

Âèòðàòè ïàëьного: 1,37 ë/ãîä. ìàêñ.

Ðîçì³ðè ÄxØxÂ (ìì): 470 x 200 x 200

Âàãà: прибл. 11 êã

â³ä -40°C äî +80°C (óñï³øíî çàïóñêàºòüñÿ â -46°C) 

Air Top Evo 40, Air Top Evo 55

Повітряний опалювач для відсіку екіпажу
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Потужність до 4 кВт і 5,5 кВт відповідно

Витрати пального: 0,49 л/год. та 0,67 л/год. 

макс. відповідно

Розміри опалювача ДxШxВ (мм): 423х148х162

Розміри блоку опалювача ДxШxВ (мм): 

540х195х217,25
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l/h l/h

Дослідження витрат пального на прикладі розрахунків із застосуванням Thermo Pro 90 
та без опалювача
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Вартість 1 л дизеля, включаючи транспортування до місця операції: 5,01 євро

Тривалість: 13 тижнів

Кількість техніки: 633

За умов простою при холодному ході:
��

�

Витрати пального: 742,71 л/год.

Витрати на пальне: 3,7 млн євро

Webasto Thermo 90
��

��

Витрати пального: 618,82 л/год.

Витрати на пальне: 3,1 млн євро

Джерело: Terry VanSky, порівняльний аналіз по використанню Webasto Thermo 90 в армії США. Огайо, 2011.

Економія пального склала майже 17%.
Витрати на пальне скоротилися на 600 тис. євро!
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Åôåêòèâí³ñòü â³éñüêîâîãî ïîòåíö³àëó âèì³ðþºòüñÿ íå ò³ëüêè 

ñâîºþ ìàêñèìàëüíîþ ïîòóæí³ñòþ, àëå é ê³ëüê³ñòþ ðåñóðñ³â, 

íåîáõ³äíèõ äëÿ óòðèìàííÿ â³éñüêîâî¿ òåõí³êè. ² ïàëèâî, â öüîìó 

âèïàäêó, ÿâëÿºòüñÿ îäíèì ³ç îñíîâíèõ ðåñóðñ³â, êîæåí ë³òð 

ÿêîãî ìàº áóòè âðàõîâàíèé.

Ïîïåðåäíüî ïðîãð³òèé äâèãóí ïðàöþº íàáàãàòî åôåêòèâí³øå ³ 

íåâàæëèâî íàñê³ëüêè º íèçüêîþ òåìïåðàòóðà ççîâí³. Àâòîíîìíèé 

îïàëþâà÷ çàáåçïå÷óº óíèêíåííÿ çàéâèõ ïðîñòî¿â, à îòæå 

äîçâîëÿº åêîíîìèòè ïàëèâî. Îçíàéîìòåñÿ, áóäü ëàñêà, ç 

ïðèêëàäîì ðîçðàõóíê³â ÿê ñàìå ìîæíà çàîùàäæóâàòè çàâäÿêè 
Webasto. 
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MAN – HX: кондиціонер інтегрований в дах машини
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Бойовий дух, навіть в умовах неймовірної 
спеки і підвищеної вологості

Коли сухопутні війська тривалий час перебувають в умовах нестерпної спеки, це 
перешкоджає ефективній роботі екіпажу. Виправити цю ситуацію можна завдяки 
кондиціонерам Webasto, тим самим забезпечивши повну бойову готовність 
військових сил в екстремальних умовах.

Інноваційні рішення кондиціювання

Webasto пропонує нові мобільні системи кондціювання, які 

характеризуються високою холодопродуктивністю. Замовник може 

обрати спліт-систему або компактний кондиціонер, відповідно до 

потреб. Потужність таких систем кондиціювання від 4,5 до 18 кВт.

Модульний  кондиціонер
Унікальна та високоякісна конструкція кондиціонера розроблена для 

спеціальних транспортних засобів. Гнучка модульна концепція забезпечує 

широкий діапазон потужностей охолодження, а також різноманітні варіанти 

монтажу. Системи налаштовуються на основі спільних компонентів, які є 

надійними та захищеними від електромагнітного імпульсу. Елементи 

кондиціонера масштабуються в залежності від необхідної потужності 

охолодження та опалення, всі інтерфейси можуть бути адаптовані відповідно 

до вимог замовника. 

�

Потужність охолодження до 10 кВт

Потужність обігріву до 7 кВт (електр. або рідинна) 

Розміри масштабні

Вага залежно від розмірів

Працює від -30 ° C до + 50 ° C�

�

�

�

КУНГ та контейнер: приклад установки кондиціювання
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Партнерство та співпраця з Webasto - 
запорука втілення успішного проекту

Досвід в Україні
За останні роки команда Webasto в Україні втілила в життя  десятки  
проектів, успішно розробляє системні рішення з оплення та 
кондиціювання для транспортних засобів. Ми прикладаємо 
максимум зусиль аби Ви були задоволені результатами нашої 
співпраці. Ми працюємо для Вас!

Цілеспрямованість
Ми запевняємо Вас, що як справжні професіонали 
своєї справи, будемо крок за кроком супроводжувати 
весь проект, починаючи з визначення Ваших потреб і 
закінчуючи післягарантійним обслуговуванням.

Webasto у світі
Webasto - німецька компанія з міжнародним ім'ям, 
продукція якої постачається по всьому світу. Окрім 
основних заводів, ми також маємо окремі  виробничі 
майданчики, які займаються випуском систем опалення та 
кондиціювання саме для військової техніки. Усі виробничі 
процеси відповідають ISO 9001.

