
Каталог цін

Комфортний шлях в майбутнє
Опалювачі та кондиціонери для транспорту
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Завжди тепло
Автономні повітряні опалювачі Webasto

Елементи керування – завжди під рукою!

Приклад монтажу та роботи опалювачів Air Top

Застосування 
n  Забезпечують обігрів всередині транспортного засобу без запуску двигуна
n  Використовуються для опалення кабін водіїв, пасажирських салонів, 

спальних модулів, вантажних відсіків, пересувних лабораторій
Особливості функціонування
n  Працюють на паливі із загального або окремого бака за рахунок власної 

системи паливопостачання
Переваги
n  Підтримання оптимальної температури всередині ТЗ, коли двигун 

вимкнений і коли працює
n  Економність (опалювач 2 кВт за 20 год. безперервної роботи споживає 

менше ніж 4 л палива)
n  Потужність до 11 кВт (2 опалювачі однієї модифікації Air Top Evo 40 i 

Air Top Evo 55 можуть бути об’єднані в єдину систему з одним елементом 
керування)

Сучасне керування теплом 
Таймер MultiControl HD

12 / 24 В 99 євро

Просте керування/бюджетна версія 
Регулятор температури

12 / 24 В 38 євро

Повітряні опалювачі серії Air Top

У вартість включено стандартний монтажний комплект і регулятор температури

Air Top 2000 STC

дизель

0,9 – 2,0 
кВт

520 євро

Air Top 2000 STC

бензин

1,0 – 2,0 
кВт

12 В 530 євро

Air Top Evo 40

дизель

1,5 – 3,5 / 
4* кВт

12 В 750 євро

24 В 750 євро

Air Top Evo 40

бензин

1,7 – 3,5 / 
4* кВт

12 В 750 євро

Air Top Evo 55

дизель

1,5 – 5,0 / 
5,5* кВт

1802 євро

Air Top Evo 55

бензин

1,7 – 5,0 / 
5,5* кВт

12 В 1802 євро

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

9034358

9034355

12 В

24 В

9034356

9030564

9030579

9032724

9027985 

9027986

12 В

24 В

9027983

1322581

9030025

Модель Артикул Потужність Напруга Вартість

Напруга ВартістьМодель
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Рідинні опалювачі серії Thermo Pro

Обери зручний елемент керування!

У вартість включено стандартний монтажний комплект

Thermo Pro 90 Thermo Pro 50 Eco

Thermo Pro 50 Eco

дизель

2,5 – 5,0 
кВт

24 В 1399 євро

Thermo Pro 90

дизель

1,8 – 7,6 / 
9,1 кВт

1972 євро

Сучасне керування теплом 
Таймер MultiControl HD

12 / 24 В 99 євро

Просте керування/бюджетна 
версія 
Вимикач з підсвічуванням

12 В 33 євро

24 В 33 євро

NEW

Автономні рідинні опалювачі Webasto

Застосування 
n  Попередньо прогрівають двигун транспортного засобу до робочої 

температури
n  Підігрівають кабіну водія або салон та розморожують вітрове скло
Особливості функціонування
n  Підігрівають охолоджуючу рідину і прокачують її по контуру,  

тим самим прогріваючи двигун
Переваги
n  Безпечний запуск двигуна, збільшення терміну його служби
n  Уникнення холостої роботи та економія палива

Підігрів двигуна для 
комерційного та спецтранспорту

Модель Артикул Потужність Напруга Вартість

9026553

9023075

9023076

12 В

24 В

9030025

109995

109999

Напруга ВартістьМодель
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Thermo Top Evo Запуск гарантовано, 
двигун врятовано

Thermo Top Evo – передпускові опалювачі №1 для легкових авто

Набридло сідати в холодне авто? Прогрівай свій 
автомобіль, не виходячи з дому!

Застосування 
n  Попередньо прогрівають двигун транспортного засобу до 

температури запуску
n  Розморожують вітрове скло і, як наслідок, прогрівають повітря в салоні

Особливості функціонування
n  Працюють без запуску двигуна, використовуючи пальне із 

загального бака

Призначення
n  Для легкових автомобілів
n  Для невеликих ТЗ з об’ємом двигуна до 4 л

Переваги 
n  Прогрітий двигун, теплий старт
n  Розтоплена крига на склі і тепле 

повітря в салоні
n  Стильне керування
n  Престиж і комфорт для власника

Thermo Top Evo
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Сідай за кермо вже прогрітого авто

Обери свій варінт запуску!

