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VZOROVÁ NABÍDKA 150649
hliníková nástavba pevná lomená pro přepravu
vozidel pro Ford Transit L3 popř. L4

Charakteristika – lehké provedení odtahové nástavby pro osobní
automobily a přepravu
Základní rám - svařenec, průchozí příčníky v hlavních průběžných
profilech, plošina za zadním uložením per zlomená (rolna pro vedení lana).
Provedení podlahy nástavby - střed slzičkový AL plech, pojezdové plochy
slzičkový hliníkový plech.
Obvyklé rozměry nástavby :
Délka 4 900 mm, šířka 2 200 mm
Obvyklé provedení :
Vysouvací nájezdy uložené pod šikmou částí plošiny vyrobeny z AL
podlahového profilu.
Zadní koncová světla uložená otočně na čepu nad úrovní podlahy.
Způsob zajištění naloženého vozu - doraz předních kol na hladkou
podlahu 2ks.

Povrchová úprava základní a svrchní barva podle vzorníku RAL, obvodový
lem v barvě kabiny.

Součástí nástavby v základní ceně jsou :
Za kabinou technologická rampa s gumovými dorazy a el osvětlením,
uložení elektrického navijáku. Plastové blatníky, hliníkové sklopné
zábrany proti vklínění a poziční osvětlení dle vyhlášky MD.
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Záruka na práci i materiál je 24 měsíců.
Základní cena hliníkového provedení …………………………..198 000,-Kč
Individuální schválení nástavby, zápis do TP…………………….. 3 500,- Kč
(předpokládaná hmotnost bez doplňků cca 500 kg)
Možné doplňky
naviják COME - UP DV 9000 (4,5 t) ……........................….... 36 000,- Kč
Příčný posuv navijáku ………………………….……………………. 6 900,- Kč
Tažné zařízení ISO50 1x vzadu + příruba lož. plocha ………. 14 800,- Kč
pracovní osvětlení ložné plochy.............................................. 2 500,- Kč
Majáková rampa Alert 1000 ……………………………………….. 12 000,- Kč
schránka na nářadí.............................................................. 4 200,- Kč
Předpoklady nabídky
S vozidle jsou dodány segmenty upínání nástavby aplikovatelné na
podvozek. Podvozek je vybaven držákem rezervy.

.
Případná realizace se řídí všeobecnými prodejními a dodacími podmínkami
KOV Velim.
Za KOV Velim
Zdenek Kropáček
obchodní oddělení
Tel.+fax: 0321/763337, 763558
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