AUTO-KLIMA

Bohemia s. r. o.

Přepravní chlazení ALEX Original TRCH3000 s topením
(Chladicí výkon při 0˚C = 3338W )
- pohon od motoru vozidla
- střešní zapuštěná kondenzační jednotka,
- bez el. přípojky, s topením do + 10°C
- 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 na
základě Rozhodnutí č. „3410“ uděleného Ministerstvem dopravy ČR –
Odbor provozu silničních vozidel a splňují mezinárodní normy kvality
EN ISO 9001:2008.
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FIAT DUCATO Maxi 2.3 MTJ 130k 35
L3H2 Dodávka
POPIS K VOZIDLU

Objem válců [cm3]: 2287
Počet válců: 4
Kompresní poměr: 16,2:1
Max. výkon [kW], ([k]): 96 (130) při 3600 ot./min.
Max. točivý moment [Nm], ([kgm]): 320 (32,6) při 1800 ot./min.

Max. rychlost [km/h]: 155
Spotřeba [l/100 km] - kombinovaná: 7,1
Palivo: Nafta motorová
Druh paliva: nafta
Převodovka: manuální
Počet stupňů převodovky: 6
Emise CO2 [g/km]: 186
Emisní norma: EURO 5
Standardní výbava
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním, Posilovač
řízení s proměnlivým účinkem, Elektricky ovládaná
přední okna, Elektricky ovládaná, vyhřívaná (odmlžovací)
zpětná zrcátka, Příprava pro autorádio včetně
reproduktorů, Odnímatelná pevná přepážka mezi kabinou
a nákladovým prostorem (bez průzoru), Plechová
přepážka s průzorem do nákladového prostoru,
Dvoumístná lavice v kabině řidiče s tříbodovými pásy,
ESC včetně ASR+LAC (adaptivní kontrola nákladu) +
EBD + systém kontroly proti převrácení, Airbag řidiče,
Zadní plechové dveře, Světla pro denní svícení, Tkaninové
potahy, Naviják rezervního kola, Ozdobná mřížka
chladiče, Vyhřívané odvětrávání klikové skříně,
Plnohodnotná rezerva, Kuřácký kit
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Nadstandardní výbava
Manuální klimatizace za 50 % ceny
Zadní dvoulamelové zesílené pružiny
Bederní nastavení sedadla řidiče + loketní operka
Parkovací senzor
Otevíraní zadních dveří v úhlu 270 stupňů
Odkládací přihrádka nad celním sklem
Uzamykatelná skříňka (namísto držáku na nápoje)
Základní cena vozidla: 759.150,-- Kč bez DPH
Akční sleva: 217.150,-- Kč
Sleva speciál: 43.000,-- Kč
Cena vozidla: 499.000,-- Kč bez DPH
+ Cena přestavby na chladírenské vozidlo 218.850,-- Kč bez DPH

Kompletní cena vozidla – chladírenské vozidlo s
topením:

717.850,-- Kč bez DPH
TECHNICKÝ POPIS k přepravnímu chlazení
Materiál:
- kompletní chladírenské zařízení, skládající se z vysoce kvalitních a
výkonných jednotek zn. ALEX Original, 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 a jsou schválené
na základě Rozhodnutí č. „3410“ uděleného Ministerstvem dopravy
ČR – Odbor provozu silničních vozidel.
Výparník TRCH 3000 – technické parametry: při venkovní teplotě 30 ºC a
podle norem ATP:
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+ 0ºC : 3338 W
Topení: 1850 W
Příkon: 12A – 12V / 6A – 24V
Průtok vzduchu: 1560 m3/h
ATP: Nº M 616

+ Kondenzační jednotka: - střešní bez el. přípojky s topením

- 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 Osvědčení č. „3410“ a splňují mezinárodní
normy kvality EN ISO 9001:2008.
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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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