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Příloha kupní smlouvy č. 1 – Technická a ostatní specifikace stroje 

01 Pohonná a manipulační jednotka – Zahradní traktor pro vilu Stiassni 
 
Obecný popis: Jedná o kategorii traktoru uzpůsobeného pro provoz v městské kopcovité zahradě a 

vhodně vybaveného pro provoz v historické zahradě. Univerzálně bude použitelný pro běžné 

zahradnické operace, zejména pro sekání trávníků, svoz biologického odpadu (pro tuto potřebu je nutné, 

aby traktor obsahoval vysokozdvižný hydraulický koš s minimálním obsahem 600 litrů se zdvihem do 

1900 mm) a zimní údržbu zahrad.   

Technický parametr Jedn. Požadovaný 

parametr  

Nabízený 

parametr 

Splňuje 

Ano/Ne* 

motor   zážehový zážehový Ano 

jmenovitý výkon motoru  HP min. 26 26HP Ano 

objem palivové nádrže l min. 20 20 l Ano 

Převodovka plně synchronizovaná s 

plazivými rychlostmi 

vpřed / 

vzad 

dva kolové 

hydromotory 

2 kolové 

hydromotory 

Ano 

přepravní rychlost km/h 13 0-13 Ano 

přední a zadní vývodová hřídel  NE Ne Ano 

přední vývodový hřídel  NE Ne Ano 

zadní vývodový hřídel  NE Ne Ano 

pohon všech kol 4x4  NE ne Ano 

Hydraulika- max. zdvihová síla přední 

závěs, zadní 6100 

kN min. 5100 6100 kN Ano 

min. průtok pro přídavné zařízení MPa 4,5 4,5 MPa Ano 

počet vnějších okruhů ks min. 2 2 ks Ano 

zakončení rozvodů rychlospojkami  ANO Ano Ano 

Náhradní náplň oleje hydrauliky a 

převodovky součástí dodávky 

 ANO Ano Ano 

kabina uzavřená  NE Ne  Ano 

topení   NE Ne Ano 

polohově nastavitelný sloupek řízení  NE Ne Ano 

možnost dodávky a montáže lehké krycí 

střechy 

 NE ne Ano 

délka bez nářadí mm max. 3300 3150 mm Ano 

šířka stroje bez příslušenství mm max. 1300 1290 mm Ano 

Výška stroje v dodané specifikaci mm max. 2300 1620 mm Ano 

Hmotnost celková pohotovostní (bez 

příslušenství) 

kg max. 1000 730 kg Ano 

střední poloměr otáčení  mm max. 3,5 3,5 mm Ano 

pneumatiky standard s šípovým 

vzorem komunálním dezénem 7,50x16 

 ANO Ano Ano 

„Schválení technické způsobilosti stroje 

k provozu na pozemních komunikacích" 

a to i včetně přípojného zařízení pro 

přívěs. 

 NE Ne Ano 

přídavná závaží do kol (volitelná)  NE Ne Ano 

Návěs sklápěcí  ANO ano Ano 
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Brzdy mechanické, ovládané 

nájezdovou brzdou s couvací 

mechanikou 

 ANO Ano Ano/Ne 

sklápění dozadu hydraulické, ovládané 

z místa řidiče 

 ANO Ne Ne 

délka mm min. 1400 1400 mm Ano 

šířka mm min. 1200 1200 mm Ano 

výška mm min. 300 300 mm Ano 

objem korby m3 min. 0,5 0,504 m3 Ano 

užitečný náklad kg min. 400 400 kg Ano 

ložná plocha m2 min. 1,96 1,96 m2 Ano 

sklopný úhel korby  min. 30 35 Ano 

 
 

 

 


