
OZO Ostrava s.r.o., Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava 

Název dodávky: 

Kompletní vozidlo typu Linearpress s nástavbou o objemu cca. 22 m3 s ramenovým 

vyklápěčem – 1 ks 

 

Stručný rozsah nabídky: 
1) Podvozek 26 t celkové hmotnosti pro lisovací nástavbu, 6x2 těžká stavební řada 

2) Rozvoz 5200 mm  (1-3 náprava) 

3) Motor min 280 kW, kroutící moment min. 1600 Hm, EURO 6, stupeň E 

4) Motorová brzda min. 300 KW 

5) Převodovka automatická (min. 8 stupňů) s možností manuálního řazení 

6) Jednoduchá zadní náprava, 13t/44t 

7) Zvedák 20 t 

8) Kabina denní, prodloužená, zvýšená, nastavitelný volant, digitální tachograv 

9) Nástavba lisovací pro podvozek 26t 

10) Užitný objem nádrže cca. 22 m3, užitečná hmotnost 11 t 

11) Maximální výška s podvozkem max.  3750 mm 

12) Objem sběrné vany min. 3 m3, tloušťka plechu 6 mm min 440 HB 

13) Vyklápěč pro nakládání a vysypávání kontejnerů typu mulda 7 – 10 m3 

14) Provedení vyklápěče „mulda“ systém, kapacita zdvihu min. 3t 

15) Vnitřní rozpětí ramen včetně vahadel min. 1900 mm 

16) Upozornění: poptávka není kompletní pro její plné znění kontaktujte pí. Bradovou, e-mail: 

brandova@ozoostrava.cz  

 

Ostatní náležitosti nabídky: 
1) Technické parametry nabízeného podvozku, nástavby a vyklápěče 

2) Cena hodiny práce v servisu 

3) Možnost zapůjčení nářadí, sadu stahováků pro opravu brzd, stabilizátorů, spojky, odpružení 

vozidla včetně cenových nabídek 

4) Garance, záruční podmínky 

5) Garanční prohlídky po dobu záruky zdarma, včetně materiálů 

6) Nabídková cena kompletního vozidla včetně nástavby, vyklápěče a montáže v Kč bez DPH 

7) Výkresy kompletního vozidla, technické parametry 

8) Technický výkres a výpočet užitného objemu nástavby, vany a vyklápěče, technické údaje 

nástavby, drtící síla, váha, rozměry 

9) Bezplatné zaškolení řidičů na kompletní vozidlo včetně ukázkové jízdy. Zaškolení servisních 

pracovníků objednatele pro provádění údržby a oprav bude v ceně dodávky 

10) Doplněný návrh smlouvy 

 

Termín podání nabídky: 
15.3.2023 do 12.00 hod na adresu OZO Ostrava s.r.o., paní Petra Brandová, Frýdecká 680/444, 719 

00 Ostrava-Kunčice 

 

Dotazy k poptávce: 

Mgr. Robert Peřina, e-mail: perina@ozoostrava.cz  
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