��	"�� 1: ����	(���� ����� �����	 
Óçãîäæåííÿ òåõí³÷íîãî çàâäàííÿ

��	"����W������!	�����
��� 
�	���"����	���
Ð³çíîìàí³òí³ êîíñòðóêòîðñüê³ 
ïðîãðàìè, â òîìó ÷èñë³ 
ñèìóëÿòîðè, äîïîìàãàþòü íàì 
ñïðîåêòóâàòè îïòèìàëüíó 
êîìïëåêòàö³þ òà êîíô³ãóðàö³þ 
ñèñòåìè

��	"�� 3: ���������	��� 
Ï³ñëÿ òîãî, ÿê ïðèéíÿòî
ð³øåííÿ, ðîçðîáëÿºòüñÿ 
êîíñòðóêö³ÿ òà ï³äáèðàþòüñÿ
ìåõàí³÷í³ òà åëåêòðîíí³ 
åëåìåíòè

��	"����W�F�	������������	���
Ñèñòåìà ï³äëÿãàº ðåòåëüí³é 
ïåðåâ³ðö³ â íàøèõ
êë³ìàòè÷íèõ êàìåðàõ,
â³áðîñòåíäàõ, â óìîâàõ 
íàáëèæåíèõ äî ðåàëüíîñò³

��	"����W��������	��� 
Ðîçðîáëÿºòüñÿ ñòàíäàðòíà 
òà ñïåö³àëüíà äîêóìåíòàö³ÿ: 
êîíñòðóêòîðñüêà òà 
åêñïëóàòàö³éíà

��	"����W�.���	% 
Óñòàíîâêà òà íàëàøòóâàííÿ 
ñèñòåìè

��	"�� 7: ������
Ñèñòåìà íàëàøòîâàíà äëÿ 
ïîäàëüøîãî âèêîðèñòàííÿ
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Кліматичні рішення для будь-яких 
транспортних засобів

Webasto������!��� �����	����� ��*�����
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Åôåêòèâí³ àâòîíîìí³ îïàëþâà÷³ òà 
ñèñòåìè êîíäèö³þâàííÿ 
çàáåçïå÷óþòü îïòèìàëüíó 
òåìïåðàòóðó â êàá³í³ âîä³ÿ, 
ìîòîðíîìó òà âàíòàæíîìó â³äñ³êó.

F���)������
Ìè ïðîïîíóºìî ñèñòåìè 
îïàëåííÿ òà êîíäèö³þâàííÿ
за запитами.

F���!���
Íàø³ êîìïëåêñí³ ñèñòåìè 
êîíäèö³þâàííÿ ïîâ³òðÿ 
ðîáëÿòü ïî¿çäêó ïðèºìí³øîþ 
òà áåçïå÷í³øîþ.

+	�����(��� ��	��
��� 
Íàä³éí³ êîíäèö³îíåðè òà 
îïàëþâà÷³ äëÿ ïàñàæèðñüêèõ 
âàãîí³â òà êàá³í ìàøèí³ñò³â 
çàáåçïå÷óþòü êîìôîðò âæå ñ 
ñàìîãî ïî÷àòêó ïî¿çäêè.

��"������	��	����������	 
Ìè ïðîïîíóºìî åôåêòèâí³
òà íàä³éí³ ñèñòåìè êîíäèö³þâàííÿ
òà îïàëåííÿ, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü 
ïðèºìíèé ì³êðîêë³ìàò íà 
ðîáî÷îìó ì³ñö³.

Çàâäÿêè ñïåö³àëüíèì
ñèñòåìàì îïàëåííÿ òà
êîíäèö³þâàííÿ ìè
ãàðàíòóºìî ïîâíó
áîéîâó ãîòîâí³ñòü.
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Íàøå îáëàäíàííÿ çðîáèòü Âàøó 
ðîáîòó êîìôîðòí³øîþ, áåçïå÷í³øîþ
òà á³ëüø ðåíòàáåëüíîþ.
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ТОВ "Термо Проджектс Україна"
Ексклюзивний представник Webasto в Україні 

òåë. +380 44 503 31 76

Ãîëîâíèé îô³ñ â ì.Ã³ëüõ³íã

We basto â ñâ³ò³

Âæå á³ëüø í³æ 75 ðîê³â êîìïàí³ÿ Webasto âñòàíîâëþº íîâ³ ñòàíäàðòè ÿêîñò³ êë³ìàòè÷íîãî 

îáëàäíàííÿ äëÿ êîíâåºðíîãî âèðîáíèöòâà òà âòîðèííîãî ðèíêó, ³ ââàæàºòüñÿ îäíèì ³ç 

100 íàéá³ëüøèõ ïîñòà÷àëüíèê³â äëÿ àâòîìîá³ëüíî¿ ïðîìèñëîâîñò³ ó ñâ³ò³. Êîìïàí³ÿ ðîçðîáëÿº 

òà âèïóñêàº äàõîâ³ ñèñòåìè, îïàëþâà÷³ òà ñèñòåìè êîíäèö³þâàííÿ äëÿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â. 

Webasto - öå êë³ìàòè÷í³ ð³øåííÿ, ÿê³ ñòâîðþþòü êîìôîðòí³ òà áåçïå÷í³ óìîâè çà áóäü-ÿêî¿ 

ïîãîäè, à òàêîæ äáàþòü ïðî åôåê-òèâíó ðîáîòó òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â òà ãàðíå ñàìîïî÷óòòÿ 

âîä³¿â ³ ïàñàæèð³â.




