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NÁVOD K POUŽITÍ SKŘÍŇOVÉ NÁSTAVBY ARCAL
1 Identifikace tovaru
Druh nástavby
Typ nástavby

pevná, skříňová
ARCAL 2025, ARCAL 2040, ARCAL FNA, ARCAL FRC, ARCAL LITE PLY, ARCAL RAPLAN

2 Návod na použití a podmínky provozu
2.1 Vážený zákazníku
Rozhodli jste se pro skříňovou nástavbu ARCAL. K tomuto rozhodnutí Vám blahopřejeme a věříme, že budete
s výrobkem spokojeni. Zde najdete několik informací kterým byste měl věnovat pozornost.
Prodej a dodávky náhradních dílů, včetně odborných konzultací zajišťuje v České republice firma ALU-S.V.
Adresa výrobce a servisního pracoviště:
ALU-S.V., s.r.o.
Průmyslová 2
102 00 Praha 10 – Hostivař

Název a adresa montážní firmy nástavby:

2.2 Předpokládané použití
Skříňová nástavba ARCAL je určena pro vozidla určené k provozu na pozemních komunikacích. Stavba skříňové nástavby ARCAL musí vyhovovat platným předpisům (zejména zákona 56/2001 Sb. O technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích (ve znění pozdějších předpisů), vyhláška 341/2002
Sb. O schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (ve znění pozdějších předpisů)).
Výrobce, ani dodavatel skříňové nástavby ARCAL neručí za škody a rizika vzniklé při nedodržení platných
předpisů. Skříňovou nástavbu ARCAL je možné používat jen pokud to neodporuje zákonu silniční dopravě
a její obsluhu smí vykonávat jen obsluha se znalostí příslušných platných předpisů a obeznámená s obsluhou
skříňové nástavby ARCAL a poučená výrobcem nástavby ARCAL o užívání nástavby.
Při nesprávném používání skříňové nástavby ARCAL zaniká jakékoli ručení výrobce.
Varování
Náklad musí být rozložený rovnoměrně na úložné ploše nástavby! Náklad musí být dostatečně upevněný! Není možná
jízda se shrnutou plachtou, ani s otevřenými dveřmi nástavby!
Nástavbu nepřetěžujte. Maximální nosnost nástavby je vyznačena v technickém oprávnění vozidla!
2.2.1 Provedení skříňové nástavby ARCAL
ARCAL je skříňová nástavba moderní konstrukce, která se montuje na podvozky nákladních automobilů,
přívěsů a návěsů. Tloušťka panelů se volí dle požadavků na izolaci skříně od 14 mm do 120 mm. Skříň se staví
na ocelové plato nebo plato šroubované z lehkých profilů z hliníkové slitiny. Panely jsou bez spár a nýtových
spojů - vhodné pro umístění reklamy. Plato skříně ARCAL je z lehkých profilů z hlinikové slitiny.
Základní vlastnosti ARCAL:
• Nízká hmotnost celé skříně.  
• Vysoká odolnost proti korozi a dlouhá životnost.
• Stabilní a kompaktní konstrukce.  
• Možnost montáže na všechny typy podvozků.  
• Moderní design.  
• Hladké stěny pro reklamu.
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Případné omyly, změny technických detailů a změny v konstrukci, vybavení a příslušenství oproti údajům a
vyobrazením v tomto návodě jsou výrobcem vyhrazené. Z údajů, vyobrazení a popisů nemůžou být odvozené
žádné nároky.
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Povrchová úprava skříní ARCAL
Pokud není specifikováno jinak, standardní povrchová úprava je:
Panely PU: barva bílá (RAL 9010, UV faktor)
Hliníkové profily: přírodní hliník nebo elox nebo práškový lak (RAL)
Zadní rám: nerez, zn, lak (RAL)
Kování vrat: nerez, zn, lak (RAL)
2.3 Údržba
Nevykonávejte neodborné opravy poškozených dílů. V případě vzniku závady, nebo potřeby výměny některého dílu, se laskavě obraťte na autorizovanou servisní opravu, nebo na výrobce nástavby.
V případě poškození nebo deformace dílů nástavby je nutno neprodleně vyhledat oprávněné servisní středisko.
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Pro předejití nežádoucích jevů (jako vrzání, rezavé skvrny apod.) je nutné pravidelně
provádět (doporučujeme 1x za měsíc) údržbu dle následujících bodů:
vnějšek skříně omýt běžným mycím prostředkem a opláchnout vodou
vnitřek omýt vodou s běžným desinfekčním prostředkem obvyklé koncentrace
maximální hodnota pH čistících prostředků je 10
po čištění chemickými prostředky musí být nástavba vždy opláchnuta čistou vodou
pískované povrchy z ušlechtilé oceli očistit od nanesených částic (hlavně na bázi železa), ošetřit je silikónovým olejem (1x za měsíc) nebo vhodným konzervačním voskem (4x za rok) na ochranu dutin automobilů a
přebytek oleje nebo vosku otřít suchým hadrem (před ošetřením musí být povrch zbavený prachu, nečistot
a musí být dokonale suchý)
mechanické části uzávěrů, zámky uzávěrů, pružiny, panty a aretace promazat WD40
těsnění skříní vyčistit a namazat suché těsnění glycerinem nebo silikonovým olejem
poškozené díly okamžitě vyměnit, aby se předešlo poškození dalších dílů (případné svary je nutné ošetřit
vhodným přípravkem)
Údržba ložisek
Ložiska roletových vrat a ložiska plachty doporučujeme kontrolovat a mazat 1x měsíčně.
Prvních 8 týdnů se nesmí provádět čištění skříně tlakovou vodou!
Při použití tlakové vody je nutné dodržet následující:
- tryska může být nejblíže 30cm od povrchu skříně
- maximální teplota čistící vody je 60°C
- maximální pracovní tlak mycího zařízení je 100bar
2.3 Likvidace použitého zboží
Skříňová nástavba ARCAL je vyrobena z recyklovatelných materiálů a tím šetří životní prostředí. Po skončení
její životnosti se obraťte na autorizovanou servisní opravu, která podle zákona číslo 185/2001 Sb. o odpadech (ve
znění pozdějších předpisů) provede její likvidaci.

Firma ALU-S.V., s.r.o. Vám přeje mnoho šťastných kilometrů s skříňovou konstrukci ARCAL.
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