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ARCAL FNA, ARCAL FNA-L
Chladírenská nástavba splňující atest FNA. Tloušťka polyuretanových panelů je: boky 40 mm, přední čelo a strop 60 mm, zadní vrata 55 
mm, podlaha 110 mm.

CZ

ARCAL FRC
Mrazírenská nástavba, splňuje podmínky FRC pro přepravu zboží vyžadující regulovanou teplotu nákladového prostoru.

CZ

ARCAL FNA (FRC)
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Podlahový panel

 
Obvodový lemovací profil

ARCAL FNA-L (FRC L)
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Podlahový panel

 
Obvodový lemovací profil

ARCAL RAPLAN
CZ
Skříňová nástavba s posuvnými plachtovými boky, určená pro městský rozvoz nápojů.

•  rychlá, přesná a snadná manipulace,
•  plachta vedená v horní i spodní hliníkové kolejnici.

Výhody:

•  s pevným zadním čelem,
•  se zadními vraty se závěry 22 mm na povrchu (nerez, zinek),
•  se zadní roletou pro stísněné prostory při nakládce,
•  se zadní klapkou pro variantu s hydraulickým čelem,
•  plachtové boky se shrnováním na obou stranách,
•  alternativní využití bočního panelu Plywood 17 mm.

Možnosti provedení:

ARCAL LITE
CZ

Skříňové nástavby ARCAL LITE jsou vyrobeny z voštinových panelů 
doplněných lehkou střechou z hliníkových profilů potažených 
laminátem, nebo izotermickou střechou z polyuretanového 
panelu. Skříň se staví na plato šroubované z lehkých profilů z 
hliníkové slitiny, nebo na ocelové plato.
 
Vlastnosti voštinových panelů:

•  Stěny z voštinových panelů jsou mimořádně lehké , bez  
 spár a nýtových spojů – vhodné pro umístění reklamy

•  Polycarbonátové jádro panelu je extrémně odolné proti nárazu a lomu. Polycarbonát se v praxi používá mimo jiné na 
 hokejové mantinely, bezpečnostní skla, nebo ochranné helmy.

•  Mezi další vlastnosti voštinového panelu patří vyšší odolnost proti poškození nárazem. 
  Panel dokáže vstřebat 20% energie nárazu oproti běžnému dřevěnému panelu. 

•  Panel je odolný proti vodě, plísním a houbám.
 Nižší náklady na údržbu

ARCAL GSK
ARCAL GSK je hlíníková skříňová nástavba pro nákladní automobily s odklápěcími hliníkovými boky. Otevírání 
celých boků nástavby umožňujě rychlý přístup k nákladnímu prostoru a snadnou manipulaci s nákladem. Tyto 
nástavby se používají zejména pro rozvoz nápojů ale i pro převoz jiného nákladu. 
Snadné a jednoduché ovládání bočnic zabezpečuje lankový mechanismus, který horní bočnici zasouvá pod 
střechu nástavby v závislosti na sklopení spodní bočnice. Nástavby do délky 7800 mm je možno stavět bez 
středního sloupku. Pro delší nástavby je nutno použít střední sloupek. Nástavba se standartně montuje i na 
návěsy délky 13 600 mm.
Lankový systém ovládání bočnic umožňuje i v krizových okamžicích, např. po sesunutí nákladu nebo havárii 
vozidla, zpětné uzavření bočnic. Není třeba pak řešit nákladnou překládku nákladu v terénu.
Dlouhá životnost a případná rychlá a jednoduchá oprava mechanismu ovládání bočnic je dána jed noduchostí 
dílů lankového systému.

CZ

CZ
ARCAL 2025
Lehce tepelně izolovaná skříň. Vhodná například pro pekařské nástavby. Tloušťka polyuretanových panelů je 25 mm.

 
Boční panel

 
Podlahová překližka

 
Obvodový lemovací profil

HMoTNoST SKříNě - PříKLAd:
 
3,8x2,2x2,2m DxŠxV 
Skříň 14mm voština 313kg  
Včetně plata 130/70mm s 15mm překližkou 457kg


