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

 

Název dodávky: 
Kompletní vozidlo o celkové hmotnosti 18 t s hákovým nakladačem 

 

 

Stručný rozsah nabídky: 

- Specifikace podvozku 18 t celkové hmotnosti s hákovým nakladačem  

- Motor cca 320 hp, min 1200 Nm, EURO 6 

- Převodovka automatizovaná min. 12 stupňů, s možností manuálního řazení 

- Zadní náprava s pneumatickým pérováním s možností aretace, kotoučové brzdy 

vpředu i vzadu, asistent rozjezdu do kopce, ruční brzda ABS, ASR, ESP 

- Palivová nádrž 150 l uzamykatelná, pneu přední i zadní 315/80R22,5 

- Poziční a sdružené zadní světla led, denní svícení, přední mlhová světla 

- Kabina denní, pneumaticky odpružené sedadlo řidiče 

- Přední nárazník ocelový s nášlapem pro čištění předního okna 

     Technická specifikace ramenového nakladače: 

- Nakládací kapacita 14 t, výška háku 1 570 mm 

- Ovládání - dálkové radiové, automatická pojistka háku 

- Nouzové ovládání na levé straně vozidla 

- Hydraulické jištění kontejneru vnitřní se signalizací na vnitřním panelu  

- POZOR: poptávka není kompletní, pro její zaslání kontaktujte na e-mail: 

brandova@ozoostrava.cz  

 

Ostatní náležitosti nabídky: 

1) Technické parametry nabízeného podvozku v minimálním rozsahu dle poptávky 

2) Cena hodiny práce v servisu 

3) Bezúplatné proškolení našich 3 pracovníků na vytypované opravy elektro, brzdy, 

převodové skříně, spojka 

4) Garance, záruční podmínky 

5) Garanční prohlídky po dobu záruky zdarma včetně materiálu, interval garančních 

prohlídek 

6) Nabídková cena podvozku včetně nástavby a její montáže na podvozek a bezplatných 

garančních podmínek 

7) Výkres podvozku včetně hákového nakladače, technické parametry (váha, rozměry, 

skutečné parametry – výkon atd., světlá výška podvozku, poloměr zatáčení) 

8) Úplný rozpis pravidelných kontrol a předepsaných úkonů po dobu životnosti vozidla 

(dle mth, dle km, dle doby a jiných parametrů)- SERVISNÍ PLÁN 
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Termín podání nabídky: 

15.10.2021 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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