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Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky 

názov položky/doplniť typ alebo 
značku 

technické údaje Uchádzač  napíše konkrétnu 
hodnotu/parameter 

ponúkaného zariadenia,  alebo 
„áno“ ak spĺňa požiadavku, 
„nie“ ak nespĺňa požiadavku 

Hákový kontajnerový nosič/typ 
alebo značka: 

Celková nosnosť min. 12 000 kg 
  

  Celková maximálna hmotnosť max. 15 000 kg   

  
Pracovný tlak hydrauliky min. 180 bar. 

  

  Maximálny uhol vyklápania kontajnera min. 45 stup   

  Maximálna rýchlosť    km/h min. 40 km/hod.   

  Brzdový systém dvojhadicový s mechanickou ručnou brzdou   

  Hydraulická podporná noha   

  Tiahlo spodné otočné priemer 50 mm   

  Podporné kliny   

  2- tandemové vahadlové nápravy   

  Blatníky  súčasťou výbavy   

  Rozmer pneumatík min. 500/50-17   

Teleskopický manipulátor/typ alebo 
značka: 

Nosnosť min 1900 kg 
  

  výška zdvihu min.4,00 m   

  max. Predný dosah min 2,5 m   

  motor s normou min STAGE 5   

  výkon min. 54 HP/40 kW   

  priame vstrekovanie   

  chladenie vodou   

  hydrostatická 2-rýchlostná prevodovka   

  rýchlosť min. 20 km/h   

  pneumatiky  min. 12-16,5 12PR   

  zubové hydraulické čerpadlo min. 70 l/min   

  maximálny krútiaci moment 170 Nm pri 1600 ot./min   

  uzávierka diferenciálu s obmedzeným preklzom na prednej 
náprave   

  chladenie – 2 chladiče (voda, hydraulický olej)   

  prevádzková hmotnosť min 4 000 kg   

  výška max. 2,00 m   

  šírka max 1,5 m   

  kabína s kúrením a vetraním   

  pneumaticky odpružené sedadlo   

  nastaviteľný volant (v dvoch osiach)    

  joystick, ovládanie všetkých hydraulických funkcií ramena a 
pojazdu   

  Bluetooth radio s integrovaným mikrofónom   

  Strešné svetlo   

  Manuálna klimatizácia   

  Predný stierač a ostrekovač   

  Zadný a strešný stierač   

  Proporciálna krokovacia funkcia   

  pracovné svetlá (LED) min 4 ks   

  Cestné svetlá   



 

Príloha č. 2 k Usmerneniu PPA č. 8/2017 - Výzva na predkladanie ponúk 
 

  Maják   

  vzduchový predfilter   

  ventilátor s auto otáčaním   

  indikácia vyrovnania kolies   

  automatická parkovacia brzda   

  zvuková signalizácia spätného chodu   

  jednoduché odtlakovanie hydraulického okruhu náradia 
stlačením tlačidla (bez vypínania motora)   

  Paletizačné vidly    

  Lyžica na sypké hmoty    

  Lyžica na hnoj s drapákom CBG   

      

Fekálny voz/typ alebo značka: 

Objem nádže min. 15.700 litrov   

Maximálna celková hmotnosť  min. 20 000 kg 
  

  

Nastaviteľné spodné zapojenie    

Ťažné oko priemer 50 mm    

Dvojokruhový brzdový systém s manuálnou reguláciou    

Tandemový podvozok   

Dve brzdené nápravy   

Zadná náprava riadená od podložky   

Prevádzková rýchlosť min.40 km/h s COC certifikátom   

Pneumatiky RADIÁLNE min. 560/60-22,5    

Kompresor s výkonom min. 7700 l/min   

Otáčky kardana 540 otáčok/min    

Pozinkovaná nádrž   

Silný profilový rám pozinkovaný   

Zaslepené sacie otvory vpravo, vľavo, vzadu 8“   

Predpríprava na turbo plnenie   

8“ sací otvor s rýchlospojkou vľavo alebo vpravo   

Príprava pre vrchný plniaci otvor s plniacim otvorom a rebríkom 
  

Priemer vrchného plniaceho otvoru min.380mm   

Ukazovateľ hladiny v nádrži    

Sifón    

Zadný hydraulický uzáver   

Držak hadíc   

Osvetlenie 12 V    

Rozprašovací adaptér   

Prielezový otvor vzadu s priemerom min.600 mm   

Vlnolamy min.2 ks   

Kardan    

Predpríprava pre aplikátor   

 

 

 


