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

 

Název dodávky: 

Kompletní vozidlo s nástavbou systému lineárpress a vyklápěčem o nosnosti 12 t 

 

 

Stručný rozsah nabídky: 
1) Podvozek s celkovou nosností max. 12 tun, šířka max. 2 400 mm, výška max. 3100 mm, délka 

max. 7 250 mm 

2) Motor s výkonem minimálně 200 KW, převodovka automatizovaná 

3) Pomocný pohon pro připojení hydrauliky s dostatečným kroutícím momentem 

4) Přední náprav v celku, parabolická péra 5 t, stabilizátor nápravy, zadní náprava – hnací na 

vzduchovém pérování 

5) Disková kola 19,5 v rozměrech 265/70, 295/80 nebo 315/80 

6) Brzdy standardní dle dodavatele podvozku, zastávkovou brzdu s funkcí běhu PTO při její 

aktivaci 

7) Kabina pro denní provoz 1+2 s dostatkem místa pro závozníky, čelní sklo tvrzené, vyhřívané, 

bezpečnostní, sluneční clona, zadní stěna bez okna, lakování RAL 6018. Zpětná zrcátka 

širokoúhlá, vyhřívaná a elektricky ovládaná, komfortní sedadlo řidiče, lavice nebo dvě místa 

pro závozníky s boční loketní opěrkou na levé straně 

8) Přední halogenová světla, 2 ks zadní mlhové světla, 2 ks zadní couvací obrysová světla, 

výstražné LED panely na čelní části vozu 

9) Nástavba – čistý objem sběrné nádrže minimálně 9 m3, max. výška celého vozidla 3 100 mm, 

objem výsypné vany min. 2,3 m3. Ovládání nástavby – pomocí páky nikoliv tlačítkové 

10) Spojení nástavby se zastávkovou brzdou podvozku, automatické spuštění čerpadla při zdvihu, 

ruční ovládání lisovacího mechanismu po cyklech 

11) 2 x zábleskový maják vpředu, 2 x zábleskový maják vzadu s krycí klecí 

12) Bezpečnostní spojka na lisování pro vypnutí, úprava zabraňující promáčknutí popelových 

nádob 

 

 

Ostatní náležitosti nabídky: 
1) Technické parametry nabízeného podvozku, nástavby v minimálním rozsahu dle poptávky 

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 materiálu. 

6) Nabídková cena kompletního vozidla. (V členění podvozek, nástavba) 

7) Výkresy kompletního vozidla, technické parametry (Váha, rozměry, skutečné parametry-

výkon atd.; světlá výška podvozku, ve variantách; poloměr zatáčení) 

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

nástavby: drtící síla (přepočet tlaku na plochu lisovací desky v tunách), váha, rozměry, reálná 

užitečná hmotnost vozidla atd. 



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

pracovníků objednatele na daný typ podvozku, nástaveb a příslušenství, pro provádění 

údržby a oprav bude v ceně dodávky. 

 

 

 

Termín podání nabídky: 
15.2.20179 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  

mailto:perina@ozoostrava.cz

