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OFERTA WSTĘPNA  

śmieciarki 22 m3 

(rok produkcji 2009)  

  

wykonanej w najnowszej technologii zgodnie z normami CE i EN 1501-1.   

Oraz dyrektywy UE 2006/42/WE  

  

                    

             
Ogólny opis   

Wyszczególnienie parametrów technicznych śmieciarki FAUN Roto Press 

Podwozie:  

MB Econik 2629  , 210 KW Nr VIN WDB9576601V221866  

Rok produkcji / pierwsza rejestracja 12/2009  

Przebieg 108 547 000 km  

  

Właściwości techniczne zabudowy:  

Objętość robocza kontenera: 22m3  

Objętość wanny załadunkowej: min. 2,0m3  

Maksymalne teoretyczne ciśnienie prasowania: 0,5-1,5 bar   

Przewidywany całkowity czas wyładunku: 20-30 sekund  

Zabudowa przeznaczona do zbiórki bioodpadów oraz odpadów zielonych  

W przypadku odpadów zmieszanych zgniot 4:1  

  

Zabudowa oraz podwozie sprawne po przeglądzie w ASO.  



                                                                                                     

www.ecocarspoland.pl  

ECO-CARS K.M. Leśna 16,  Nekla 62-330  Warsztat Pławce 20, 63-000 Środa Wlkp. Nip 789-164-23-75     

biuro@ecocarspoland.pl  

+48 509 599 800 tel. 61 817 83 21, fax 61 818 93 60  

  

  

Gwarancja dotyczy naprawy bez wymiany części zamiennych.  

  

  

               

-zabudowa odpowiada wytycznym Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE i posiada znak CE 

dotyczący skrzyni ładunkowej i wanny załadowczej według EN PN 1501-1,  

  

  

  

 UWAGA:  

Dostawca zastrzega sobie dokonania zmian w celu polepszenia właściwości, trwałości i 

estetyczności zabudowy oraz dostosowania do potrzeb zamawiającego.  

  

  

  

Wybrane opcje dodatkowe nie uwzględnione w cenie standardowej:  

  

TAK    system centralnego smarowania z automatyczną pompą smarującą  

  NIE  Pojemnik na wodę do mycia rąk  

TAK    Uchwyty na miotły i łopaty na ścianie zbiornika za kabiną  

  NIE  Zawór kulowy do odprowadzenia odcieków – wanna  

  NIE  Zawór kulowy z wężem do odprowadzenia odcieków -zbiornik  

  NIE  Funkcja automatycznego wytrząsania pojemników w trakcie ich opróżniania  

  NIE  reklama w fotograficznej jakości naklejana na obu bocznych ścianach zbiornika 

głównego 3x1,5m ( projekt Klienta )  

  

  

  

  

Cena zabudowy wraz  z aparatem zasypowym  bez opcji dodatkowych  

  

- 139 000,00 zł netto uzgodniono 125 000,00zł netto  

  

Oferujemy  przegląd przez pełny okres gwarancji nowej, zakupionej u nas śmieciarki.  

Ponadto serwis gwarancyjny i pogwarancyjny pojazdów komunalnych na terenie całego kraju.   

           

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

bezpośrednio przy odbiorze, lub wg ustaleń  
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Termin dostawy:           Stock – w ciągu 1 tygodnia od zamówienia i dokonania przedpłaty   

    

Gwarancja:                  6 miesięcy z możliwością przedłużenia do 1 roku.  

                                        

Oferta wstępna:  ważna do 30 12  2021 roku –wg uzgodnień lub wyczerpania zapasu.  

  

WARUNKI DZIERŻAWY:  

Płatność:    za każdy rozpoczęty miesiąc po wystawieniu faktury (umowa)  

  

Termin dostawy:  

  

3 dni od podpisania umowy  

Gwarancja:  

  

na czas dzierżawy, wszystkie naprawy po stronie wynajmującego, nie 

dotyczy uszkodzeń z winy dzierżawcy.   

Wykup:  

  

po okresie dzierżawy wg oferty  

Dzierżawa:   8500,00zł netto  

  

Z poważaniem,  

Janusz Latos   

  

  

  

  

  

  

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

rokowań (art. 71kc  


