Állófûtés
Kényeztesse magát Webasto állófûtéssel!

Már beszálláskor
kellemes
hômérséklet fogadja
Önt autójában!

! Kényelem ! Biztonság

! Környezet- és motorvédelem

www.webasto.hu

Webasto motortól független állófûtés: több mint kényelem.
Esô, hó, jég – a változékony idôjárás sok autós idegeit borzolja.
Míg más reggelente a jégkaparással tölti az idejét, Ön még
nyugodtan pihenhet, hiszen a Webasto állófûtés mindent
elintéz Ön helyett. Beszálláskor meleg fogadja az autó utasterében, az ablakok pedig jég- és páramentesek.
Egy Webasto állófûtés beszereltetése más elônyökkel is jár:

Kellemes hômérséklet

Biztonság

Gazdaságosság

Minôség

Környezetvédelem

Könnyû kezelhetôség

„Ezt nevezem én igazi kényelemnek!“ Webasto motortól független
állófûtések.

Kellemes hômérséklet minden évszakban.
A jégkaparás a hidegben már csak a múlté, nem kell átfagyott kézzel
az autóba szállni. Nem csak télen, hanem meleg idôben is jó szolgálatot tesz egy Webasto állófûtés. Szellôztetô funkciója segítségével
az utastérben felmelegedett levegôt a jármû ventilátorai keringtetik, így megakadályozza, hogy az utastér levegôje felforrósódjon.

A biztonság többé nem luxus.
Az év minden idôszakában, már beszálláskor ideális hômérsékletû az
autó utastere. A vastag kabáttól is megszabadulhat, így a biztonsági
öv is jobban fekszik, ezzel fokozva a biztonságosabb utazást.
A szélvédô és az ablakok is jég- és páramentesek. A meleg levegô
keringetése útközben is megelôzi a bosszantó és egyben veszélyes
újrapárásodást és jegesedést.

Jó hír a költségtudatos vezetôknek.
Az állófûtés csak minimálisan növeli az üzemanyag fogyasztást.
A melegindítás során fellépô üzemanyag fogyasztás csökkenése jelentôs mértékeben kompenzálja a fûtési periódus során
elhasznált üzemanyag mennyiséget. Ezzel egy idôben a motorkopás is csökken, ezért kevesebb javításra van szükség, így az
autó karbantartási költségei is csökkennek.

Olvasói szavazatok
alapján a legjobb
márka 2009-ben.

Önnek csak a vezetésre kell
koncentrálnia!

7 lépés a kényelemért:
Így mûködik a Webasto állófûtés.
Aktiválja állófûtését a választott kezelôelem segítségével.
Az üzemanyag szivattyú a jármû tankjából üzemanyagot szállít az
állófûtéshez.
Az égést tápláló levegô-ventilátor biztosítja a szükséges levegôt.
A fûtôkészülék izzító stiftje áramot kap, beizzik és begyújtja az
üzemanyag-levegô keveréket.
Az üzemanyag-levegô keverék égetése a kívánt hômérséklet eléréséig
folytatódik.
A hideg víz a készüléken átfolyva felmelegszik és a jármû motorjának vízkörébe pumpálja a készülék.
Ez a forró víz felmelegíti a jármû fûtôtestét és a saját ventilátorai
segítségével az utastérbe áramlik a meleg levegô.
A forró víz most a jármû fûtôtestétôl a motorhoz áramlik, így felmelegíti
a motort, majd visszaérkezik a fûtôkészülékhez.

Az autó motorja is meghálálja.
Nem csak a sportolóknak kell bemelegíteniük, hanem az autóknak
is, hiszen minden hidegindítás nagyon megterheli az autó motorját.
A Webasto állófûtéssel kíméli az autóját, csökken a motorkopás és
megspórolja a felesleges idô elôtti javításokat.

„Tökéletes kényelem,
elérhetô áron –
ez az amit szeretek!”

A környezetet és a pénztárcát is
kíméli.

Benzin üzemû jármûvek esetében, a károsanyag
kibocsátás több mint 50%-kal csökken!
Kényeztesse magát Webasto állófûtéssel és ezzel hozzájárul a
környezet védelméhez: egy elômelegített motorral jelentôsen csökken
a károsanyag kibocsátás.

Benzin üzemû jármû

Meleg indítás

Kb. -16 %

Hideg indítás

Meleg
indítás

Hideg indítás

Károsanyag kibocsátás
HC + NOx + CO

Kb. -53 %

Dízel üzemû jármû

HC = hidrokarbonát
NOx = nitrogénoxid
CO = szén-monoxid

Nyáron is jó közérzetet biztosít
Kezdje a nyarat Webasto állófûtéssel. Szellôztetô funkciója segítségével az utastérben felmelegedett levegôt a jármû ventilátorai keringtetik,
így megakadályozza, hogy az utastér felforrósódjon. Ha nincs túl meleg
az autóban, a klímaberendezés gyorsabban lehûti az utasteret, ezért az
állófûtés jó kiegészítôje annak.

Dízel jármûvek esetében különösen költséghatékony.
A modern dízel üzemû autókhoz a Webasto állófûtés a legjobb megoldás. A dízel autókat már gyakran, úgynevezett kiegészítô fûtéssel
szerelik és ezek a fûtések állófûtéssé alakíthatók.

Személyreszabott beépítés
A Webasto állófûtés beépítésére képzett beszerelô partnerek és szervizek állnak rendelkezésre. Számos jármûtípushoz komplett modell-specifikus beépítési megoldásokat kínálunk. Így biztos lehet benne, hogy
az elsô osztályú Webasto minôséget kapja.

Szervizkeresô: www.webasto.hu

„Igazán jól
érzem magam!“

Webasto kezelôelemek minden
igény kielégítésére.

Az Ön igényei szerint: Telestart távirányítók:
A Telestart távirányítók vonzó külsejükkel, könnyû kezelhetôségükkel és
maximális megbízhatóságukkal biztos meggyôzik Önt.
Telestart T100 HTM:
Fedezze fel az intelligens távirányítót! Ön eldönti, hogy mikor szeretne indulni és a Telestart T100 HTM távirányító a
jármû belsô hômérsékletétôl függôen határozza meg a fûtés
bekapcsolásának idejét. Hatótávolsága 1000 méter.
Telestart T91:
A Telestart T91 egyszerûségével és könnyû kezelhetôségével
tökéletesen megtestesíti a Webasto filozófiáját. Segítségével
az állófûtés be- és kikapcsolható, hatótávolsága 1000 méter:
maximális kényelem, modern kivitelezés.

Modern távirányítás telefonnal: Thermo Call
Küldjön utasításokat Webasto állófûtésének bárhonnan, gyorsan és
egyszerûen telefonnal!
Thermo Call Connect: aktiválja fûtését egy SMS
küldésével!
Thermo Call Comfort: indítsa és programozza
állófûtését a hanghívó menü segítségével.
Thermo Call Locate: a hanghíváson kívül jármûve helyzetét bármikor meghatározhatja az integrált
GPS modul segítségével.

Digitális programozható óra
Tökéletes idôzítés hagyományos módon: segítségével 3 különbözô indítási idôpont programozható be 24 órán belül.

