Příloha č. 3a – Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky
Jednonápravový traktorový nosič kontejnerů
-

Jednonápravový traktorový návěs
Tažná oj s připojením do spodního závěsu
Odstavná podpěra návěsu
Brzdový systém dvouokruhový
Elektroinstalace 12 V
Hmotnost přepravovaného nákladu min 5.000 kg
Povolená rychlost max. 40 km/hod.
Vybavení zadním trojúhelníkem označující pomalá vozidla

Technické parametry nakládacího háku:
-

Výška háku 1.000 mm
Rozteč lyžin 1060 mm
Délka kontejnerů min. 3.800 mm, max. 4.000 mm
Ovládání nosiče z kabiny traktoru, pákami hydraulického okruhu traktoru
Jištění mylné operace obsluhy
Mechanické jištění kontejneru
Pohon nosiče hydraulickým čerpadlem z okruhu traktoru

Další podmínky
-

Zařízení NOVÉ, NEPOUŽITÉ
S doklady nutnými k řádnému provozu
Prohlášení o shodě CE
Servisní sešity – Návody k použití v češtině
Zajištěn autorizovaný servis
Silniční vozidlo musí být schválena pro provoz na pozemních komunikacích v souladu se
zákonem č. 56 / 2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o
změně zákona č. 168 / 1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem
vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu
vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.

ilustrační foto hákového nosiče kontejneru
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Velkoobjemový kontejner o objemu min. 9 m3 – 3 ks
Kontejner – určený na sběr bioodpadu














Typ:
Výška háku:
Objem:
Délka vnější:
Šířka vnější:
Výška vnější:
Podlaha:
Stěny:
Provedení zadního čela:
řetízkem
Provedení bočnic:
Barva:
Háčky na upevnění sítě
Kompatibilní s nosičem

Velkoobjemový kontejner
1 000 mm
min. 9 m3, max. 11 m3
max. 3 850 mm
max. 2 100 mm
min. 1400 mm max. 1600 mm
tl. min. 3 mm
tl. min. 2 mm
vrata otevíratelná do stran (dvojdílná), zajištění
pevné
modrá

ilustrační foto kontejneru

Velkoobjemový kontejner o objemu min. 10 m3 – 1 ks











Typ:
Výška háku:
Objem:
Délka vnější:
Šířka vnější:
Výška vnější:
Podlaha:
Stěny:
Provedení zadního čela:
řetízkem
Provedení bočnic:





Barva:
Háčky na upevnění sítě
Kompatibilní s nosičem

Velkoobjemový kontejner
1 000 mm
min. 10 m3, max. 15 m3
max. 3 850 mm
max. 2 100 mm
min. 1600 mm max. 2000 mm
tl. min. 3 mm
tl. min. 2 mm
vrata otevíratelná do stran (dvojdílná), zajištění
sklopné v 1/2 výšky v celé délce kontejneru
sklopné bočnice na obou stranách kontejneru
modrá

ilustrační foto kontejneru

