
www.webasto.se

Återförsäljare:

Älska vintern
Varm och isfri bil med en knapptryckning.

Looking forward to winter. 
With my Webasto parking heater.

Looking forward to winter. 
With my Webasto parking heater.

Webasto marknadsförs i Sverige av KG Knutsson AB, 191 81 Sollentuna, 08-92 30 00

Webasto Thermo & Comfort SE 
P.O. Box 1410
82199 Gilching
Germany

www.webasto.com 
www.parkingheater.com

�� Webasto representation worldwide

For over a century, Webasto has continued to set new 

technological standards – in both the original equipment 

sector and the aftermarket. As one of the 100 biggest 

suppliers in the automotive industry worldwide, we develop 

and produce roof, convertible as well as heating, cooling and 

ventilation systems. Our products help provide a better 

atmosphere on the road, more comfort and security, as well as 

increased efficiency for cars, commercial and special vehicles, 

motor homes and boats. An outstanding network of 

production facilities and dealers guarantees high-quality 

products, installation standards and services worldwide.
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Sedan drygt 100 år tillbaka sätter Webasto teknologiska stand-
arder - inom både originalutrustning och eftermontering. Som
en av de 100 största underleverantörerna till bilindustrin utvecklar 
och tillverkar vi tak-,cabriolettak- samt värme-, kyl- och ventila-
tionssystem. Våra produkter skapar en bättre körupplevelse, mer 
komfort, säkerhet och effektivitet i personbilar, nytto- och special-
fordon, husbilar och båtar. Ett mycket stort produktions- och åter-
försäljarnätverk levererar kvalitativt förstklassiga produkter samt 
erbjuder montering och service över hela världen.



En Webasto är inte beroende av eluttag eftersom 
den drivs av bilens bränsle. Ett snabbt tryck på fjärr-
starten sätter igång värmaren, var som helst och när 
som helst. Vill du ha en garanterat skrapfri vinter?
Läs mer om våra parkeringsvärmare och fjärrstarter 
på webasto.se.

Ju ruggigare desto bättre. Slask, iskyla, snöstorm 
och töväder som fryser på - och töar igen. Myser 
eller ryser du vid tanken? Vi på Webasto älskar alla 
väder. För med vår sladdlösa parkeringsvärmare har 
du alltid en varm och isfri bil, bara med en knapp-
tryckning. 

Varm och isfri bil
med en knapptryckning.

Komforttips! Nu kan du skrapa rutan med
din smartphone. Ladda ner vår app! 



Inga sladdar och eluttag

En Webasto parkeringsvärmare är ett värmesystem som 
drivs av bilens eget bränsle och batteri, helt oberoende 
av elsladdar och eluttag. Snabbt och effektivt värms 
eller ventileras bilens kupé genom det egna värme- och 
ventilationssystemet. Dessutom förvärmer systemet bilens 
motor när parkeringsvärmaren är i drift. Du sätter enkelt 
igång värmaren genom att ställa in tiduret på önskad 
starttid. Vill du ha maximal komfort och flexibilitet kan
du välja att starta parkeringsvärmaren med fjärrstart
eller från en telefon.

Så fungerar en Webasto
parkeringsvärmare.

Thermo Top 
– hjärtat i din  komfortzon.

En Webasto parkeringsvärmare använder bilens eget 
bränsle för att värma upp motor, kupé och vindruta. 
Värmaren finns i tre olika modeller för att passa allt
från små personbilar till de största bilmodellerna.



Komfort
Bilen är startklar - rutorna är fria från snö och is 
och både motor och kupé är uppvärmda.

Valmöjlighet
Du kan starta värmaren från frukostbordet eller 
från kontorsstolen. Du kan också förprogrammera
parkeringsvärmaren så att bilen är uppvärmd och 
klar när det är dags för avfärd.

Ekonomi 
Med en parkeringsvärmare från Webasto är 
komfortfördelarna självklara, men du spar också 
tid, motorns livslängd och vår miljö. För dig som 
använder bilen i jobbet kan den göra underverk 
för din arbetsmiljö.

 
Säkerhet
Det finns en tydlig koppling mellan bilens kupé-
klimat och förarens koncentration och uppmärk-
samhet. En behaglig temperatur i bilen ökar 
trafiksäkerheten.

Minskad miljöpåverkan
En förvärmd motor minskar skadlig miljöpåverkan 
i samband med kallstarter.

Webastos parkeringsvärmare ger dig:

Fördelarna med att kliva in i 
en varm bil utan snö och is på 
rutorna känns självklara, men
vinsterna är många fler än så. 

En förvärmd motor minskar 
bränslekostnaderna och ökar livs-

längden på bilen – och miljön.

Nyhet! Nu kan du skrapa rutan med din smartphone. 
Ladda ner vår app!

