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TI V07/06 - UmíSTěNí SAmOLEPEK CS mAXXL NA NáSTAVby

Obsah TI:
Samolepky se značkou CS MaxXL (viz Obr.3) budou na každou CS nástavbu vyrobenou v ALU-S.V. umístěny (v 
rámci výroby) ve dvou kusech na tato místa:
1) Přední čelo

a. Na druhý výplňový profil od vrchu předního čela k spodnímu okraji, cca 50 mm od levéno okraje 
profilu z vnější (pohledové) strany (viz Obr.1). 
Samolepu XL normy na druhý výplňový profil od spodu předního čela mezi výztuhu a přední 
sloupek.

b. V případě předních vrat (průjezdné přívěsy) - do levého horního rohu na levém křídle z vnější 
(pohledové) strany. 
Samolepu XL normy do pravého spodního rohu pravého křídla. z vnější ( pohledové ) strany..

c. V ostatních případech - na vnitřní stranu levého předního sloupku k hornímu okraji. 
Samolepu XL normy obdobně jako v případě a).

d. V případě lakování předního čela jsou samolepy dodávány s příslušenstvím a montáž provede 
zákazník (viz případy a.;b.;c.)

Obr.1a 

Obr.1b 

Umístění samolepek CS maxXL na nástavby
Účel a cíl informace:
Jednotné označení všech CS nástaveb vyrobených v ALU-S.V. značkou CS MaxXL.
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TI V07/06 - UmíSTěNí SAmOLEPEK CS mAXXL NA NáSTAVby

Na nástavby neoznačené samolepkou a výrobním štítkem nelze v ALU-S.V. uplatnit záruku pro její 
nedostatečnou identifikaci.

Poznámka:

Termín: okamžitě

Obr.3. 54SAmACS01

Samolepka 175 x 70 mm, CSMax
Obr.3. 

Samolepka XL normy 145 x 35 mm, CSMax

Obr.2

2) Zadní varta

a. Do pravého horního rohu na pravém křídle z vnější (pohledové) strany (viz Obr.2).  
Samolepu XL normy do pravého horního rohu z vnitřní (nepohledové) strany.

b. V případě zadního čela – do pravého spodního rohu z vnější (pohledové) strany. 
c. V ostatních případech - na vnitřní stranu levého zadního sloupku k hornímu okraji.
d. V případě lakování zadních vrat jsou samolepy dodávány s příslušenstvím a montáž provede 

zákazník (viz případy a.;b.;c.)

EN 12642 XL
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Nástavba vyhovuje
Fahrzeugaufbau enspricht
Vehicle body in compliance with
ALU S.V., s.r.o.


