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Nabídka použitého stroje 

BOKIMOBIL 1151B 
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SPECIFIKACE: 

 

Rok výroby:   2010 

Stav tachometru:   45 700 km 

Počet mth:   1 420 

Šířka vozidla:   1700 mm  

Kabina:   3 - místná 

Pneumatiky:    315/55 R16MPT 

VIN:    W0987260A0K51206 

 

 

Výbava nabízeného vozidla 

 

MOTOR:       

• 4 válcový dieselový motor, chlazený kapalinou  

• výrobce: IVECO, Typ F1C   

• s nízkou úrovní škodlivin podle normy EURO V  

• přeplňovaný a přímým vstřikem a chlazením plnícího vzduchu 

• výkon 107 kW/146 HP při 3500 ot/min  

• kroutící moment 320 Nm v rozsahu 1400-3500 ot/min 

• zdvihový objem válců 2998 ccm   

• s filtrem pevných částic (partikulární filtr)  

• chladicí systém s teplotně závislým řízením ventilátoru 

    

HYDRAULIKA: 

• elektrohydraulický agregát pro ovládání sklápěcí korby 

• biologický rychle rozložitelný hydraulický olej na bázi PAO 

• interval výměny oleje je v současné době 4000 mth 

 

Hydraulický paket 0,1,2 skládá se: 
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• 1 ks jednočinný ovládací ventil, umístěný vpředu pro zvedání a spouštění zařízení umístěného 

vpředu – plovoucí poloha 

• 2 ks dvojčinný ovládací ventil, umístěný vpředu pro natáčení zařízení umístěného vpředu 

doleva a doprava 

• 2x silová hydraulika pro pohon nářadí (60 + 50 l/min.) 

• Nádrž na hydraulický olej 60 l 

    

RÁM: 

• tuhý rám, odolný proti kroucení  

• rozvor: 2310 mm   

 

CELKOVÁ PŘÍPUSTNÁ HMOTNOST: 

• 6000 kg ŘP sk. C 

• Provozní hmotnost 2875 kg 

• Nosnost 3125 kg 

 

KORBA: 

• výklopná do tří stran s jednočinnou pístnicí 

• nakládací výška 930 mm  

• délka: 1800 mm, šířka 1700 mm, výška 400 mm + nástavky 400 mm 

 

ROZMĚRY: 

• délka 3950 mm 

• šířka 1700 mm 

• výška 2170 mm 

 

KABINA: 

• hydraulicky sklopná 

• bezpečnostní pásy pro řidiče i spolujezdce 
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• přídavné světlomety s ukazateli směru jízdy 

• vrstvené a tónované bezpečnostní sklo 

• stěrač s cyklovačem a elektrickým ostřikovačem 

• tryska ostřikovače integrovaná ve stírací liště 

• dvě velká nastavitelná zpětná zrcátka 

• sluneční clona, osvětlení kabiny  

• multifunkční spínač u volantu  

• s automatickým vracením přepínače směrových světel 

• dvojstupňové teplovodní vytápění   

• vytápění prostoru pro nohy    

• dveře s posuvnými okny včetně výhledu ve spodní části dveří 

 

SEDADLA: 

• bezpečnostní pásy pro řidiče i spolujezdce 

• výškové nastavení, opora páteře v bederní části 

• nastavení sklonu sedáku čtyřstupňové seřízení tlumiče sedadla 

 

SVĚTLA: 

• přídavné světlomety s ukazateli směru jízdy 

• dálková a potkávací světla integrovaná ve střeše kabiny 

 

SVĚTELNÁ SIGNALIZACE: 

• žhavení, směrová světla na vozidle i přívěsu 

• parkovací brzda,  signalizace tlaku motorového oleje 

• překročení teploty hydraulického oleje 

• mlhové světlo, uzávěrka diferenciálu, ASR  

• porucha ABS, opotřebení brzdového obložení 

• výška hladiny brzdové kapaliny 

• ruční plyn zapnuto/vypnuto 



servis a prodej komunální techniky 

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

• ruční plyn +/- 

 

VÝBAVA: 

• tachometr, počítadlo kilometrů 

• multifunkční displej, počítadlo moto hodin, otáčkoměr 

• ukazatel tlaku motorového oleje, palivoměr 

• ukazatel teploty hydraulického oleje 

• ukazatel venkovní teploty a napětí akumulátoru 

• vyhřívání čelního skla a předních zrcátek 

• automatické sněhové řetězy rotogrip 

• výstražní maják oranžové barvy 

• rádio s reproduktory 

 

ELETRICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ: 

• podle podmínek provozu vozidel na silničních komunikacích 

• H4 reflektory s nastavením výšky světelného kužele 

• couvací reflektor   

• přídavné reflektory s dálkovým a tlumeným světlem  

• integrované ve střeše   

• 13-ti pólová zásuvka se stálým napájením 12 V 

• alternátor 110 A, akumulátor 12 V/100Ah 

 

 

POHON/NÁPRAVY/ODPRUŽENÍ: 

• Pohon zadní nápravy s přiřaditelným pohonem 4x4  

• plně synchronizovaná 5-ti stupňová převodovka + redukce = 10 + 2 

ryychlostních stupňů 

• maximální rychlost 90 km/h 
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BRZDY: 

• kotoučové, dvoukruhové, hydraulické brzdy s elektronickým rozdělením brzdné síly 

• ruční brzda na zadní kola 

• 4 kanálové ABS s integrovanou elektronickou kontrolou trakce 

 

BARVA/LAK: 

• karoserie - oranžová RAL 2011  

• podvozek - antracitově šedá RAL 7016 

 

PŘEDNÍ UPÍNACÍ SYSTÉM: 

• tříbodový závěs s rychloupinacím A rámem 

 

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ: 

• čep 40 mm + koule A50X 

 

CENOVÁ NABÍDKA:     690.000,- Kč 

DPH 21%       144.900,- Kč 

Celkem       834.900,- Kč 

Velká nosnost, automatické sněhové řetězy, třímístná kabina 

 

Servis včetně dodávky náhradních dílů zabezpečuje středisko v Sedlčanech. 

Vozidlo je k dispozici v provozovně firmy Průmyslový areál ŠLP, Brno-Útěchov 

 

Za IVRATECH-CZ s.r.o. 

Rastislav Ďuriš jednatel 

Tel:+ 420 774 713 569 

www.ivratech.cz 

 

 

 

 

https://goo.gl/maps/YBzf3qy1YZM2
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