KUPNÍ SMLOUVA
„Teleskopické manipulátory pro SÚSPK (2020)“
uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „smlouva“)
číslo smlouvy kupujícího: 8500004199
číslo smlouvy prodávajícího:
smlouva je uzavřena na základě výsledku otevřeného řízení veřejné zakázky evidované na profilu
zadavatele pod systémovým číslem: P19V00000698 (dále jen „zadávací řízení“)
Smluvní strany:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni
sídlo:
Koterovská 162, 326 00 Plzeň
statutární orgán:
IČO:
72053119
DIČ: CZ72053119
datová schránka:
qbep485
telefon:
kontaktní osoba ve věcech technických:
(dále jen „kontaktní osoba
objednatele“)
dále jen „kupující“
a
Pekass a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 10005 vedenou u Městského soudu v Praze
sídlo:
Přátelství 987/11, 104 00 Praha
zastoupená:
IČO:
416 93 426 DIČ: CZ41693426
telefon:
e-mail:
datová schránka:
qvtfmrh
kontaktní osoba ve věcech technických:
dále jen „prodávající“
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1.

Předmět smlouvy

1.1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje, že kupujícímu odevzdá předmět koupě specifikovaný
v čl. 2 této smlouvy a převede na něj vlastnické právo k předmětu koupě a kupující se
zavazuje, že předmět koupě převezme a zaplatí za něj prodávajícímu kupní cenu ve výši
stanovené v této smlouvě níže.
2.

Předmět koupě a prohlášení prodávajícího

2.1. Předmětem koupě dle této smlouvy je teleskopický manipulátor. Bližší specifikace je součástí
přílohy č. 1 – Technická specifikace.
2.2. Sjednané množství: tři (3) ks
2.3. Sjednaná jakost: nové, nepoužité
2.4. Sjednané provedení: (1x) JCB 560-80 Agri Super a (2x) JCB 538-60 Agri.
2.5. Kupující i prodávající souhlasně prohlašují, že je předmět koupě na základě shora uvedené
specifikace dostatečně určitě a srozumitelně určen.
2.6. Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem předmětu koupě, že na předmětu koupě
neváznou žádná práva třetích osob a že není dána žádná překážka, která by mu bránila s
předmětem koupě podle této smlouvy disponovat.
2.7. Prodávající prohlašuje, že předmět koupě má vlastnosti stanovené v tomto článku shora a je
způsobilý k použití k účelu nakládání a manipulace s materiály.
3.

Místo plnění

3.1. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu předmět koupě spolu na adrese:
- SÚS PK 53. Rokycany - Roháčova 773, 337 01 Rokycany.
3.2. Náklady spojené s odevzdáním předmětu koupě kupujícímu nese prodávající.
4.

Termín plnění

4.1. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu předmět koupě dle této smlouvy nejpozději do
dvou (2) měsíců ode dne uzavření této smlouvy.
5.

Kupní cena

5.1. Kupní cena předmětu koupě je stanovena na základě nabídky prodávajícího učiněné v rámci
zadávacího řízení, na částku ve výši:
6 363 000,00 Kč bez DPH
5.2. V kupní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího související s řádným a včasným
dodáním předmětu koupě, zejména náklady na zajištění předmětu koupě, skladování, balné,
pojištění. Dále je v kupní ceně zahrnuta cena dopravy předmětu koupě do místa plnění
a zaškolení kupujícího nebo osob jím určených ohledně způsobu užívání předmětu koupě.
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5.3. DPH bude účtováno na základě platných právních přepisů ke dni uskutečnění zdanitelného
plnění.
6.

