
RALLYE DAKAR
DOMETIC RTX PARKOVACÍ KLIMATIZACE

OBSTÁLA NA RALLYE DAKAR 2018

DOMETIC COOLAIR RTX
Testována v nejtěžších podmínkách a extrémních teplotách. 
CoolAir RTX překvapila na Rallye Dakar. Proč CoolAir RTX? 

Překvapil nejen chladicí účinek!



STÁLE V CHLADU!

Několik drobných úprav RTX 
ze strany soutěžního týmu a  
RTX obstála v extrémně tvrdém 
a prašném prostředí.  
Systém klimatizace rovněž prošel  
zkouškou vysokotlaké vody!

„VYNIKAJÍCÍ PRODUKT. EXTRÉMNĚ 
VÝKONNÝ, SPOLEHLIVÝ  A TO I V 
PODMÍNKÁCH RALLYE.“

Libor Harvánek

COOLAIR RTX 2000 NA RALLYE DAKAR 
PALEC NAHORU OD BIG SHOCK RACING TEAMU

20. ledna 2018 proběhl 40. ročník Rallye 
Dakar v Córdobě.  Tentokrát světově 
nejslavnější závodní podívaná zavedla 
účastníky do pouští Peru přes vysoké plošiny 
Bolívie do východní části Argentiny.  525 
závodníků z 54 zemí se zúčastnilo téměř 
9000 km maratonu, kde se závod potýkal se 
štěrkem, pouštním pískem a úzkými roklinami. 
Martin Macík, 28 letý závodník z Česka, a 
jeho dva kolegové z týmu Big Shock Racing 
získali v soutěži kamionů vynikající páté místo. 
Na začátku celého dění byla také parkovací 
klimatizace CoolAir RTX 2000 od firmy 
Dometic.

Původně koncipovaná parkovací klimatizace 
nákladních automobilů Dometic CoolAir 
RTX 2000 převzala práci motorové 
autoklimatizace  v závodním kamionu LIAZ 
Martina Macíka, protože původní systém 
klimatizace byl odstraněn s ohledem na 
snížení hmotnosti vozidla. A RTX dělala to, 
co se očekávalo: chladila, chladila a zase 
chladila! ”Žádný problém,” to byla odpověď, 
kterou dala soutěžní posádka vývojářům 
klimatizace CoolAir RTX z německého 
Emsdettenu. Po drobné úpravě, kterou 
technici DALIX a Big Shock Racing Team 
udělali po zkušenostech z předchozích 
soutěží, bylo vše připraveno. ”Jediné, co jsme 
museli udělat, bylo vypnout klimatizaci na 
přejezdech mezi etapami, protože nám všem 
byla v kabině zima i přes teplo, které bylo 
venku,” vzpomíná Macík. S výkonem 2000 

W patří klimatizace CoolAir RTX 2000 mezi 
nejsilnější parkovací klimatizace kamionů na 
trhu. Řidičům a spolucestujícím dokáže udržet 
chladné prostředí po dobu až šesti hodin, což 
funguje i v horkých dnech až do 52°C, říká 
výrobce, který testoval parkovací klimatizace 
v extrémním teple australského vnitrozemí. 
CoolAir RTX vděčí vynikající účinnosti 
rotačnímu kompresoru s invertorovou 
technologií a variabilními otáčkami 
kompresoru, přičemž chod klimatizace 
je velmi tichý. Čtyři operační programy 
usnadňují výběr toho, co je aktuálně nejlepší 
pro relaxační přestávku – rychlé ochlazení 
nebo úsporná nepřetržitá operace. V říjnu 
2016 byla klimatizace CoolAir RTX 2000 
nainstalována poprvé na soutěžní kamion LIAZ 
Martina Macíka. To bylo krátce po uvedení 
nezávislé klimatizace na trh, a proto byli 
všichni zúčastnění plni očekávání účinku a 
životnosti klimatizace.  Původní klimatizace 
CoolAir RTX 2000 byla následně použita v 
pěti soutěžích: Dakar Rally 2017, Baja Polsko 
2017, Baja Maďarsko 2017, Baja Aragon 2017 
a Rally El Chott v Tunisku. 

Jednatel společnosti DALIX Libor Harvánek 
řekl: ”Zkontrolovali jsme a vyzkoušeli 
klimatizaci RTX po každé soutěži a nenalezli 
jsme žádný technický problém.” Jedinou 
věc, kterou jsme museli udělat, bylo navýšení 
stěn kondenzační drenáže po Dakarské rallye 
v roce 2017. Od té doby bylo všechno v 
pořádku. Libor Harvánek na závěr řekl: ”Zdá 
se, že parkovací klimatizace RTX 2000 je, 
podle našeho názoru, vynikajícím produktem. 
Je extrémně výkonná, spolehlivá, a to i v 
podmínkách náročné rallye. ”

Plně funkční  
až do 52 °C 

okolní teploty
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