Matkailuajoneuvot

TEHOKKAAT
ILMASTOINTILAITTEET
LIIKKUVAAN KÄYTTÖÖN
Ilmastointilaite
kattoikkunalla

Dometic
FreshLight
≥ Ainutlaatuinen ilmastoinnin
ja kattoikkunan yhdistelmä
≥ Energiatehokas lämpöpumppu
jäähdytykseen ja lämmitykseen
A
UUT T laite
inti
Ilmasto kunalla
kattoik

≥ Jäähdytysteho 2200 W
≥ Lämmitysteho max 2700 W
(ulkolämpötilasta riippuen)

Suosittu
kattoilmastointi

Dometic B 2200

BussiPro Oy yhdessä maanlaajuisen verkostonsa kanssa toimittaa ja asentaa nyt myös asuntoautojen tuulilaseja. Vaihtotyö voidaan tehdä lasinvaihtoihin erikoistuneella korjaamolla tai kuten kuvan tapauksessa asiakkaan luona.

≥ Tehokas automaatti-ilmastointi
elektronisella lämpötilansäädöllä
ja kätevällä kauko-ohjauksella
≥ Jäähdytys 2200 W, lämmitys
1200 W, käyttöjännite 230 V

BussiPro toimittaa
lasit matkailuajoneuvoihin
Tuulilasiin kopsahtava kivi tai nasta johtaa usein tuulilasin vaihtoon
saaden aikaan mielipahaa ja loven
lompakkoon. Lahtelaisen BussiPro
Oy:n toiminnalla on mielipahaa lieventävä vaikutus.

Ari Perttilä

I

ntegroitujen matkailuautojen
suhteellisen alhaiset valmistusmäärät yhdessä Suomen marginaalimarkkinoiden kanssa ovat
haastava yhtälö varaosatoimitusten
kannalta. Varsinkin tuulilasien tarjonta on ollut erittäin niukkaa, mikä
on pitänyt toimitusajat pitkinä ja
hinnat korkeina. Lähinnä linja-autojen varusteiden ja tuulilasien tukkukauppana muutaman vuoden ajan
toiminut lahtelainen BussiPro Oy on
laajentanut palvelutarjontansa nyt
myös matkailuautoihin ja niiden tuulilaseihin.
”Toimintamme pääpaino on nimenomaan integroiduissa matkailuajoneuvoissa, joissa käytetään erikoisia ja mallikohtaisesti räätälöityjä tuulilaseja”, valottaa Jussi Raunisto.
BussiPron kiinteä yhteistyö tuulilasivalmistajien ja tukkureiden
kanssa konkretisoituu asiakkaan silmissä nopeana toimituksena, mutta
myös aikaisempaa edullisempana
hankintahintana. Rauniston kokemuksen perusteella tuulilasien korkeat hankintahinnat ovat johtaneet

lasivakuutuksen suureen suosioon.
Rauniston hankintakanavasta hyötyy siten myös vakuutusyhtiö, jonka
maksama korvaushinta jää siten alhaisemmaksi.
BussiPro Oy pyrkii käyttämään
hankinnoissaan kotimaisia valmistajia, jolloin toimitusaika saadaan puristettua muutamaan päivään. Toimitusaika eurooppalaisilta valmistajilta venyy usein työviikon pituiseksi.
Rauniston luotsaama yritys toimii Lahdessa, mutta maanlaajuisen
verkoston avulla asennukset hoituvat yhtä helposti kaikkialla Suomessa.
”Tällä hetkellä meillä on kahdeksan koulutettua, tuulilasinvaihtoja tekevää sopimuskorjaamoa eri
puolilla maata”, laskee Raunisto,
jonka mukaan verkostossa ollaan
tottuneita suurikokoisten ja muodoiltaan erikoisten lasien käsittelyyn.
Sopimuskorjaamoidemme lisäksi lasivaihtoja tehdään aika-ajoin myös
asiakkaiden tiloissa ja hyvällä säällä lasivaihto onnistuu myös ulkona.
Linja-autojen lasityöt tehdään
useimmiten asiakkaiden omissa
huoltotiloissa, jolloin siirtokustannukset jäävät alhaisiksi.
”Lasinvaihtotyö tehdään aina sisätiloissa käyttäen 2-komponenttiliimaa, joka takaa rakenteen lujuuden ja nopean kuivumisen”, painottaa Raunisto päätteeksi.
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≥ Miellyttävän hiljainen käynti

Ilmastointilämpöpumppu
lattia-asennukseen

Dometic HB 2500
≥ Yhdistetty jäähdytys/lämmitysjärjestelmä lämpöpumpulla
≥ Tasainen ilmanjako erikseen
säädettävillä suulakkeilla
y tys
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≥ Jäähdytys 2500 W, lämmitys
max 3000 W (ulkolämpötilasta
riippuen), käyttöjännite 230 V
≥ Lisävarusteena invertterisarjat
12 V käytölle ajon aikana

Nouda maksuton kuvastomme
lähimmältä Caravanjälleenmyyjältäsi tai tilaa
internetistä:

www.my-caravanning.fi
tai sähköpostilla:

info@dometic.fi
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Unelmakoti
Kylmäsäilytys

Ilmastointi
Energia

Turvallisuus
Mukavuus

Matkakeittiö
Saniteetti

Lisätietoja asiakaspalvelustamme,
puh. 020 741 3220

www.my-caravanning.fi
Dometic Finland Oy Mestarintie 4 01730 Vantaa
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