
V Ostrově dne

Číslo 
výrobku

Celkem v 
kg

Cena v EUR 
bez DPH

BB500905 ALU podvozek a nakláp ěcí plošina SPEEDER 46-20 21 490,-

Rozměr plošiny   5,27 x 2,02 m KRÁTKÁ KABINA   prázdná hmot.  nástavby  ca. 1990

Celková hmotnost 4.600 kg nebo na přání zákazníka snížená na: 3.500 kg

Nosnost  cca 2.610 kg — " — ca. 1.560 kg

SÉRIOVÉ PROVEDENÍ

* Naklápěcí plošina - elektromechanický systém cca 8° nájezdový úhel

* HLINÍKOVÝ RÁM PODVOZKU se vzduchovým odpružením jed notlivých náprav

jednotlivé měchy jsou na každém kole vybaveny gumovými dorazy na "nouzový dojezd" 

* vybavení ABS,EDS,ASR MSR 

* Zadní náprava:  195/50 R-13C 104 N  M&S na ALU ráfcích výška naložení: 0,63 m

* 1 ks rezervní kolo s držákem pro p řední nápravu

* 2 ks široké nájezdové lyžiny, jednoduché ovládání, plynulý posun do stran

centrální zajištění a kontrolním světlem zajištění v kabině vozidla

Odtahová nástavba » SPEEDER « VW-T5

13.10.2014

Výroba v malé sérii:        dodací lhůta cca 4 týdny

"celohliníková" konstrukce plošiny a rámu vozidla 

centrální zajištění a kontrolním světlem zajištění v kabině vozidla

* 2 ks nastavitelných Alu zarážek na kola

* 2 ks upev ňovacích popruh ů s TÜV certifikátem č. LS1206430Z1

EE501161 Vystavení COC osv ědčení 210,-

     Prázdná hmotnost: bez příplatkového vybavení vozidla a nástavby (např. klimatizace, elektro paket,…) 

Číslo 
výrobku

Celkem v 
kg

Cena v EUR 
bez DPH

BB52442 1 ks držák majákové rampy 19 690,-

DD523467 majáková rampa se dv ěma LED moduly  a dv ěma LED prac. sv ětly 1500mm 10 1 388,-

EE501104 1ks Panoramatické nakládací zrcátko 0,3 52,-

BB524423 1 ks elektrický naviják COME UP RHNO 8 tah 3.560 kg 1 2 V 2 250,-

* 15 m speciálního ocelového lana Ø 8 mm s hákem, kla dkou a poutkem lana

*  kabelové dálkové ovládání - kabel 9 m  dlouhý

* manuální bo ční posun navijáku 

* elektrické p řipojení a montáž navijáku za kabinu vozidla

BB525559 Kryt navijáku hliníkový plech s plynovými vzpěrami pro ší řku 2,0 m 4 140,-

BB501076 4 kanálové bezdrátové dálkové ovládání (868MHz) s vnitřní anténou 1 845,-

* pro shora uvedené navijáky a naklápění plošiny

UPOZORNĚNÍ

Upozornění: příplatkové vybavení snižuje nosnost vozidla!

PŘÍPLATKOVÉ VYBAVENÍ

* navíc náhradní kabelové ovládání - kabel 5 m dlouhý

BB501048 Středová podlaha / hliník mezi pojezdy speciální profil 67 597,-

 



BB501485 Rezervní kolo - zadní 195/50 R-13 C 140 N M+S na ALU ráfku 15 250,-

BB500980 Držák rezervního kola zadního kola 7 155,-

 

BB501041 Pracovní sk říňka levá 645x220x300 mm, plastová, uzamykatelná 3 216,-

BB501042 Pracovní sk říňka pravá 645x220x300 mm, plastová, uzamykatelná 3 216,-

 

BB500985 Tažné zařízení-odnímatelné UPOZORNĚNÍ: Vozidlo je nutné vybavit tachografem 6 760,-

* max. hmotnost p řívěsu 2.500 kg a celk. hmotnost 5.300 kg p ři stoupání 10 %  (FORD)

BB524417 * zásuvka p řívěsu - 7 pólová vpředu a vzadu 249,-
BB524418 * přídavná koule za kabinou u navijáku 99,-

SLEVA 10%

NABÍDKA CELKEM

Nabídka je platná do 12.11.2014

2 961 €

26 646 €

CELKEM ZA NÁSTAVBU bez DPH 29 607 €


