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TI V18/01 - TOLErOVáNí rOzměrů PřEdmONTOVANých NáSTAVEb

Tolerování rozměrů předmontovaných nástaveb

Obsah TI:

Účel a cíl informace:
Informovat zákazníka o mezních tolerancích nástaveb dodávaných ALU-S.V. 

Výrobky dodáváme s tolerancemi dle technické dokumentace. Není-li stanoveno jinak, dodáváme výrobky s 
tolerancemi dle ČSN ISO 2768. 

Tolerovaná ložná ( vnitřní ) plocha:
Délka (vnitřní ):

1) 0 - 4000mm (včetně) .......................... ±5mm
2) 4000 - 6000mm (včetně) .................. ±6mm
3) Nad 6000mm ...................................... ±8mm

Délka (vnitřní / ložná od vnitřních lemů po vnitřní plochu portálu / respektive dveře zasahující za portál ):
1) 0 - 5000mm (včetně) .......................... ±6mm
2) Nad 5000mm ...................................... ±8mm

Šířka (vnější - přez zadní portál, při variantě bez portálu, přez vnější lemy):
1) 0 - 2545mm (včetně) ................................... ±5mm*

Šířka ( vnitřní ):
1) Do 2000mm (včetně) ................................. ±3mm
2) Nad 2000mm ......................................... ±5mm*

Výška ( vnitřní - od podlahy po vodící profil střechy pro profil M a L, pro profil S a CS FIX po příčník, po profil 
60×30 u nástaveb Kimax ): ......................................... ±4mm

Výška (vnitřní - od podlahy po profil/lem střechy) ......................................... ±4mm

Upevňovací lišty, schůdek, vnitřní osvětlení, vpěry klapky a další vnitřní vybavení zasahuje do vnitřních 
rozměrů ložné plochy nákladového prostoru.

Do vnější délky nejsou zahrnutá vrata, vnější světla, ochranné dorazy, okap a závěry vrat, případně další 
přídavná zařízení nástavby.

Rozměry smontovaných nástaveb jsou kontrolovány na základě technické dokumentace podle konkrétní 
zakázky a požadavku zákazníka.

- Upevňovací lišty, vnitřní osvětlení, vzpěry klapky a další vnitřní vybavení např. maso ve visu a pod. zasahují 
do vnitřních rozměrů ložné plochy/nákladového prostoru.

- Do vnějších rozměrů skříně nejsou zahrnuté panty bočních dveří, okapnice a závěr.

Úhlopříčka .................................................................... ±3mm

Úhlopříčka .................................................................... ±3mm

Valníkové a plachtové konstrukce:

Skříňové nástavby:

Poznámka:

Poznámka:

Poznámka – platí pro všechny typy nástaveb:

*Při maximální vnější šířce 2550mm je tolerovaný vnější rozměr +3/-5mm

*Při maximální vnější šířce 2550mm je tolerovaný vnější rozměr +3/-5mm


