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Univerzální a spolehlivé komunální vozidlo 

Výrobce Kiefer GmbH, Německo 

Šířka vozu 1400 mm 

Rozvor 2400 mm 

Celková hmotnost  3490 kg pro řidičské oprávnění skupiny B, volitelně lze zapsat jako kategorie N1 nebo SS 

Technická celková hmotnost vozu 5000 kg, nosnost podvozku 2000 kg 

 

MOTOR 

 
Umístěný za kabinou (dokonalé rozložení hmotnosti pro provoz v náročném terénu) 

Čtyřválcový dieselový motor IVECO chlazený vodou 

Nízká úroveň škodlivin podle normy EURO 6 

Přeplňovaný s přímým vstřikem a chlazením plnícího vzduchu 

Chladicí systém s teplotně závislým řízením ventilátoru 

Filtr pevných částic (partikulární filtr) 

Výkon 110 kW/150 HP při 3500 otáčkách/min 

Krouticí moment 320 Nm při 1100 otáčkách/min   

Zdvihový objem válců 2998 ccm 

 

KABINA 

 

Bezpečná ergonomická 

Kataforézně upravená 

Integrovaný ochranný ROPS rám, střešní integrovaná světla 

Kvalitní tepelná a hluková izolace 

Automatické bezpečnostní pásy 

Tónová skla 

Stěrače s integrovaným ostřikovačem 

Sedadlo řidiče i spolujezdce hydraulicky odpružené 

+ možnost nastavení posuvu, výšky a hmotnosti 

REFORM BOKI 1152 
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Integrovaná pracovní světla nezvyšující profil vozu 

Výškově stavitelný volant 

Prachový filtr 

Zamykatelné dveře s posuvnými bočními okny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘEVODOVKA 

 

4WD s možností vypnutí přední nápravy + redukční převodovka vč. plazivého chodu  

10 převodových stupňů vpřed a 2 vzad 

Jízdní a pracovní rychlost 0,6 – 90 Km/h 

Pro nejnáročnější pracovní operace (sněhová fréza, zametání) 

 

 

 

 

 

ŘÍZENÍ A NÁPRAVA 

 
 

Servořízení plynulé a přesné 

Odpružení náprav listovými pery a hydraulickými tlumiči 

Extrémně odolná konstrukce 

Velmi odolný nosný rám z vysokopevnostní rakouské oceli z bezešvých 

profilů již u nejlehčích tonáží 
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BRZDY 

 

Výkonné kotoučové brzdy na všech kolech se systémem ABS 

Elektrický ukazatel opotřebení brzdového obložení 

Kontrolka signalizující poruchu brzdového okruhu a stav brzdové kapaliny 

 

KOLA A PNEUMATIKY 

 

225/75 R 16 C 121/120Q M+S 

 

BARVA 

 

Karosérie – oranžová RAL 2011 

Podvozek – antracitově šedá RAL 7016 

 

HYDRAULICKÁ VÝBAVA 

Hydraulický paket 0 - pro zvedání a spouštění nářadí umístěného vpředu – plovoucí poloha 

Dvojčinný ventil 

1x oběhové čerpadlo 57 l/min při 200 bar  

Čelní upínací deska (ovládaná přímo z řadící páky v kabině, nosnost 500 kg)  

 

 

REFORM BOKI 1152 KONTEJNEROVÝ NOSIČ CENÍKOVÁ CENA 2.462.420,- Kč- 

REFORM BOKI 1152 cena pro obec Loděnice  2.135.000,- Kč 

DPH 21%          448.350,- Kč 

Celkem   2.583.350,- Kč 

Šířka vozidla 1400 mm, tonáž 5000 kg, ŘP skupiny B 

 

 

CENOVÁ NABÍDKA 
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                                          Proč právě REFORM BOKI? 

 

 

BOKIMOBIL byl navržen, zkonstruován a vyroben jako komunální vozidlo 

 

BOKI není pouze dodávkou nebo malým náklaďáčkem s přidaným pohonem všech kol 

 a oranžovou barvou kabiny 

 

BOKI má kabinu, z níž je dokonalý výhled dopředu na cestu i na nesené nářadí, 

                     prosklenými dveřmi vidí obsluha na obrubníky a má přehled při manévrování  

 

BOKI neutrpí instalací upínacích systémů, nesníží to jeho průjezdné schopnosti, 

                   nesené nářadí nezpůsobí technické komplikace pro vozidlo ani v budoucnu 

 

BOKI má ovládací prvky uzpůsobené komunálnímu provozu  

                 - odolávají nečistotám, hrubému zacházení a snadno se ošetřují 

 

BOKI má převodovku s plazivými rychlostmi pro skutečné komunální práce 

       (zametání, frézování sněhu, sečení trávy) 

 

BOKI umí být s řízením všech náprav nejmrštnějším ve stísněných prostorách  

                    a to i pro mechanickou převodovku 

 

BOKI umožňuje nejvyšší možné zatížení 

 

BOKI nabízí nejširší spektrum možných aplikací 

 

BOKI vyniká nízkými provozními náklady 
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SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY 

 

 

Záruční doba 12 měsíců 

Kvalitní záruční i pozáruční servis po celém území ČR i SR, nejbližší 

servisní středisko v Sedlčanech. 

Plná dostupnost všech náhradních dílů i pro modelové řady s již 

ukončenou výrobou 

 

Rychlost – spolehlivost – dostupnost   

 

O VÝROBCI 

 

 

 

  Kvalita a spolehlivost jsou prioritou 

 

  

Německý výrobní závod Kiefer GmbH se sídlem v Dorfenu v Horním Bavorsku vyrábí komunální techniku již od 

roku 1975. Prvními stroji, které opustily původně rodinný podnik, byly speciální hřbitovní bagry. O pár let 

později se do portfolia dostává i komunální vozidlo BOKIMOBIL. Dnes je Kiefer GmbH součástí skupiny REFORM 

WERKE a neustále hledá cesty k postupnému navyšování výrobní kapacity, protože o jejich výrobky je každým 

rokem větší zájem. 

Zakázková výroba každého jednotlivého stroje znamená individuální přístup kvalifikovaného personálu, kdy 

pověření odborní pracovníci skládají vozidlo od počáteční objednávky až do jeho finální podoby před expedicí 

zákazníkovi. Tento přístup vede i ke zcela odlišné prodejní strategii, kdy na rozdíl od konkurenčních výrobků, 

obchodníci BOKIMOBILU potřebují znát potřeby svých zákazníků, aby jim přímo pro ně vyrobili vhodný 

automobil, a nemusí zákazníky přesvědčovat o tom, že na sklad vyráběné sériové stroje stačí pro naplnění 

jejich specifických požadavků. 

Druhotným efektem tohoto systému je neustálá komunikace o potřebách uživatelů a tím automatické 

přizpůsobovaní produktu přímým potřebám trhu. 
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UNIVERZÁLNÍ CELOROČNÍ PRACANT 

 ZÁKAZNÍCÍ SPOLÉHAJÍ NA MNOHOSTRANNÉ VYUŽITÍ BOKIMOBILU 
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Děkujeme za váš zájem a těšíme se na další spolupráci. 

Za IVRATECH-CZ s.r.o. 

Rastislav Ďuriš jednatel 

Tel: +420 774 713 569 

www.ivratech.cz 


