
Príloha č. 1._Opis_Hákový nakladač 

Špecifikácie a výbava podvozku: 

Napr. MAN TGL 8.180 4x2 BB, VIN: WMANXXXXXXXXXXX, dátum prvej registrácie: max. rok 2011, 

motor min. štvorvalec Euro 5, výkon motora: 

Min. 132kW / 180PS, obsah motora 4580 ccm, manuálna predovodvka 6 rýchlostí, tachograf digitálny 

stav max. cca: 170.000 km, posilňovač riadenia, kabína krátka – biela, sedadlo vodiča vzduchom 

odpružené, uzávierka diferenciálu, pérovanie oceľ / oceľ, celková hmotnosť  max 7.490 kg, rázvor 

náprav 3 300 mm, vozidlo bez spojovacieho zariadenia pre prípojné vozidlo. 

V cene zákazky obsiahnuté: min. 2 sedačky v kabíne, sklo do zadnej steny kabíny pre rad TGL, nové 

oleja motor, prevodovka, diferenciál, nové filtre – motor, palivo, kabína, sušič vzduchu, platná STK 

a meranie emisií min. do 8/2020, registrácia na odberateľa vrátane poplatku, vývozné značky 

a povinné zmluvné poistenie s platnosťou jeden mesiac(v prípade dodávateľa mimo SR). 

 

Špecifikácia nadstavby: 

Nový kĺbový nosič kontajnerov, dva hydraulické valce typ NK 50 MZ výkon 5.000 kg pre kontajnery 

optimálnej vonkajšie dĺžky 4.000 mm s ovládaním z kabíny vodiča pneumaticky a núdzovo pákami na 

hydraulickom rozvádzači mechanicky. Zaistenie kontajnera mechanický zámok – hák / čap v ráme 

kontajnera. Doba naloženia alebo zloženia približne 1 min. Výška háku 1.000 mm, rozteč rolien pre 

kontajner 1.060 mm. Lakovanie nového nosiča kontajnerov: epoxidový základ + vrchná – 

dvojzložkový polyuretán podľa farby rámu podvozku. 

 

Špecifikácie ďalšieho príslušenstva: 

Min. 2 sedačky v kabíne, boxy za kabínou na zinkovanej konzole, pracovné osvetlenie na kabíne 

vzadu, sklo do zadnej steny kabíny pre rad TGL, nový olej v motore, prevodovke, diferenciáli, nové 

filtre - motor, palivo, kabína, sušič vzduchu, vývozné značky a povinné zmluvné poistenie s platnosťou 

jeden mesiac(v prípade dodávateľa mimo SR). 

 

Záruky na podvozok a nosič kontajnerov: 

Pre nové podvozky MAN je poskytovaná záruka podľa záručných a servisných podmienok výrobcu 

MAN Truck & Bus SE, Dachauer, Strasse 667, 80995 Mníchov, Nemecko v dĺžke min. 12 mesiacov na 

kompletné vozidlo bez obmedzenia počtu najazdených km, min. 24 mesiacov, na pohonný reťazec 

(motor, prevodovka, hnacie nápravy ...) bez obmedzenia počtu najazdených km. Prvá servisná 

prehliadka do 5.000 km zdarma. Dodávateľ poskytuje na nové nosiče kontajnerov záruku v dĺžke min. 

24 mesiacov, na nové hydraulické komponenty min. 12 mesiacov. V prípade predaja použitého 

podvozku (ojazdeného motorového vozidla) neposkytuje dodávateľ záruku. záruku na akosť 

podvozku (ojazdeného motorového vozidla) dodávateľ neposkytuje, odberateľ sa vzdáva práv zo 

zodpovednosti za vady podvozku (ojazdeného motorového vozidla). 

 


