VŠEOBECNÁ NABÍDKA AUTOAUTO-KLIMA Bohemia s.r.o.
Jednou z našich předností je, že jsme jedinou společností, která je importérem přepravního
chlazení / mrazení značky ALEX Original a zároveň výrobcem izotermických izolací.
Distribuční řetězec je tak zkrácený, což pro klienta znamená nejlepší cenu, termín dodání a expresní
přístup k servisu a náhradním dílům.
Nabízíme:
 montáž chladírenských, mrazírenských agregátů značky ALEX Original do všech typů
vozidel
 výrobu izotermických izolací
 výrobu částečných izolací – pekárenských aj.
 výrobu a montáž speciálních přestaveb vozidel – pojízdné prodejny (na přímý prodej
z vozidla – např. masa, sýrů, aj.), mobilní kanceláře, měřící vozidla, aj.
 montáž klimatizačních zařízení + nezávislé klimatizace
Chladící / mrazící jednotky
Kompletní chladírenské / mrazírenské zařízení se skládá z vysoce kvalitních a výkonných jednotek,
určených ke chlazení do 0ºC s chladícím výkonem v rozsahu od 900 W do 5 598 W / k mrazení do
- 20ºC s mrazícím výkonem v rozsahu od 1 152 W do 2 783 W.
Naše společnost používá kompresory originálních značek, které se montují v prvovýrobě. Konzoly
na jejich uchycení jsou vyrobeny odléváním a jsou speciálně vyvinuté pro předmětný typ vozidla
výrobcem jednotek ve spolupráci s výrobcem motorů.
Všechny zařízení mají elektronické ovládání, které je možné nastavit na 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.

Všechny zařízení mají mezinárodní ATP certifikát a naše společnost vlastní schválení na
základě Rozhodnutí č. „3410“ uděleného Ministerstvem dopravy ČR – Odbor provozu
silničních vozidel.

TRs1000, TRm1000

TRC1SB, TRCm1SB

TRs2000, TRm2000

TRC2SB, TRCm2SB

TRs3000, TRm3000

TRC3SB, TRCm3SB

TRs4000, TRm4000

U vozidel se střechou H2 nebo H3 lze zapustit kondenzační jednotku do střechy nad řidičem.

Izotermická izolace
Izotermická izolace (tloušťka odpovídá normám ATP) se skládá z vlastní tepelněizolační vložky.
Povrch takto vzniklého pláště je z vnitřní strany nákladového prostoru pokrytý vrstvou rohože, čímž
se vytváří souvislý povrch celé plochy, bez spojů, spár apod. Povrch je opatřený dvojitým
laminátovým skinem. Podlaha je litá, tvořena dvousložkovým materiálem šedé barvy
v protiskluzovém nebo hladkém provedení. Tímto způsobem vzniká těsný, jednolitý povrch stěn a
podlahy nákladového prostoru. Vnitřní prostor je lehce udržovatelný, omyvatelný a
dezinfikovatelný.
Naše společnost je držitelem „Schválení hromadné přestavby typu vozidla č. HP-0157 č. j.
334/2013-150-SCH2/1“, na základě kterého jsme oprávněni vydat všechny potřebné doklady na
zápis přestavby do Osvědčení o evidenci vozidla.
Prostor na přepravu nákladu je vyplněný izotermickou izolací podle normy PN4001/c a
protokolu pověřené zkušebny TŰV-SŰD Czech s.r.o. č. P 038/11.

Doplňkové příslušenství:
- nezávislé topení – při některých druzích zboží – léky, květiny – je potřebné v zimě teplotu
zvyšovat - je možné topit v kabině, ložné ploše i při vypnutém motoru
- termozávěsy – vhodné při častém otvíraní dveří – např. roznáškové služby, lamely je možné v
případe potřeby svěsit
- kotvící lišty – hliníkové pásy po bocích ložné plochy – na uchycení zboží
- kotvící, rozpěrná tyč - uchytává se do kotvících lišt, slouží k stabilizaci zboží
- přeprava masa ve visu - dráhy + háky
- okopová lišta – gumová, hliníková
- přídavné osvětlení - do prodejen, na převoz květin atd.
- záznamníky teploty – vyžadují je především velké obchodní sítě při přebírání zboží
 Data Logger – teplota je zaznamenávána a zobrazit záznam je možné jen po připojení na
počítač
 T-Print – teplota je zaznamenávána a záznam lze přímo zobrazit, dále taky zaznamenané
teploty je možné vytisknout na tiskárně, která je součástí záznamníku (možnost grafického
nebo tabulkového zobrazení)