Опалювач

*Власники дизельних автомобілів (Audi, Volkswagen, Peugeot та інші), на 
яких із заводу встановлено догрівач Webasto, можуть переобладнати 
його в передпусковий автономний опалювач. Для отримання детальної 
інформації необхідно звернутися до найближчого дилера автобренду 
або до центрального офісу Webasto в Україні. 

блок 
опалювача

Елемент 
керування

на вибір

Монтажний 
комплект

стандартний 
монтажний 
комплект 

+ 
додаткове 

обладнання
відповідно 
інструкції
монтажу

Thermo Top Evo 4

дизель

4 кВт 12 В 615 євро

Thermo Top Evo 4

бензин

4 кВт 12 В 615 євро

Thermo Top Evo 5

дизель

5 кВт 12 В 800 євро

Thermo Top Evo 5

бензин

5 кВт 12 В 800 євро

У вартість включено стандартний монтажний комплект

NEW

Сучасне керування теплом 
Таймер MultiControl Car

87 євро

Запрограмоване тепло 
Цифровий таймер

96 євро

Дистанційний пульт керування
Telestart T100 HTM

356 євро

Дистанційний пульт керування
Telestart T91

285 євро

Управління з мобільного 
ThermoCall 4 Entry
ThermoCall TC4 Advanced

315 євро
405 євро

NEW

Передпускові опалювачі серії Thermo Top Evo

Відтепер власники елементу керування ThermoCall можуть безкоштовно 
завантажити спеціальний додаток ThermoCall App для управління 
опалювачами Webasto 

n  Apple App Store
n  Google Play Store
n  Amazon App Shop

Модель Артикул Потужність Напруга Вартість
1318018

1318017

1318020B

1318019B

9029783

1322580

1314637

1314635

9032129
9032141
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Приємна прохолода в 
спекотну погоду

n  Використовуються для підтримання оптимального мікроклімату 
в кабінах водіїв та спальних відсіках вантажівок і спецтехніки, 
пасажирських салонах мікроавтобусів 
(СС5 до 10 чол., СС8 до 18 чол.)

n  Compact Cooler 5 можна компонувати з електромодулем E-Unit CC5
n  Compact Cooler 8 можна дообладнати клапаном рециркуляції повітря, 

що дозволяє подавати в салон до 30% свіжого повітря

n С тримують різкий ріст температури в кабіні під час зупинки 
n  Встановлюються додатково при наявності штатної системи 

кондиціювання з приводом від двигуна
n  Для вантажівок, великих комерційних автомобілів і спецтехніки

Надахові моноблочні кондиціонери – Compact Cooler Автономний паркувальний кондиціонер – Cool Top RTE 10

 від 1811 євро

Compact Cooler 5 Compact Cooler 8

5,0 кВт 8,5 кВт

– підігрів 7,5 кВт (опція)

12 / 24 В 12 / 24 В

630 м3/год. 1300 м3/год.

фреон R134a

750 х 760 х 165 мм 1025 х 970 х 197 мм

23 кг 32 кг

Cool Top RTE 10
1 кВт

24 В

макс. 450 м3/год., 6 режимів швидкості

фреон R134a (попередньозаправлений)

605 x 865 x 199 мм

25 кг

Переваги
n К омпактний та 

аеродинамічний дизайн
n  Проста установка та керування
n  Надійна конструкція для 

комерційної і вантажної 
техніки

Переваги 
n У никнення холостої роботи 

двигуна, заощадження палива
n  Висока холодопродуктивність
n  Просте керування та індикація 

відключення при низькій 
напрузі батареї

 від 1916 євро



Найкращий бренд в категорії «Опалення 
та кондиціювання для комерційного 
транспорту» з 2004 року за версією 
спецвидань “transaktuell”, “lastauto  
omnibus” та “Fernfahrer”.

10 років поспіль Webasto займає позицію 
лідера в категорії «Автономні передпускові 
опалювачі» за версією німецького видання 
“Auto, Motor und Sport”.

Автономні опалювачі Webasto цього року 
знову посіли першу позицію в своїй категорії 
за версією німецького “Auto Bild”.

webasto.com

Понад 100 років німецька компанія Webasto встановлює нові стандарти 
якості кліматичного обладнання для конвеєрного виробництва та 
вторинного ринку, і вважається одним із 100 найбільших постачальників 
для автомобільної промисловості у світі. Компанія розробляє та випускає 
дахові системи, автономні опалювачі, системи кондиціювання та холодильні 
установки. Webasto - це кліматичні рішення, які створюють комфортні та 
безпечні умови за будь-якої погоди, а також дбають про ефективну роботу 
транспортних засобів та гарне самопочуття водіїв і пасажирів.
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