Platební podmínky

6.1. Kupní cena bude prodávajícím účtována řádným daňovým dokladem, vystaveným po
odevzdání předmětu koupě kupujícímu.
6.2. Sjednává se splatnost do 30 dnů ode dne doručení řádného a úplného daňového dokladu,
jehož nedílnou přílohou musí být vždy originál potvrzeného dodacího listu dle čl. 7.2 a 7.3 této
smlouvy, jako podklad pro správnost vyúčtování kupní ceny.
6.3. Vystavený daňový doklad musí splňovat veškeré náležitost řádného účetního a daňového
dokladu ve smyslu zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty (dále jen „ZDPH“). V opačném případě má kupující právo jej do 15 dnů od doručení
vrátit k doplnění či opravě bez toho, že by byl v prodlení s úhradou kupní ceny. Tímto úkonem
se přeruší lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet dnem doručení opravené faktury
kupujícímu. Ohledně úhrady kupní ceny či její nesplacené části se v takových případech
na straně kupující nenastává prodlení.
6.4. Smluvní strany si sjednávají, že pohledávku na zaplacení kupní ceny je prodávající oprávněn
postoupit na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem kupujícího.
6.5. Prodávající, je-li plátcem DPH, se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude
uvádět pouze čísla tuzemských bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna
způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) ZDPH). V případě, že daňový doklad
bude obsahovat jiný než takto zveřejněný tuzemský bankovní účet, má kupující právo ponížit
platbu prodávajícímu uskutečňovanou na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH
a současně je oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančnímu
úřadu. Smluvní strany si sjednávají, že takto prodávajícímu nevyplacenou částku DPH odvede
správci daně sám kupující v souladu s ustanovením § 109a ZDPH.
6.6. V případě, že se prodávající stane tzv. nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu §106a ZDPH,
je kupující oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančnímu úřadu,
a to v návaznosti na §109 a §109a ZDPH. V takovém případě tuto skutečnost kupující oznámí
prodávajícímu a úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka prodávajícího za
kupujícím v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení této smlouvy za
uhrazenou. Skutečnost, že se prodávající stal tzv. nespolehlivým plátcem DPH bude ověřena
z veřejně dostupného registru Registru plátců DPH a identifikovaných osob, což prodávající
výslovně akceptuje a nebude činit sporným.
7.

Podmínky odevzdání předmětu koupě

7.1. Způsob zabalení předmětu koupě: bez obalu.
7.2. Předmět koupě bude prodávajícím kupujícímu odevzdán v místě plnění dle čl. 3 této smlouvy
po předchozí dohodě o přesném času dodání s oprávněným zástupcem kupujícího. Předání
a převzetí plnění bude potvrzeno oběma stranami na dodacím listě.
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7.3. Osobami oprávněnými převzít předmět koupě, potvrdit dodací list, resp. dodací listy,
v zastoupení kupujícího, k provedení kontroly souladu předmětu koupě s podmínkami dle této
smlouvy a uvedení data převzetí, jsou:

7.4. Kupující je oprávněn odmítnout předmět koupě převzít v případě, že předmět koupě nebude
mít vlastnosti uvedené v čl. 2 této smlouvy či v případě, že spolu s předmětem koupě nebudou
kupujícímu odevzdány doklady dle odst. 7.6. a 7.7. této smlouvy.
7.5. Závazek prodávajícího odevzdat předmět koupě je splněn okamžikem převzetí předmětu
koupě kupujícím. Odevzdáním předmětu koupě na kupujícího přechází vlastnické právo
k předmětu koupě a nebezpečí škody na předmětu koupě.
7.6. Prodávající je povinen při odevzdání předmětu koupě předat kupujícímu doklady, jež jsou
nutné k převzetí a k užívání předmětu koupě, zejména návod k obsluze v českém jazyce,
prohlášení o shodě, osvědčení o schválení pro provoz na pozemních komunikacích (OTP)
a dále kvalifikované zaškolení obsluhy a uvedení do provozu.
7.7. Prodávající se zavazuje zajistit vlastním nákladem provedení všech potřebných zkoušek
nezbytných pro užívání předmětu koupě, pokud je jejich provedení právními předpisy nebo
touto smlouvou požadováno a k předložení těchto dokladů kupujícímu.
8.

Záruka za jakost

8.1. Prodávající se zavazuje, že si předmět koupě po dobu dvou (2) let zachová vlastnosti uvedené
v čl. 2 odst. 2.3. a 2.4. této smlouvy.
8.2. Záruční doba počíná běžet dnem odevzdání předmětu koupě kupujícímu.
9.

