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Vodní cisterna SIMED NCS 1500   
(cenová nabídka pro pana Janatu, Pardubice I) 
 

Vodní cisterny NCS jsou určeny pro přepravu 
užitkové vody s následnou možností zavlažování 
trávníků a okrasné vegetace pěších zón. Při 
osazení nosiče mycí lištou je možné provádět 
kropení a splachování pozemních komunikací. 
Cisternovou nástavbu lze ve spolupráci se silničním 
zametačem využít i pro zkrápění zametané 
komunikace.  
 
Popis vodní cisterny:  
Cisternová nástavba se dodává jako technologický 
celek, který je namontovaný na natahovací rám pro CTS 03-23 s výškou háku 900 mm.  
Montáž a demontáž se provádí: - pomocí jednoramenného nosiče CTS 03-23, bez nutnosti 
připojovat hydraulické hadice – čerpadlo cisterny je nezávislé na podvozku). 
 
Nádrž o objemu 1500 l – velikost vhodná k montáži na vozidla o celkové hmotnosti do 3,5t, 
je oválného profilu a je vyrobena ze sklolaminátu. Ve spodní části nádrže je nosný rám. V 
horní části nádrže je vstupní otvor s odklopným víkem.  
Čerpací agregát HONDA 140/3,6 je vhodný pro zálivku zeleně a zkrápění válcového 
kartáče. Skládá se z membránového vodního čerpadla, které je poháněno přes pružnou 
spojku orbitálním hydromotorem. Čerpací agregát je umístěn společně s ovládacími ventily a 
samonavíjecím bubnem kropící hadice na společný rám agregátu.  
Navíjecí ruční buben je uložen v pevné konzole. Tlaková voda je přivedena k hadici na bubnu 
pomocí kloubového uložení zatěsněného „O“ kroužky vyrobeného z chromniklové oceli.  
Plnění nádrže lze provádět dvěma způsoby:  
- z hydrantu (přes bajonetovou přípojku velikosti „C“  
- ze zdroje tlakové vody víkem nádrže  
 
Technické parametry 
Objem nádrže  

 
1 500 l  

Jmenovitý průtok čerpadla  140 l/min  
Max. tlak  3,6 bar  
Ruční naviják zavlažovací hadice - samonavíjecí  délka 10 m  
Hmotnost: Cca 280 kg 
 

Rekapitulace a cenová nabídka:  

SIMED NCS 1500-(objem sklolaminátové nádrže 1500 l, natahovací rám pro CTS 03-23)  
Agregát 140/3,6 HONDA (průtok 140 l/min, tlak 3.6 bar – s pohonem HONDA) 
Určeno pro zástavbu na vozidlo bez odpovídajících pohonných hydraulických obvodů, 
pro ZÁLIVKU - samonavíjecí pružinový naviják - ruční,10 m hadice 
 

Cena vč. vypsaného přísl.:      164 000 Kč bez DPH  

Dodání cca 10 – 12 týdnů ode dne závazného objednání. Platnost nabídky 3 měsíce. 
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