
TRP parkovací chlazení
Vyšší pohodlí řidiče – nižší provozní náklady!

Dobrý noční spánek je klíčový pro schopnost řidiče udržet pozornost. 
TRP parkovací chlazení zajišťují uvnitř kabiny optimální prostředí. Udržují 
optimální teplotu a pohlcují vzdušnou vlhkost v kabině. 

TRP nyní nabízí kompletní řadu parkovacích chlazení pro všechny značky 
nákladních vozů včetně nejnižšího dostupného parkovacího chlazení – 
SlimCool – pro nákladní vozidla s kritickou výškou. TRP parkovací chlazení 
nepotřebují k provozu běžící motor, šetří palivo a snižují emise CO2. Montáž 
TRP parkovacího chlazení navíc ovlivňuje zůstatkovou hodnotu vašeho vozidla!

TRP parkovací chlazení 
• Bezkonkurenční chladicí kapacita
• Žádná spotřeba paliva – snížení emisí CO2

• Kladný vliv na zůstatkovou hodnotu vozidla
• TRP řešení pro všechny značky nákladních vozidel
• Rychlá a snadná montáž
• Snadná obsluha



Produkt  
obrázek Produkt Vlastnosti Přínosy Výkon  

(W)
Průtok 

vzduchu 
(m³)

Rozměry Napětí  
(V)

Spotřeba 
(A/h)

Hmotnost 
(kg) po 
montáži

Aplikace Doplňkové informace R134A ADR  
odolné Č. dílu

TRP SlimCool

• Samostatná jednotka s montáží na střechu 
• Mimořádně tenké provedení pouze 13 cm
• Nejnižší parkovací chlazení na trhu 
• Jednotka s rychlou montáží do vozidel DAF 

XF a CF 
• Dvojitá ochrana akumulátoru

• Montáž na výklopnou střechu – není třeba  
do střechy vrtat

• Ideální pro vozidla s kritickou výškou
• Brání vybití baterie

1 400 840 896x874x116 24 10,5–18 34

DAF XF a CF Předinstalované jednotky umožňují 
snadnou montáž

Předplněné 
plynem • 1963745

Všechny 
značky

Dostupné sady pro montáž na 
konkrétní vozidlo

Předplněné 
plynem 1962899

TRP Compact

• Samostatná jednotka s montáží na střechu
• Jednotka s rychlou montáží do vozidel DAF 

XF a CF
• Dvojitá ochrana akumulátoru

• Montáž na výklopnou střechu – není třeba  
do střechy vrtat

• Brání vybití baterie
1 400 800 826x726x176 24 10,5–18 29,9

DAF XF a CF Předinstalované jednotky umožňují 
snadnou montáž

Předplněné 
plynem • 1963746

Všechny 
značky

Dostupné sady pro montáž na 
konkrétní vozidlo

Předplněné 
plynem 1964684

TRP Compact 
Night & Day

• Samostatná jednotka s montáží na střechu
• Dvojnásobný chladicí výkon
• Pracuje při spuštěném i vypnutém motoru
• Montážní jednotka do vozidel DAF XF a CF
• Dvojitá ochrana akumulátoru

• Montáž na výklopnou střechu – není třeba  
do střechy vrtat

• Pro práci v extrémních podmínkách
• Pro využití ve dne i v noci
• Brání vybití baterie

3000 800 826x726x203 24

motor zapnutý:  
25–38

39,3

DAF XF a CF Včetně montážní sady DAF Předplněné 
plynem 1964685

motor vypnutý:  
11–24

Všechny 
značky

Dostupné sady pro montáž na 
konkrétní vozidlo

Předplněné 
plynem 1964686

TRP Dynamic • Určeno k montáži na zadní stěnu kabiny
• Dvojitá ochrana akumulátoru

• Ideální pro vozidla s kritickou výškou nebo  
vozidla, u kterých chce zákazník zachovat  
výklopnou střechu bez zásahů 

• Brání vybití baterie

1 200 373 785x630x197 24 10–20 22

DAF XF a CF Včetně montážní sady DAF Předplněné 
plynem 1534121

Všechny 
značky Univerzální montážní sada

Není 
předplněno 

plynem
1962934

TRP Flat

• Ploché provedení pouze 13,5 cm
• Chlazení odpařováním vody
• Součástí je 27litrová nádrž na vodu, kterou 

je třeba pravidelně doplňovat. 

• Ideální pro vozidla s kritickou výškou 
• Ideální pro pracovní prostředí s velkým  

množstvím prachu, pylu a částic
– 800 818x718x135 24 0,4–4 14,8

DAF XF a CF Včetně montážní sady DAF – 1735385

Všechny 
značky

Dostupné sady pro montáž na 
konkrétní vozidlo – 1962935

Bycool Mochila • Určeno k montáži na zadní stěnu kabiny 
• Chlazení odpařováním vody

• Ideální pro vozidla s kritickou výškou nebo  
vozidla, u kterých chce zákazník zachovat  
výklopnou střechu bez zásahů 

• Ideální pro pracovní prostředí s velkým  
množstvím prachu, pylu a částic

– 800 496 x 832 x 150 24 0,4 -4 6,4 Všechny 
značky Univerzální montážní sada – • 1690753

1525790

Bycool Compact • Samostatná jednotka s montáží na střechu
• Dvojitá ochrana akumulátoru

• Montáž na výklopnou střechu – není třeba  
do střechy vrtat

• Brání vybití baterie
1 400 800 826x726x176 12 18–28 29,9 Všechny 

značky Univerzální montážní sada Předplněné 
plynem 1524499
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TRP parkovací chlazení
Vyšší pohodlí řidiče – nižší provozní náklady!

