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OFERTA WSTĘPNA 

 na śmieciarkę 15m3 na podwoziu RENAULT Premium 

 

Ilość                                Opis Cena netto 

1 szt - śmieciarka używana o  pojemności 

zbiornika 15m3  z aparatem 

zasypowym uniwersalnym ZOLLER   na 

podwoziu RENAULT Premium 270KM 

rok pr 2005 E3, przebieg 197 800km. 

Zab. FAUN Grange 

85 000 zł 

 

UWAGA! 

Garancja 

6  miesięcy 

 

                 

SPECYFIKACJA ZABUDOWY i PODWOZIA 

-  zabudowa , z urządzeniem zasypowym tylnym, elastycznie połączona z  

podwoziem 

- skrzynia ładunkowa –  ściany płaskie 

- pojemność skrzyni ładunkowej 15m3 

-objętość kosza zasypowego min 2,5m3 

-odwłok wykonany z blachy o grubości od 6mm 

-mechanizm zgniatania liniowo-płytowy 
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-wyłączniki krańcowe umieszczone  na zewnątrz siłowników hydraulicznych 

(gwarantujące cichą pracę układu hydraulicznego) 

- stopień zagęszczania odpadów min 5:1 

-uniwersalne urządzenie załadowcze dostosowane do pojemników 80-   

1100litrów 

- dwa siłowniki prasy zgniatającej umieszczone wewnątrz odwłoka  

- hydrauliczny układ sterowania z dwustrumieniową pompą hydrauliczną  

-automatyczna  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 
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-kolor zabudowy biały, - kabina biała, 

- silnik o mocy 270 KM Norma emisji spalin EURO 4,  

- automatyczna skrzynia biegów, 

- masa całkowita 18 t, 

-oświetlenie wg obowiązujących obecnie przepisów: światła hamowania, 

postojowe,  kierunkowskazy, oraz dwa światła ostrzegawcze „kogut” 

- 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 dla bezpieczeństwa pracy maszyn roboczych 

EN 2006/42/CE i posiada znak E  według EN PN 1501-1, potwierdzone 

aktualnym certyfikatem.  

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

bezpośrednio przy odbiorze, lub wg ustaleń. Do podanej ceny należy doliczyć 

podatek VAT w wysokości 23%. 

Termin dostawy:           Stock – w ciągu 7 dni od zamówienia i dokonania przedpłaty  

Gwarancja:                    6 miesięcy                               

Oferta wstępna:   ważna do 30 grudnia 2020 roku –lub do wyczerpania zapasów 

 

 


