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Cenová nabídka příslušenství pro zimní údržbu v obci Loděnice 

Vážení, dle zadání předkládám nabídku příslušenství pro zimní údržbu na vozidla Bokimobil a 

Reform BOKI. Veškeré nabízené příslušenství je na těchto strojích odzkoušené, tvoří s nimi 

funkční celek. Vše je ovládané s místa řidiče. K výměně nástaveb není nutné použití jiné 

techniky. 

Sněhová radlice SB 1800 

 

Základní provedení pluhu SB: 

 barva RAL 2011 

 bez připojovací desky 

 přetáčení mechanickou vzpěrou 

 pryžový břit 

 šrafování 

 příčné kopírování 

 prohlášení CE 

 technické osvědčení pluhu, který je schválen pro provoz na poz. Komunikacích 

 Pracovní záběr 1560 mm, výška pluhu 680 mm. 

 Hydraulické přetáčení, opěrná kola, poziční osvětlení, výstražné praporky 

Cena v uvedené výbavě    53.000,- Kč 

DPH 21%      11.130,- Kč 

Celkem      64.130,- Kč 
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Helixx 11780 (3V1)       

•  tovární záruka 2 roky - volitelná záruka 3 roky 
• plastový zásobník o objemu 1147 l 
• elektro pohon 12V 
• rozmetadlo z vysoce zátěžového plastu 

o průměru 305 mm 
• ochrané síto, horní krycí plachta, vibrační zařízení, sklopné  
rozmetadlo, brzdové světlo, osvětlení pracovního prostoru 
• nerezový rám 
• digitální ovládání z místa obsluhy s vlastní  
diagnostikou( regulace dávky a šířky posypu a automatického zpětného chodu)  
• podélně uložená šroubovice 
• šířka posypu až 12,2 m 
• pohotovostní hmotnost 187 kg 
• rychloupínací 4-bodový systém  
na ložnou plochu vozidla, ukotvený šrouby do ložné plochy 
• vhodné materiály : veškeré posypové materiály 
• rozměry ložné plochy ( D x Š ) – 2134 – 2235 x 1232 mm 
• rozměry ( D x Š x V ) – 2692 x 1232 x 1321 mm 
 

Příslušenství : 
• Skrápění solankou o objemu 378 l(obj. č.74610)  79 900,-Kč 
•Prodloužená výška rozmetadla (obj.č. 80221)              na dotaz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



servis a prodej komunální techniky 

IVRATECH-CZ s.r.o., Miroslava Bajera 6036/9, 708 00 Ostrava Poruba, IČ: 045 93 448 

 
TomiTruck s.r.o. si vyhrazuje právo jakékoli změny bez předchozího upozornění. Ceny jsou uvedeny bez DPH.  
Cena stroje       179.900,- Kč 

DPH 21%        37.779,- Kč 

Celkem      217.679,- Kč- 

 

Zametací kartáč ZAR 16 

 

 

Základní provedení zametače ZAR: 

 barva RAL 2011 

 pohon hydraulický 

 přetáčení zametače mechan. vzpěrou 

 opěrná kolečka 200/5 

 bez připojovací desky 

 příčné kopírování 

 kartáč univerzální 

 prohlášení CE 

 technické osvědčení zametače, který je schválen pro provoz na pozemních 

komunikacích 

 pracovní záběr 1560 mm, průměr kartáče 520 mm 

 hydraulické přetáčení 

 možnost doplnění o sběrací vanu, kropení a přimetací kartáč 

 

Cen bez DPH    72.000,- Kč 

DPH 21%    15.120,- Kč 

Celkem    87.120,- Kč 
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Záruční a servisní podmínky: 

 
- Záruka za jakost v trvání 12 měsíců  

  

- Servis a dodávka náhradních dílů ze střediska v Sedlčanech. 
 
Termín dodání: 
 
Stroje jsou připraveny k dodání do 6-ti týdnů od podpisu objednávky.. 

 

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 


