AUTO-KLIMA

Bohemia s. r. o.

Přepravní chlazení HUBBARD Z25s s el. přípojkou
(Chladící výkon při 0˚C = 2.636 W)
- pohon od motoru vozidla
- střešní zapuštěná kondenzační jednotka
- s el. přípojkou, bez topení
- motorová sada speciálně vyvinutá na předmětný typ vozidla

Izotermická izolace – chladírenská (FNA)
Objem ložné plochy 13 m3
- včetně lité protiskluzové podlahy
- překrytí těsnění na bočních i zadních dveřích
- nástupní rohové lišty při bočních i zadních dveřích

Všechny zařízení mají mezinárodní ATP certifikát a jsou schválené
Ministerstvem dopravy ČR – Odbor provozu silničních vozidel a splňují
mezinárodní normy kvality EN ISO 9001:2008.
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PEUGEOT BOXER FT ACTIVE 2.2 HDI
150k 3500 L3H2 Dodávka
POPIS K VOZIDLU

Barva: WPP0 - Bílá Banquise Standardní barva
Potah: 35FX - Látka Černá
Základní výbava
Palubní počítač
Stropní odkládací schránka
Pravé boční posuvné plechové dveře
Celoplechová přepážka
Rádio + CD/MP3 + dot.displej + USB + ovl.na volantu +
Bluetooth
Manuální klimatizace
Regulátor a omezovač rychlosti
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče
Elektrická vnější zpětná zrcátka
Zesílené zadní pérování (pro Furgon)
Airbag řidiče
Plastové obložení
ESP
Dvoumístné sedadlo spolujezdce
Nadstandardní výbava
Optiway Servis 2 roky / 90 000 km
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Základní cena vozidla: 809.200,-- Kč bez DPH
Sleva: - 325.200,-- Kč
Cena vozidla po slevě: 484.000,-- Kč bez DPH
+ Cena přestavby na chladírenské vozidlo 240.000,-- Kč bez DPH

Kompletní cena vozidla – chladírenské vozidlo
s elektrickou přípojkou:

724.000,-- Kč bez DPH
TECHNICKÝ POPIS k přepravnímu chlazení
Materiál:
- kompletní chladírenské zařízení, skládající se z vysoce kvalitních a
výkonných jednotek zn. HUBBAR, určených na chlazení do 0 ºC všech
druhu zboží citlivých na změnu teploty a to do všech typů vozidel.
Všechny zařízení mají mezinárodní ATP certifikát.
Hubbard Z25S / 12V
- technické parametry: při venkovní teplotě 30 ºC a podle norem ATP:
Chl. výkon: + 0ºC : 2636 W
El. přípojka: + 0ºC : 1701 W
Průtok vzduchu: 1100 m3/h
Chladivo: R404A
ATP certifikát
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- elektronické ovládání, kde je možné nastavit požadovanou teplotu
v ložném prostoru vozidla. Ostatní parametry ovládání elektronickou
jednotkou jsou nastavené v odborném servise. Paměť jednotky je
nedestruktivní. Nastavené hodnoty se zachovají i po vypnutí jednotky,
nebo odpojení baterie.
- kompletní motorovou sadu / konzolu /, speciálně vyvinutou pro
předmětný typ vozidla, nikoliv univerzální; - jedná se o originální
provedení
- kompresor originální značky SANDEN
Práce: - montáž přepravního chlazení včetně:
vakuování, funkční tlakové zkoušky, plnění ekomédiem a zkoušky na únik
média.
-Všechny technologické zařízení odpovídají schválenému typu a vyhotovení
podle Ministerstva dopravy ČR a splňují mezinárodní normy kvality EN ISO
9001:2008.
IZOTERMICKÁ IZOLACE
- Naše společnost je legislativně, odborně a organizačně způsobilá
vykonávat v rámci povoleného předmětu činnosti hromadného výrobce
přestaveb vozidel - přestavbu skříňových vozidel, dodatečně vybavených
izotermickou izolací, na základě Rozhodnutí „HP-0157“ uděleného
Ministerstvem dopravy ČR – Odbor provozu silničních vozidel.
- Prostor na přepravu nákladu bude dodatečně vyplněný izotermickou
izolací podle normy PN4001/c a protokolu pověřené zkušebny TŰV-SŰD
Czech s.r.o. č. P 038/11.
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