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

 

Název dodávky: 

Podvozek pro speciální nástavbu Linearpress o objemu 20 m3  

 

 

Stručný rozsah nabídky: 
1) Podvozek 26 t stavební řady (TGS,FMX atd.) pro 21 m3 Lienarpress, 6x2 vlečená zadní 

řiditelná náprava s rozvorem max. 3700 + 1370 mm 

2) Motor s výkonem min. 260 kW, toč. moment. od 1700 Nm při 1110 ot/min, EUR 6 

3) Převodovka automatizovaná, pomocný pohon pro připojení hydrauliky ze zadní části motoru 

nahoře za kabinou 

4) Přední náprava v celku,  parabolická, stabilizátor nápravy. Prostřední náprava hnací, pérování 

vzduchové, uzávěrka diferenciálu, stabilizátor. Zadní náprava řiditelná i při couvání 

s možností odlehčení. 

5) Disková kola 8,25 – 22,5 na hnací nápravě, rozměr pneu 315/80, 11,75-22,5 na nápravě řídící 

a pomocné vlečené o rozměru 385/65 

6) Nádrž na palivo 400 l vpravo, uzamykatelné víčko nádrže. Řízení – nastavitelný volant. 

7) Vyztužený úhelník rámu, přední nárazník ocelový. Brzdy dvouokruhové, ABS, přední 

kotoučové, zadní bubnové nebo kotoučové. 

8) Tachograf elektronický pro jednoho řidiče, ukazatel paliva, ukazatel otáček motoru, tlakoměr 

oleje atd. 

9) Brzdy dvouokruhové, ABS, kotoučové brzdy přední nápravy, bubnové nebo kotoučové na 

zadní nápravě 

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

bezpečnostní. Zpětná zrcátka širokoúhlá. Komfortní sedadlo pro řidiče na vzduchu, lavice pro 

spolujezdce standardní pro 2 osoby 

 

 

Ostatní náležitosti nabídky: 
1) Technické parametry nabízeného podvozku 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) Ceny těchto ND – světloměr přední, světlomet zadní, brzdové obložení a cena kompletního 

měchu pérování 

5) Garance, záruční podmínky 

6) Garanční prohlídky po dobu záruky zdarma včetně materiálu 

7) Nabídková cena podvozku 

8) Výkres podvozku, technické parametry (váha, rozměry, skutečné parametry – výkon atd., 

světlá výška podvozku, ve variantách poloměr zatáčení) 

9) Bezplatné zaškolení řidičů na daný podvozek včetně kurzu ekonomické jízdy! 

 

 

Termín podání nabídky: 



15.2.2019 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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