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

 

Název dodávky: 

Nástavba Linearpress o objemu 20m3 + vyklápěč nádob i pro kontejnery 5 CBM 

 

 

Stručný rozsah nabídky: 
1) Čistý objem nádrže 20 m3 a více, montáž na podvozek 26 tun 6x2*4 s rozvorem 3700 + 1370 

mm 

2) Max. celková délka vozidla včetně vyklápěče 9 700 mm 

3) Max. celková výška vozidla 3 650 mm 

4) Vyklápěč nádob nedělený pro výsyp nádob o objemu 80,110, 120, 240, 1 100 litrů a 

kontejnerů o objemu 5 CBM, typu 1174 P  

5) Materiál pro vanu – otěruvzdorná ocel tvrdosti HB min 400, tl. min. 6 mm se zárukou proti 

prodření vany min. 4 roky 

6) Barevné provedení zadního víka, předního čela a vyklápěč RAL 6018, střední část RAL 9010 

7) Kamera v zadní části s monitorem v kabině umístěném na přístrojovém panelu atd. 

8) 2 x zábleskový maják vpředu, 2 x zábleskový maják vzadu s krycí klecí 

9) Pomocné LED světlo pro pracovní prostor 

10) Bezpečnostní spojka na lisování pro vypnutí 

 

 

Ostatní náležitosti nabídky: 
1) Technický výkres a výpočet užitného objemu nástavby, vany a vyklápěče, technické údaje 

nástavby: drtící síla, váhy, rozměry atd. 

2) Technický výkres a výpočet celkové délky vozidla s grafickým znázorněním zatížení náprav a 

výkres zatížení na nápravu 

3) Vana o minimálním objemu 2,3 m3 – mřeno od vnější hrany po dno nástavby 

4) Vyklápěč univerzální nedělený pro nádoby 80 litrů – 1100 litrů + 5 CBM se zařízením pro 

výsyp kontejnerů s plochými víky 

5) Technické parametry nabízená nástavba a vyklápěče 

6) Cena hodiny práce v servisu 

7) Bezúplatné proškolení našich pracovníků na vytipované opravy 

8) Garance, záruční podmínky 

9) Garanční prohlídky po dobu záruky zdarma – práce 

10) Nabídková cena nástavby včetně vyklápěče a montáže 

 

 

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  

mailto:perina@ozoostrava.cz