KALKULAČKA NÁVRATNOSTI INVESTIC
Jedná se chytrý nástroj určený pro výpočet návratnosti investic TRP parkovacího chlazení. Vypočítává měsíčný 
úspory podle volnoběhu motoru (v případě, že žádné parkovací chlazení není namontováno), přičemž se 
do úvahy bere také zvýšení ceny při dalším prodeji. Výpočet návratnosti investic vychází z množství paliva 
ušetřeného pomocí TRP parkovacího chlazení poháněného akumulátorem. Kromě toho nástroj vypočítává 
celkové snížení emisí CO2 u vozidla. 
Kalkulačka návratnosti investic je ideální nástroj ke zdůraznění finančních výhod i aspektů pohodlí a bezpečnosti!



Produkt  
obrázek Produkt Vlastnosti Přínosy Výkon  

(W)
Průtok 

vzduchu 
(m³)

Rozměry Napětí  
(V)

Spotřeba 
(A/h)

Hmotnost 
(kg) po 
montáži

Aplikace Doplňkové informace R134A ADR  
odolné Č. dílu

TRP SlimCool

• Samostatná jednotka s montáží na střechu 
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• Ideální pro vozidla s kritickou výškou 
• Ideální pro pracovní prostředí s velkým  

množstvím prachu, pylu a částic
– 800 818x718x135 24 0,4–4 14,8

DAF XF a CF Včetně montážní sady DAF – 1735385

Všechny 
značky

Dostupné sady pro montáž na 
konkrétní vozidlo – 1962935

Bycool Mochila • Určeno k montáži na zadní stěnu kabiny 
• Chlazení odpařováním vody

• Ideální pro vozidla s kritickou výškou nebo  
vozidla, u kterých chce zákazník zachovat  
výklopnou střechu bez zásahů 

• Ideální pro pracovní prostředí s velkým  
množstvím prachu, pylu a částic

– 800 496 x 832 x 150 24 0,4 -4 6,4 Všechny 
značky Univerzální montážní sada – • 1690753

1525790

Bycool Compact • Samostatná jednotka s montáží na střechu
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VĚDĚLI JSTE, ŽE:
Průměrná cena motorové nafty: 

1,20 eur
Průměrná spotřeba paliva motoru na 

volnoběh: 1,5 litru za hodinu
Průměrná délka nočního spánku: 

7 hodin
20 pracovních dnů měsíčně:

210 litrů měsíčně

Celková úspora paliva za 
měsíc: přibližně 250 eur!

Výzkum ukazuje, že nejlepší noční teplota uvnitř kabiny je mezi 20° a 22 °C. Jestliže noční teplota dosahuje 
35 °C, schopnost řidiče reagovat se následující den sníží o 20 %. TRP parkovací chlazení zajišťuje optimální 
prostředí uvnitř kabiny během delší doby bez volnoběhu a při nočním odpočinku. Kromě toho se ušetří palivo  
a kladný dopad na zůstatkovou hodnotu přispívá k nízkým provozním nákladům. 

Více informací získáte u svého distributora TRP dílů nebo v TRP katalogu na adrese www.trpparts.comCS
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TRP parkovací chlazení
Vyšší pohodlí řidiče – nižší provozní náklady!

Nejlepší výkon chlazení
TRP SlimCool a TRP Compact parkovací chlazení 
mají bezkonkurenční výkon chlazení:
•  Dvojité elektrické kompresory – vysoký chladicí výkon 

a optimální odvlhčení vzduchu v kabině
•  Průtok vzduchu maximálně 840 m3 – zajišťuje velmi 

rychlý pokles teploty v kabině 

• Vysoký chladicí výkon – pohodlné přenocování
• Ušetříte palivo a zvýšíte zůstatkovou hodnotu – nízké provozní náklady a snížení emisí CO2
• Manuální a volitelně automatické řízení průtoku vzduchu – snadná obsluha
• Předinstalované a předplněné jednotky – umožňují rychlou a levnou montáž
• Systém ochrany akumulátoru – brání vybití akumulátoru

Vlastnosti a výhody…

TRP parkovací chlazení

Vysoká zůstatková hodnota
TRP parkovací chlazení je příslušenství navyšující hodnotu,  
které zajistí vyšší zůstatkovou hodnotu vozidla – okamžitá hodnota  
za vaše peníze.

Optimální úspora paliva 
Tam, kde standardní klimatizace nákladního vozu vyžaduje běžící 
motor, TRP parkovací chlazení fungují jako samostatná jednotka na 
akumulátoru – zabránění volnoběhu motoru významně sníží náklady  
na palivo a také omezí celkové emise CO2 vozidla. 

VĚDĚLI JSTE, ŽE:
Společnost PACCAR Financial zahrnuje 

přidanou hodnotu TRP parkovacích chlazení 
do zbytkové hodnoty vašeho vozu.

Obraťte se na svého dealera a dozvíte 
se víc!

Dmychadlo Kondenzátor

Ventilátor

Kompresory

Výparník

TRP SlimCool


