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

 

Název dodávky: 
Kompletní vozidlo se sací nástavbou a příslušenstvím o celkové hmotnosti 26 t  

 

Stručný rozsah nabídky: 

1) Podvozek 6x2, maximální výška vozidla 3,5 m včetně podvozku 

2) Motor min 340 hp, min 1200 Nm, EURO 6 

3) Převodovka automatická min. 12 stupňů, s možností manuálního řazení 

4) Přední náprava s listovými péry a stabilizátorem, min. zatížení 7 500 kg, zdvojená 

zadní náprava 

5) Palivová nádrž 150 l uzamykatelná 

6) Přední a prostřední pneu 315/80R22,5, zadní pneu 385/80R22,5 

7) Poziční a sdružené zadní světla led, denní svícení, přední mlhová světla atd. 

Specifikace CAS: 

1) Kalová nádrž- materiál ocel-konstrukce dle ADR FL 

2) Síla stě 5-6mm, celkový vzduchový objem nádrže 10-12m3 

3) Hydraulicky otevíratelné zadní čelo 

4) Hydraulické vyklápění nádrže, vlnolam 

5) Indikace plnění kalové nádrže stavoznakem. Sací/vypouštěcí manuálně ovládaný 

zadní uzávěr DN 100. Druhý zadní uzávěr kulový s manuálním ovládáním 

Vývěra/Vakuokompresor: 

1) 1 x min. výkon sání 900 m3/hod, 1 x min. výkon sání 1200 m3/hod 

2) Vákuum max 97%, ax. Pracovní přetlak 0, bar 

3) Pohon vývěvy přes pneu. spojku hydraulicky atd. 

Vodní okruh s VT čerpadlem: 

1) Pro rozrušování usazenin, mytí lapolů, výkon čerpadla min. 100 l/min, max. 150 bar 

2) Pohon hydraulický, pojistný a regulační ventil plnoprůtočný 

3) Velkoobjemový nátokový filtr před čerpadlem atd. 

 

Ostatní náležitosti nabídky: 

1) Technické parametry nabízeného podvozku v minimálním rozsahu dle poptávky 

2) Cena hodiny práce v servisu (podvozek, nástavba) 

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, uvést interval 

garančních prohlídek 

6) Nabídková cena podvozku včetně nástavby a příslušenství, montáže na podvozek a 

bezplatných garančních prohlídek 

7) Výkres podvozku včetně nástavby, 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 a 

nástavby(dle mth, dle km, dle doby a jiných parametrů)- SERVISNÍ PLÁN 

9) Variantní nabídky pro provedení nástavby v nerezi 

 

 

Termín podání nabídky: 

22.3.2019 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

