
Beneficii produs:
■ Pentru preîncălzirea motorului și a cabinei.   
■ Dezvoltate în conformitate cu cele mai noi cerinţe 

şi standarde OEM
■ Garanţia calităţii prin TS16949 
■ Echipament original sau instalare ulterioară
■ Condiţii de livrare personalizate pentru fiecare 
    vehicul 
■ Vehicule pregătite pentru funcţionare promptă 
    chiar şi la temperaturi joase 
■ Consum redus de combustibil prin evitarea 
    funcţionării motorului la relanti 
■ Capabil de auto-diagnoză pentru a determina ce 
    parte a unităţii are nevoie de service sau întreţinere
■ Reţea globală de service

Thermo 90 ST

Economisiți combustibil și protejați motorul
Încălzitoarele pe apă, complexe și de înaltă performanță, 
încălzesc cabina șoferului la temperatura optimă și 
preîncălzesc motorul. Previn pornirea la rece și prelungesc 
viața motorului.

Încălzitoarele pe apă asigură căldură confortabilă pentru 
toată perioada de odihnă. Acest lucru permite relaxarea 
maximă a șoferului, sporind siguranța atât a șoferului cât și 
a încărcăturii.

Pornirea la rece este eliminată, ceea ce reduce costurile, 
emisiile de CO2 și consumul de combustibil. Astfel este pro-
tejat mediul înconjurător.

Produsele fiabile și de înaltă calitate sunt indispen-
sabile pentru vehiculele militare. Webasto oferă variante 
de produse cu aplicații extinse pentru forțele terestre 
contribuind la promptitudinea operațională a acestora.

Eficiență și siguranță cu încălzitoarele pe apă Webasto
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Specificații tehnice:

Încălzitor Thermo 90 ST

Diesel Benzină

Aprobare de tip ECE e1*2001/56*2004/78*0019

Performanţe încălzire (kW) 1.8 - 7.6 / 9.1 2.0 - 7.6 / -

Consum de combustibil (kg/h) 0.19 - 0.9 / 1.1 0.25 - 1.0 / -

Tensiune nominală (V) 12 / 24 12

Putere nominală (W)
(cu pompa de circulare) 

37 - 83 / 90 37 - 83

Combustibili Diesel EN590 (B5)
Arctic-Diesel 
Ulei de încălzire (EL) 

Benzină EN 
228 ROZ 91 / 95 
/ 98 

Temperatura (°C) -40 până la +80

Dimensiuni L x W x H (mm)   355 x 133 x 232

Greutate (kg) 4.8

Pompa de apă U4846

Debit apă (l/h)    700

Dumensiuni L x W x H (mm)  180 x 74 x 112 (incl. conector)

Greutate (kg) 0.7

Varianta pentru Vehicule Militare:

Este disponibilă şi varianta Diesel de încălzire pentru destinaţii speciale militare. Carcasa de 
protecţie metalică a  unităţii de control, pompa de apă si cablajele special protejate, 
îndeplinesc normele actuale ale Def Standard 59 - 41 si MIL 461 F. Aparatul este aprobat 
pentru diferite tipuri de combustibili militari. 

Model Microbuz
Transporter

Camion Vehicul 
special

Vehicul 
militar

Thermo 90 ST ■ ■ ■ ■ ■

Unități de control:

■ Buton de comandă pentru setarea temperaturii dorite. 
■ Ceas digital programabil 1531 
   Unitate de control cu setarea timpului de pornire la trei 
   intervale diferite şi pentru afişarea codurilor de eroare.

www.webasto.ro

Webasto România Trading SRL 
Str. Horia, Cloşca şi Crişan, nr. 61-63
075100 Otopeni, Ilfov

Tel:  (+4) 021 203 27 51 
Fax: (+4) 021 203 27 92 
E-mail: office@webasto.ro 
@webasto.ro

Domeniu de lucru/
Plus
Domeniu de lucru/
Plus

Domeniu de lucru/
Plus

UtilajeAutobuz Vehicul 
pe şine


