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CCCeeennnooovvvááá nnnaaabbbííídddkkkaaa dddooossstttaaavvvbbbyyy sssvvvěěěttteeelllnnnýýýccchhh ppprrrvvvkkkůůů
nnnaaa tttrrraaakkktttooorrr CCCAAASSSEEE IIIHHH CCCVVVXXX 111666000 ppprrrooo

SSSppprrrááávvvaaa aaa úúúdddrrržžžbbbaaa sssiiilllnnniiiccc JJJiiihhhooommmooorrraaavvvssskkkéééhhhooo kkkrrraaajjjeee

NNNaaabbbííízzzeeennnýýý tttyyyppp zzzaaařřřííízzzeeennnííí:::
111 kkkuuusss mmmuuullltttiiifffuuunnnkkkčččnnnííí sssvvvěěěttteeelllnnnééé rrraaammmpppyyy sss iiinnnttteeegggrrrooovvvaaannnýýýmmmiii

LLLEEEDDD mmmaaajjjááákkkyyy
111 kkkuuusss vvvýýýssstttrrraaažžžnnnéééhhhooo sssvvvěěěttteeelllnnnéééhhhooo tttoookkkuuu LLLEEEDDD

222 kkkuuusssyyy pppřřřeeedddnnníííccchhh vvvýýýssstttrrraaažžžnnnýýýccchhh ooorrraaannnžžžooovvvýýýccchhh sssvvvěěěttteeelll LLLEEEDDD
111 kkkuuusss 888 sssvvvěěěttteeelllnnnééé vvvýýýssstttrrraaažžžnnnééé šššiiipppkkkyyy LLLEEEDDD

Identifikační údaje dodavatele:
MTM Tech s.r.o.

Janovská 375
109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy

IČ: 60471417, DIČ: CZ60471417
Bankovní spojení:

Tel.:
Společnost zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 25943

jednající osoba: Ing. Jan Votava - jednatel
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Nabídková cena 
 
Cena stanovena EXW Veselice (traktor nutno přistavit na cca 1 týden do Veselice) 
Cena je uvedena tedy včetně všech instalačních nákladů kompletního zařízení na traktor. 
 
• na střeše kabiny traktoru umístěná multifunkční výstražná rampa s výškou max. 80 mm, 

hloubkou max. 300 mm a šířkou min. 1.200 mm. Rampa je v celočirém provedení a 
obsahuje dozadu směřující LED alej s min. 4 osvětlovacími prvky, každý prvek s min. 
dvěma LED diodami o výkonu min. 3 W.  
Dále rampa obsahuje dozadu směřující programovatelný LED displej, umístěný 
symetricky v jejím středu, s min. 20 programovatelnými nápisy v oranžové barvě (např. 
POZOR – sečení; POZOR – zimní údržba, POZOR – překážka na komunikaci apod.). 
Minimální výška textu 45 mm, možnost posouvání textu a jeho inverzního zobrazení. 
Text je programovatelný prostřednictvím USB rozhraní počítače.   
Součástí rampy jsou 2 integrované čiré LED majáky svítící oranžově, umístěné po 
stranách rampy  
Jednotlivé LED moduly světelné rampy jsou opatřeny diodami o výkonu min. 3 W 
s technologií PC-AMBER zajišťující minimální úbytek světelného výkonu v závislosti na 
teplotě a době provozu.  
Homologace dle EHK 65 TA1 v režimu střídavého záblesku  
Homologace dle EHK10  
Schválení Ministerstva dopravy ČR (ATEST 8SD)  

• na zadní části kabiny umístěn výstražný světelný tok oranžové barvy (LED A TC 18) 
 

 
 

• v přední části kabiny umístěna dvojice výstražných LED světel oranžové barvy (LED A 
38MS26-SM R65) 
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• na zadním rámu stroje umístěna výstražná 8 světelná šipka LED

1 sada výše uvedených světelných prvků bez DPH 102 200,00 Kč

3) Termín dodání

Dle rychlosti reakce objednatele cca mezi 30.09. až 15.10 2021

4) Záruční lhůta a záruční podmínky

Na dodávku poskytujeme záruku 24. měsíců

5) Seznam servisních míst

MTM Tech s.r.o., MTM Tech s.r.o.,
středisko RAMOS KOO s.r.o. středisko Veselice
U Bílé haldy 1264 asu

6) Platební podmínky

Do 30 dnů po dodání zařízení
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7) Platnost nabídky

Do 31.12.2021


