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MAXIMALE 
ONTSPANNING 

EN COMFORT  
IN DE CABINE

VOOR NIEUWE ÉN BESTAANDE RENAULT T RANGE MODELLEN



KIEZEN VOOR VEILIGHEID, 
COMFORT EN MILIEU

Een standairco - of parking cooler - koelt de cabine voor de 
veiligheid en het comfort van de chauffeur tijdens rustperiodes, 
wanneer een truck geparkeerd staat. De standairco is aangesloten 
op de accu van de truck en werkt via een elektrische compressor 
als de motor is uitgeschakeld. 

De Renault Trucks-parking coolers 
bieden door hun geavanceerde 
technologie efficiënte prestaties, 
lagere brandstofkosten en omdat de 
motor niet aanstaat, is er sprake van 
verminderde CO2-uitstoot. Afhankelijk van 
de voertuigconfiguratie – cabinehoogte 
en dakspoiler - zijn er compacte units 

die in plaats van het zonnedak kunnen 
worden gemonteerd, maar ook gescheiden 
systemen, waarbij de compressorunit 
op de achterkant van de cabine wordt 
gemonteerd en de verdamper op het 
dak. Door de extra belasting van uw accu 
adviseert Renault Trucks om een GEL-accu 
te monteren als u deze nog niet heeft.

renault-trucks.nl/parkingcoolers



VOORDELEN
COMFORT

 Stiller dan een standaard 
airconditioning unit.

 Afstandsbediening voor 
temperatuurregeling.

ECONOMISCH

 Brandstofbesparing door 
zelfstandig werkende unit bij 
uitgeschakelde motor.

 Minder motorslijtage omdat 
deze niet wordt gebruikt.

VEILIGHEID

 Een temperatuurgeregelde cabine 
biedt de chauffeur meer ontspanning 
en betere concentratie. Hierdoor 
worden ongelukken voorkomen.

MILIEU

 Beter voor het milieu, door 
minder CO2-uitstoot.

EEN UITGERUSTE 
CHAUFFEUR 
IS ALERTER

Heeft u een ouder model 
Renault-truck of rijdt u vaak op 
bestemmingen met extreme warmte? 

VRAAG UW RENAULT 
TRUCKS‑DEALER OM ADVIES.



RTX 1000  RT  DE EFFICIËNTSTE
Uitgangsvermogen 1200 W

Spanning 24 V

Stroomverbruik 5 - 25 A

Werkingsduur 12 uur

Afmetingen 645 x 860 x 308 mm

Gewicht 22,8 kg

Artikelnummers H1 74 23 488 884
H2 74 23 488 890

SPX 1200 RT  SUPER COMPACT
Uitgangsvermogen 1200 W

Spanning 24 V

Stroomverbruik 12 - 22 A

Werkingsduur 12 uur

Afmetingen dakverdamper 779 x 182 x 577 mm
(dakhoogte 60 mm)

Gewicht dakverdamper 30 kg

Afmetingen compressorunit 346 x 485 x 156 mm
 (op cabine achterwand)

Gewicht compressorunit 28 kg

Artikelnummer 74 24 082 551

PRODUCTVOORDELEN
Specifiek voor moeilijke installatie-
omstandigheden en T High-cabines.

PRODUCTVOORDELEN
Optimale werkingsduur tot maar liefst 12 uur. Bediening bij stilstand. 
Geen CO2-uitstoot omdat de motor uitstaat. Hoog rendement door inverter 
compressor met variabele snelheid voor verbeterde prestatie. 4 instelniveaus. 
Luchtverdeling individueel instelbaar. Boost-modus voor snelle koeling.
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DE JUISTE  
PARKING COOLER  

VOOR IEDERE  
TRUCKCONFIGURATIE

UITGERUST OP WEG NA EEN 
COMFORTABELE RUSTPAUZE
UITSTEKENDE KLIMAATREGELING DOOR EEN DUURZAME STANDAIRCO
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PARKING COOLERS 
OF STANDAIRCO’S 

Afmetingen en specificaties in deze brochure 
worden als richtlijn weergegeven. De fabrikant 
behoudt zich het recht voor om deze zonder 
voorafgaande kennisgeving te wijzigen.


