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OFERTA WSTĘPNA 

 Na śmieciarkę 16m3   

 do pojemników od 110 do 1100 l  

 

 
Specyfikacja zabudowy 

 

-  zabudowa fabrycznie nowa, z urządzeniem zasypowym tylnym, elastycznie 

połączona z  podwoziem 

- skrzynia ładunkowa –  ściany oraz dach skrzyni ładunkowej  o przekroju 

owalnym,  nieożebrowana 

-skrzynia ładunkowa wykonana ze stali wysokogatunkowej  typu  Domex 

650MC lub równoważnej. 

- pojemność skrzyni ładunkowej 16m3 

-objętość kosza zasypowego min 2,0m3 

-odwłok wykonany z blachy o grubości od 6mm 

-mechanizm zgniatania liniowo-płytowy 

-wyłączniki krańcowe umieszczone  na zewnątrz  siłowników hydraulicznych 

(gwarantujące cichą pracę układu hydraulicznego) 

- stopień zagęszczania odpadów min 5:1w zależności od frakcji, 

-uniwersalne urządzenie załadowcze dostosowane do pojemników 80-   

1100litrów 

       
Zdjęcie poglądowe PARTNER 16 
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Zdjęcie poglądowe DAF LF55  

 

- dwa siłowniki prasy zgniatającej umieszczone wewnątrz odwłoka  

- hydrauliczny układ sterowania z dwustrumieniową pompą hydrauliczną o 

wydajności min P1 80 l i P2 40 l. 

-automatyczna  hydrauliczna blokada odwłoka  

-układ uwalniania zakleszczonych przedmiotów 

-kamera umieszczona z tyłu zabudowy oraz monitor i głośnik zainstalowany w  

  kabinie kierowcy 

-tylny panel sterowniczy z funkcjami pracy płyt pracujących po prawej stronie 

odwłoka 

-włącznik do rozpoczęcia cyklu ładowania 

-włącznik wyładowania skrzyni po lewej stronie z przodu zabudowy 

-wyłącznik bezpieczeństwa po obu stronach  

-włącznik dzwonka po obu stronach 

-kolor zabudowy RAL 2011(pomarańcz) 

-oświetlenie wg obowiązujących obecnie przepisów: światła hamowania, 

postojowe,  kierunkowskazy, oraz dwa światła ostrzegawcze „kogut” 

-pasy odblaskowe na kabinie i odwłoku 

- dwa stopnie dla ładowaczy wraz z czujnikami zajętości i ograniczeniem 

prędkości do 30 km /godz. 

-sygnał dźwiękowy przy jeździe pojazdu do tyłu 

-zabudowa odpowiada wytycznym 89/392 EWG i posiada znak E, dotyczący 

skrzyni  ładunkowej i wanny załadowczej według EN PN 1501-1 
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Cena:                          499 500,00 PLN netto 

 

Podwozie:                  VOLVO FL 4X2 18t 8L                

 

Płatność:  wpłata 50% wartości brutto przy złożeniu zamówienia, pozostałe 50%    

bezpośrednio przy odbiorze, lub wg ustaleń 

 

Termin dostawy:           Stock – w ciągu 14 dni od zamówienia i dokonania przedpłaty  

 Standardowo do 12 tygodni od zamówienia i dokonania przedpłaty oraz 

terminowego dostarczenia podwozia do zabudowy, wg uzgodnień 

 

Gwarancja:                    24 miesięcy z możliwością przedłużenia do 5 lat. 

 

Opcja dodatkowa:  agregat myjący pojemniki 110 do 1100 l - 168 400,00 PLN netto 

                                      

Oferta wstępna:   ważna do 31 12  2020 roku –wg uzgodnień 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Niniejsza oferta nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, stanowi jedynie zaproszenie do rozpoczęcia 

rokowań (art. 71kc) 

 


