
Pffloha č. { - Technické speclflkace dodávky

Pfudmětem dodávky:
Počet kusů:
Mlsto předánl:

Traktorový štěpkovaě
3ks
1 ks _ PS Úgtl nad Labem, Pražská 35/49, Ústl n. L.
2 ks - PS Lysá nad Labem' NábřeŽÍ 406' Brandýs n. L.

ČAŘÁVAGGl
ýo. model: clpPÓ 

'sJrč€nÍ: štéokovaě le určenú om Droíesionálnl určenl v lesnlc{vl ANÓ
ano
PTo tÍaktoÍu
do zadnÍho lllbodového závěsu ket. 2

loracovánl i lenkÝch výhonů a orutú:
t^h^^'

't6ÁlAr. ANO kal 2

ANO
ANO

Úláximální DÍůměr vkládené dřéVnl hmolv: min.250 mm 2.So mm
l'eximálnÍ oÍácovnÍ vÝkon: mln 20 mlhod 20 m3/hod

'.rř-l 
n6'ň V k6l6llňl ělěňLáVáě.. a 

^6ra I n6te
volll€lná: v libovolném Íozmazl do máx. 40 mm ANÓ

{vdraulickú vlahovánÍ dřevnÍ hmotv: 2 hvdEulcké válě nébo hvdraulickÝ váléc a mdávacÍ řelěŽ ÁNi] 2 hv.l.Allli.-ké vá|e
)osuv maleÍlálu: zoěl_ vořed_ sloo ÁNí)
Svelám om|l ořalÍlanÍ lNoSlrasg gvsléml: eno ÁNal

VyhazovacÍ komÍn:
iloÓný o min. o 1E0'(mln. 90- vlgvo i vpíavo) a nastevitehou
k6ňmýó|l LlábL6ll kóňlňrl ANO 360's nas. koncovou klapkou

souěásll dodávky:

3aÍ'a náhradnlch noŽú. l(erdanová h'idol 3 přetěŽovact spojkou pro
pnpojenl k:
2x zgloÍ Píoxlma GP 1í0 PLUS (í. v. 2017)
íi FléíÓÍm MelÍác H7x í. v 20í6l - dodání oředbdkla.l r 2o2n

ANO

flomologace pÍo paevoz na noslcl po pozomnlcn
kómltňiLácl.Jr'

Bno _ lcchnlcKé osvedc€nl samoslďnéno technického c€Il(u (dlg
,AkÓn^ č šeadd1| ANO

záruke mlnlmálně: 24 méBÍcú 2ó měsÍců

/,



Příloha č. 2 - Technlcké speclfikace dodávky

Pňadmětem dodávky:
Počot kusúl
Mlsto předánl:

Mlnlmálnl technlckó

Mobilnl štěpkovač
1ks
PS Tumov, LesnÍ 200' Turnov - Daliměfice

ctPPo 25
CARAVAGGI

ANO
zoÍebvÁnl i lenkúch výhonů a oÍulů: eno ANÓ

lohon: spalovacím motorgm o výkonu mln. 35 kW s €lgklronlckým slartem ANO 44 KW

d^lAr' ná nřIĎóinám mdvo2ku 7á osÓl'nl vÓ'ia'lo ÁNa)
homologovený pro přovoz na komunil€c'ch' maxamáhl rycnlo8l min'
80 km/h' tďné zařÍzenl pro A50' bíŽdéný' dvounápÍavový,
nádqvil.lňá 

^i 
anÁnÁ nnha c k^laalLaň >akl*l1*l |llnv

ANO 80 km/h)odvozek:

cavěllenÍ: dle Dlelné laoigleliw ANO
arimálnl órůměr vkládané díevnÍ hmolv: min, 2O0 mm 250 mm

mln {5 m3/hód 20 m3rhÓdMaÍmálnÍ placovnÍ výkon:
)očel nožů v kolouči štěDkováče: min. 2 nožg í nože
MarlmálnÍ valikost šlěokv: volitglná: v libovolnám rozmezl do mal 40 mm ANÓ

,dráÚllcké vtahovánÍ dř.vnÍ hmolv: 2 hvdÉulické válB nábÓ hvdráÚlický válec á mdávecÍ Í.lěz 2 hvdrarrlické válcc
,.í.álllicLú ól.i: blrlodlckv odbouŤalelnú ÁNÓ
rláě!ňí ttěňk6več- Vírřj óórlý6'klf mln ó eoo ná ke'dÓu slránu ÁNo qn.

'Ír.láÉrÍ 
<lřl

]oguv maleriálu:
sv3lóm oÍÓli ořetÍžení íNGslÍesB svsléml:

sklopnÝ
zpét, vpřed, stop
ano

ANO
ANO
ANÓ

ývhezovacÍ kÓmÍn: otoěný o 360o a naslavllelnou konmvou klaokou komínu ANo 3Bo's naš kÓncovou klaokru

'oělládld 
molohodin: eno ÁNÓ

oučjslÍ dodávkv: 6ada náhradnlch nožů_ náhradnl náolň hvdíeullckého 01616 ANC)
2á měší.fl 2l ňěcí.Íl

/s