Många moderna dieselbilar är originalutrustade
med en bränsledriven tillsatsvärmare. Den behöver bara 
kompletteras med en Thermo-plus sats för att bli varm 
och isfri genom en knapptryckning. En Webasto är inte 

beroende av eluttag eftersom den drivs av bilens bränsle. 
Ett snabbt tryck på fjärrstarten sätter igång värmaren,

var som helst och när som helst.

Din bilåterförsäljare kan berätta mer!

Är du dieselförare?
Din bil kan ruva på en hemlighet!

Varm&skön-
försäkrad
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Så här fungerar värmeguiden

Obegr.
(GSM täckn.omr)

Webastos vattenvärmare för person- och transportbilar finns i tre olika effektmodeller 
och prisklasser. Den värmarmodell vi rekommenderar kanske inte alltid passar just 
ditt behov. En tumregel är att en liten bil med liten kupévolym och en liten motor-
volym behöver en värmare av modellen ThermoTop E eller ThermoTop EVO 4 för 
att avfrosta och värma vindrutan på en acceptabel tid (20-30 minuter) vid normala 
vintertemperaturer. En minibuss eller SUV med mycket glas, stor kupévolym eller 
stor motorvolym behöver mer effekt för att nå samma resultat på motsvarande
uppvärmingstid. ThermoTop EVO 5+ som är vår kraftfullaste värmare bör då väljas.

Om uppvärmningstiden inte är en primär faktor eller bilen används i en varmare 
region av landet kan naturligtvis värmareffekten minskas. För en mellanklass-sedan 
eller kombi rekommenderar vi en ThermoTop C eller ThermoTop EVO 5. Om du
prioriterar en kort uppvärmingstid kan en sådan bil utrustas med en ThermoTop 
EVO 5+. Är priset en avgörande faktor kan även en ThermoTop E eller en Thermo-
Top 4 väljas med följden att uppvärmningstiden förlängs. Valet av värmare är ditt!      
 

Värmarguide

************ ****



Starta parkeringsvärmaren hur du vill;
från frukostbordet, kontoret, flygplatsen 
eller genom förprogrammering.

T100 HTM - marknadens 
smartaste fjärrstart
Ställ bara in när du vill ha bilen varm 
och startklar, så beräknar HTM-systemet 
uppvärmningstiden beroende på kupé-
temperaturen. När värmaren startar får 
du en kvittens. I displayen kan du se
aktuell kupétemperatur, starta kupéfläkten
och se vad klockan är. Självklart kan du 
även trycka igång värmaren direkt.

T91- marknadens minsta 
fjärrstart
Med en enkel On/Off-funktion kan 
du styra parkeringsvärmaren på upp 
till 1000 meters avstånd. Efter ett par 
sekunder får du en kvittens på att
värmaren startat.

GSM-start
Med en GSM-start styr du enkelt parker-
ingsvärmaren via telefon, från fast eller 
mobilt nät. Du kan starta värmaren var 
som helst. Kanske har du precis landat 
med flyget och ringer upp värmaren på 
väg in i terminalen. Systemet använder 
GSM-nätet för att hålla kontakt mellan
dig och din parkeringsvärmare. 

Starta värmaren genom ett SMS eller 
ladda ned och använd vår app. Förladdat 
och aktiverat Telia kontantkort medföljer. 

Thermo Top E/Evo 4
Fordonsklass .......................... Småbil/mellanklass
Värmeeffekt ........................... 2,5–4,2 kW
Bränsletyp .............................. Bensin/diesel
Bränsleförbr. vid full effekt ..... <0,5 l/h

Pris: Pris/månad:

Thermo Top C/Evo 5
Fordonsklass .......................... Stor/kombi
Värmeeffekt ........................... 2,5–5,2 kW
Bränsletyp................................ Bensin/diesel/bioetanol E85
Bränsleförbr. vid full effekt ..... <0,6 l/h

Pris: Pris/månad:

Thermo Top Evo 5+
Fordonsklass .......................... SUV/MPV/minibuss
Värmeeffekt ........................... 2,5–5,2 kW
Bränsletyp .............................. Bensin/diesel
Bränsleförbr. vid full effekt ..... <0,6 l/h

Pris: Pris/månad:

Webasto parkeringsvärmare
Värmekomfort för alla fordonstyper

Webasto startsystem
Starta värmen med fjärrstart, telefon eller tidur - välj själv!

Fjärrstart T91
On/Off-funktionen startar värmaren direkt med räckvidd upp till 
1 000 meter från bilen. Mottagningskvittens. 

Pris: Pris/månad:

Fjärrstart T100 HTM
Förprogrammerbar. Beräknar själv uppvärmningstid. Kan även 
startas direkt med räckvidd upp till 1 000 meter från bilen. 
Mottagningskvittens. 

Pris: Pris/månad:

GSM-start
Starta uppvärmningen var som helst genom ett SMS eller med
vår app. Förladdat och aktiverat Telia kontantkort medföljer. 

Pris: Pris/månad:

Tidur
Drifttid 0-60 minuter, tre olika starttider per dygn.

Pris: Pris/månad:


