ISUZU M21 Spring (šířka kabiny přes dveře 1 815 mm)

15. 7. 2019

(Cenová nabídka pro pana Janatu, Úřad městského obvodu Pardubice I)

Podvozek:













…ilustrační fotografie vozu s rozvorem 2 480 mm

Celková hmotnost vozidla 3 500 kg, c.h. soupravy 7 000 kg
rozvor: 2 480 mm, šířka kabiny 1 815 mm
hmotnost podvozku bez nástavby cca 1 880 kg
výška kabiny 2 150 mm, šířka kabiny přes dveře 1 815 mm
nýtovaný a šroubovaný vysoce pevný ocelový rám, C profil 180 x 65 x 4 mm (výška stojiny
x šířka pásnice x tloušťka), šířka rámu 700 mm, černá barva
přední náprava tuhá, listové pružiny, hydraulické tlumiče
zadní náprava tuhá Light Duty (220 mm), listové pružiny s hydraulickými tlumiči
max. přípustné zatížení na nápravu přední/zadní 2100/2435 kg
palivová nádrž 75 l
pneumatiky 205/75 R16, dvoumontáž na zadní nápravě
řízení levostranné s posilovačem, stavitelný volant ve dvou rovinách
akumulátor 1x 80Ah, alternátor 12V/90A

Motor:







Isuzu RZ4E
obsah 1 898 cm3
čtyřválec vznětový, Common Rail
výkon 90 kW/130k při 3 200 ot./min
točivý moment 320 Nm při 1500-2700 ot./min
vozidlo splňuje emisní limity normy EURO 6b bez použití AdBlue (močoviny)

Převodovka:





MVC6, manuální (6 stupňů vpřed, 1 vzad)
převodový poměr vpřed (4.942 - 2.686 - 1.527 - 1.000 - 0.796 - 0.634)
stálý převod 4.777
PTO (vývod z převodovky pro pohon nástavby)

Brzdy:



kotoučové, dvouokruhové hydraulické s podtlakovým posilovačem
kotouče: přední 293 mm, tl. 40 mm; zadní 275 x 30
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ruční brzda působící na spojovací hřídel
ABS+BAS+ESC+ASR

Vybavení kabiny:


















kabina třímístná denní kabina ze zesílené oceli s možností sklopení
barva kabiny bílá
dveře otvírané až na 90° (pohodlné nastupování)
okno v zadní stěně kabiny
přední a zadní mlhová světla
airbag řidiče
mechanicky odpružené sedadlo řidiče
pevné dvojsedadlo spolujezdce
tři bezpečnostní pásy, dva vnější tříbodové s předpínači a možností výškového seřízení
zvuková signalizace zpátečky
ruční regulace volnoběžných otáček (pro pohon nástavby)
autorádio s USB/bluetooth hands free (bez CD)
nastavitelný volant v obou směrech
imobilizér, klíče s centrálním zamykáním s dálkovým ovládáním (2x)
elektrické stahování oken
ruční nastavení světlometů z místa řidiče
denní svícení

Další výbava:





povinná výbava: plnohodnotné rezervní kolo, základní nářadí vč. zvedáku, povinná výbava
(reflexní vesta, výstražný trojúhelník, autolékárnička, rukavice, náhradní žárovky).
Sada gumových koberců na podlahu.
Dodatečná protikorozní úprava podvozku (Dinitrol).
Textilní potahy na sedačky od českého výrobce.

Cenová nabídka a záruka:





podvozek ISUZU M21 Spring (připravený pro nástavbu JNK):
646 000 Kč bez DPH
V ceně je předprodejní prohlídka vč. záběhové prohlídky po 1 500 km.
Standardní záruka na podvozek 24 měsíců, bez omezení počtu najetých kilometrů.
Záruka na originální příslušenství (autorádio apod.) přestává platit po dosažení jedné z těchto
dvou podmínek: 12 měsíců, nebo 100 000 km.

Volitelná výbava (v případě zájmu nutno připočítat k ceně):


Manuální klimatizace:

28 500 Kč bez DPH

…ilustrační fotografie podvozku
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Nástavba - jednoramenný nosič kontejnerů:



















Výroba a montáž CHARVÁT CTS a.s.
MECHANISMUS KLOUB. CTS 03-23-K-DIN, pro rozvor 2 480 mm
Výška háku 900 mm, rozteč ližin 1 060 mm
AKTIVNÍ ZAJIŠŤ. CTS 03-2X-K CTS VNITŘNÍ
OVLÁDÁNÍ EL. ED 2/3-K-BL. AZ a PČ -12V
ROZVADĚČ HYDR. EL. OLEODINAMICA ED 2/3 12V
NÁDRŽ HYDR. HN 10L BLOK, ZADNÍ DRŽÁK, 1"
HYDRAULIKA - PŘIPOJOVACÍ SADA 1" < 29MPa
ČERPADLO HYDR. ZUB. CASAPPA FP 20.16 ISO
ÚPRAVA PODVOZKU - I., MONTÁŽ MECHANISMU K < 50 kN NA PODV. 4x2
OVLÁDÁNÍ EL. - MONTÁŽ NA PODVOZEK SLOŽITÁ
BLATNÍKY JEDNODUCHÉ PLAST. < 19" SADA VČ. MONT.
SVĚTLA - ZADNÍ DOPLŇ. OBRYS.+BOČNÍ-LED RAMÉNKO
Zakládací klín vč. držáku.
Nástavba bude zapsaná v čistopisu technického průkazu.
Předpokládaná provozní hmotnost (podvozek+mechanismus a bez kontejneru) cca 2 390 kg.

Cenová nabídka a záruka:



Nástavba jednoramenný nosič kontejnerů CTS 03-23-K-DIN:
332 000 Kč bez DPH
Záruka je 12 měsíců na celý mechanismus vč. montáže na vozidlo a dalších 12 měsíců na
nosné díly.

Volitelná výbava (v případě zájmu nutno připočítat k ceně):



Výstražný oranžový maják vč. nutného přísl.:
Boční proti podjezdové zábrany (do 3,5 tuny celkové hmotnosti nepovinné):
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8 500 Kč bez DPH
8 000 Kč bez DPH

Kontejner vanový + klecové nástavce:

…ilustrační foto kontejneru s nástavci











výška háku 900 mm
celková hmotnost kontejneru 3 000 kg
zadní vrata otvíratelná do boku + zajištění
vnitřní délka (vnější/vnitřní): 2 725/2 500 mm
standardní šířka (vnější/vnitřní): 2 076/1 920 mm (po domluvě lze rozměr upravit)
výška plných bočnic (vnější/vnitřní): 645/400 mm
hmotnost kontejneru (± 5%): 340 kg
odnímatelné nástavce výšky 80 cm (rám + síto), hmotnost cca 90 kg
barva RAL dle výběru (nemetalická)

Cenová nabídka a záruka:



Vanový kontejner + klecové nástavce:
Záruka na kontejner je 12 měsíců.

47 000 Kč bez DPH

…ilustrační foto kontejneru s nástavci
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Nádrž NVSV 1500 na kontejnerovém platu

…ilustrační foto vodní nádrže NVSV 1500 samostatně stojící











Nádrž NVSV 1500, slouží k přepravě vody na zalévání výsadby stromů, keřů, květin a
zatravněných ploch. Je vybavena benzínovým čerpadlem s možností sání i výtlaku vody.
Nádrž lze také využívat pro plnění stacionárních nádrží s následným využitím. Nádrž může být
montována na jakýkoliv dopravní prostředek s odpovídající nosností (cca 1650 kg)
a velikostí základny nádrže.
Nádrž má nezávislý pohon čerpadla (žádné propojení hyd. hadicemi s podvozkem).
Nádrž je umístěna napevno na kontejnerových ližinách (pro snadnější manipulaci).
Nádrž neslouží k přepravě pitné vody!
Objem nádrže 1 500 l
Vnější rozměry nádrže ŠxDxV : 1200mm x 1300mm x 1050 mm, tloušťka stěn 10 mm
Rozměr dna nádrže a uložení čerpadla ŠxD: 1200 mm x 2040 mm, tloušťka dna 15 mm
Hmotnost prázdné nádrže vč. čerpadla a rozvodů vody a kontejnerových ližin: 205 + 145 kg.










Sestava nádrže pro sání a výtlak vody:
Nádrž na vodu je plastová, objem 1500 litrů, možnost plnění - čerpadlo/hydrant
Nádrž je vyztužena přepážkami a doplněna vlnolamy, kontrolní víko
Sací a výtlakové čerpadlo Honda 4 – takt, výkon 2,6 kW (palivo, benzín)
sací hloubka 8 m
výtlak do vzdálenosti 32 m
sací výkon 600 l/min
regulovatelný tlak pro zálivku (0 – 4 bar)









Kohouty pro sání, výtlak a cirkulaci vody, kohouty pro zalévání a externí WAP
C – koncovky pro sání a odpojení čerpadla
Sada sacích C – hadic, 4 ks/2m/ks + sací košík se zpětnou klapkou
Vodoznak na boku nádrže. 10 m hadice o průměru 25 mm (1“) pro zálivku, mytí
a přepouštění vody
Aretační materiál nádrže – 2x montážní popruh 5 t
Manipulační oka pro manipulaci s prázdnou nádrží



Cenová nabídka a záruka:



Nádrž NVSV 1500 instalovaná napevno na kontejnerových ližinách:
103 000 Kč bez DPH
Záruka na cisternu včetně zařízení je 12 měsíců, záruka na čerpadlo je 24 měsíců.
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…ilustrační foto - nádrž NVSV 1500 umístěná na valníkovém kontejneru

Vysokotlaký čisticí stroj KÄRCHER G 7.10 M
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Pohon: benzín
Max. přívodní teplota: 40°C
Průtok: 470 l/h
Tlak: 20-160 bar
Hmotnost (bez příslušenství): 30,2 kg
Rozměry (DxŠxV): 535 x 580 x 800 mm
Bez ohřevu vody
Vysokotlaký čisticí stroj KÄRCHER G 7.10 M je určený pro čištění oblastí, ve kterých není
bezprostřední přívod elektrické energie jako např. mytí nákl. automobilů, návěsů, člunů,
bazénů či vjezdů.
Stroj Kärcher G 7.10 M je vybaven mosazným čerpadlem s dlouhou životnosti a výbornou
odolnosti proti korozi.
Stabilní rám ochraňuje čisticí stroj a umožňuje jednoduchou obsluhu a transport.
Ergonomický design pistole, držák pistole a hák na zavěšení hadice zvyšují uživatelský
komfort.
Čisticí stroj KÄRCHER G 7.10 M je vybaven injektorem čisticích prostředků, který
umožňuje jednoduché nanášení čisticích prostředků za nízkého tlaku.
Extra velká kola usnadňují manipulaci v těžkém terénu.
Jako všechny vysokotlaké čističe KÄRCHER je také KÄRCHER G 7.10 M testován TÜV a
disponuje znakem GS pro testovanou bezpečnost
Použití: Pro čištění nákladních automobilů, přívěsů, lodí, člunů, bazénů nebo vjezdů.
Standardní příslušenství: vysokotlaká pistole, VT hadice 7,5 m, Vario-Power pracovní nástavec,
integrovaný jemný vodní filtr, rotační tryska

Cenová nabídka a záruka:



Vysokotlaký čisticí stroj KÄRCHER G 7.10 M:
Záruka na vysokotlaký čisticí stroj KÄRCHER G 7.10 M je 12 měsíců.

18 300 Kč bez DPH

Rekapitulace - celková cena:







podvozek ISUZU M21 Spring (připravený pro nástavbu JNK):
Nástavba jednoramenný nosič kontejnerů CTS 03-23-K-DIN:
Vanový kontejner + klecové nástavce:
Nádrž NVSV 1500 instalovaná napevno na kontejnerových ližinách:
Vysokotlaký čisticí stroj KÄRCHER G 7.10 M:
Celková cena bez příplatků:

Platnost nabídky je do 5. 8. nebo do vyprodání.
Děkuji za Váš zájem o značku ISUZU a budu se těšit na případnou další spolupráci.

S pozdravem,
František Voříšek
Obchodní zástupce ISUZU
E-mail: frantisek.vorisek@proscan.cz
Telefon: +420 737 213 691
Vzhledem k neustálému vývoji si výrobce vyhrazuje právo změny v technické specifikaci.

7

646 000 Kč bez DPH
332 000 Kč bez DPH
47 000 Kč bez DPH
103 000 Kč bez DPH
18 300 Kč bez DPH
1 146 300 Kč bez DPH

