ŠPECIÁLNE PRESTAVBY PEUGEOT
chladiarenské / mraziarenské / izotermické

Chladiarenské prestavby sú určené pre vozidlá na prepravu tovaru s nutnosťou zabezpečiť počas prepravy určitú
požadovanú teplotu (napr. 0+2°C pri chladení a -18-20°C pri mrazení) za predpokladu, že tovar je vopred vychladený
na požadovanú teplotu.
-Prestavby majú certifikát ATP
-Izolácia je laminátová, vytvorí sa jednoliaty, hermeticky uzavretý celok, bez spojov, dezinfikovateľný a ľahko
umývateľný, bez možnosti zatekania, vrátane liatej protišmykovej podlahy, s ochrannými rohovými lištami pri
bočných aj zadných dverách
-Na zadných aj bočných dverách sú prekrytia pre zabezpečenie nižšieho úniku chladného vzduchu.
-Priestor ložnej plochy sa pri chladiarenskej izolácii zmenší z každej strany cca o 5-7 cm, pri mraziarenskej izolácii o
cca 10-12 cm. V prípade požiadavky zákazníka ponúkame izoláciu s hladkým, lesklým povrchom – lisovaný laminát,
bielej farby.
-Chladiarenské agregáty na pohon od motora vozidla, s elektrickou prípojkou, s kúrením, batériou napájané jednotky
-Integrované kondenzačné jednotky – v motorovej časti alebo v podvozku

AUTO-KLIMA Bratislava s.r.o, Beňadická 5, 851 06 Bratislava
Tel.: +421 / 2 / 6353 6666, 6353 6664, klimatizacia@auto-klima.sk

www.auto-klima.sk

DOPLNKY
>
>
>
>
>

T-PRINT záznamník teploty s tlačiarňou
Data Loggery bez displeja, s displojom a iné
Bočné krídlové dvere mraziarenské
Zadné dvojkrídlové dvere mraziarenské
Nezávislé kúrenie teplovzdušné do ložnej
plochy
> Kotviace lišty, rozperné tyče, okopové lišty
>
>
>
>
>

Termozávesy chladiarenské / mraziarenské
Mäso vo vise (koľajnice, háky)
Prídavné LED osvetlenie ložnej plochy
Policové systémy
Strešné okná, vetracie mriežky, deliace
priečky a i.

VYUŽITIE CHLADIARENSKÝCH A ŠPECIÁLNYCH VOZIDIEL V PRAXI
>
>
>
>
>
>
>

Potravinárske spoločnosti
Prepravcovia hotových jedál
Farmaceuti /lieky, liečivá/
Preprava byliniek
Preprava kvetov
Veterinárne podniky
Vodohospodárske podniky

>
>
>
>
>
>

Vozidlá zdravotnej služby
Pohrebné vozidlá
Pojazdné predajne
Preprava starožitností a umeleckých diel
Preprava živých zvierat
Špeciálne vozidlá ministerstva vnútra a obrany
(kynologické vozidlá, mýtna polícia a i. )
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