Práva z vadného plnění

9.1. Předmět koupě má vady, nemá-li vlastnosti uvedené v čl. 2 odst. 2.1. až 2.4. této smlouvy.
Za vadu se považují i vady v dokladech dle čl. 7 odst. 7.6. a 7.7. této smlouvy.
9.2. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má předmět koupě v době přechodu
nebezpečí škody na věci na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí
i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.
9.3. Povinnosti prodávajícího ze záruky za jakost tím nejsou dotčeny.
9.4. Při uplatňování práv z vadného plnění se použijí ustanovení § 2099 a násl. občanského
zákoníku.
10.

Doručování

10.1. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami bude doručována do sídla, případně
na korespondenční adresu, označeného v záhlaví této smlouvy a k rukám kontaktních osob.
10.2. Změna sídla, popř. změna kontaktní osoby uvedené v záhlaví této smlouvy bude oznámena
druhé straně vždy písemně a s předstihem.
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10.3. Smluvní strany si sjednávají, že veškerá oznámení dle této smlouvy, zejména reklamace,
upozornění na porušení smlouvy apod., musí mít písemnou formu a musí být zaslány poštou
jako zásilky doporučené a současně také formou elektronickou k rukám kontaktní osoby.
11.

Odstoupení od smlouvy

11.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených
zákonem.
11.2. Smluvní strany se dohodly, že kupující je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. od této smlouvy
písemně odstoupit z důvodu jejího porušení prodávajícím.
11.3. Kupující je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě že:
a) prodávající písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této
smlouvy;
b) příslušný soud pravomocně rozhodne, že prodávající je v úpadku nebo mu úpadek hrozí
(tj. vydá rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek prodávajícího nebo hrozící úpadek
prodávajícího), nebo ve vztahu k prodávajícímu je prohlášen konkurs nebo povolena
reorganizace;
c) je podán návrh na zrušení prodávajícího podle zák. č. 90/2012 sb., zákona o obchodních
korporacích nebo je zahájena likvidace prodávajícího v souladu s příslušnými právními
předpisy, a dále v případě:
d) nepravdivosti prohlášení prodávajícího dle čl. 2 odst. 2.6. nebo čl. 2.7. této smlouvy;
e) prodlení prodávajícího s odstraněním vad předmětu koupě delším než 30 dní ode dne
oznámení vady kupujícím;
f) prodlení prodávajícího s provedením výměny předmětu koupě delším než 30 dní ode dne
oznámení neopravitelné vady anebo vady, která se vyskytla na předmětu koupě opakovaně,
12.

Smluvní pokuty

12.1. V případě prodlení prodávajícího s odevzdáním předmětu koupě v termínu dle čl. 4 odst. 4.1
této smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní
ceny dle čl. 5 odst. 5.1. této smlouvy bez DPH za každý i započatý den prodlení.
12.2. Smluvní pokuty dle této smlouvy se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na
ně vznikl nárok.
12.3. Ustanovením o smluvní pokutě ani jejím zaplacením není dotčeno právo kupujícího domáhat
se náhrady případné škody v celém rozsahu, způsobené porušením této smlouvy
prodávajícím.
13.

Osobní údaje zástupců a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

13.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází
za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů
zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly
apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
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13.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě,
případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém
způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů
v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému
zpracování námitku.
13.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví
v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do
styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních
opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se
současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou
uplatňovat zásady stanovené v nařízení Evropského Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze
dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „Obecné nařízení“ nebo
rovněž „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
13.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku
s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve
stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
13.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů
třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním
předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
13.6. Je-li smluvní stranou fyzická osoba, bere na vědomí, že druhá smluvní strana zpracovává její
osobní údaje v rozsahu uvedeném v této smlouvě za účelem uzavření a splnění smlouvy,
zajištění komunikace smluvních stran při plnění smlouvy a za účelem případného uplatnění
nároků z této smlouvy. Smluvní strana bere na vědomí, že v souvislosti se zpracováním jejích
osobních údajů jí vznikají práva uvedená v GDPR a na http://www.suspk.eu/o-nas/informaceohledne-gdpr/ a současně potvrzuje, že o těchto právech byla druhou stranou náležitě
poučena.
14.

Závěrečná ustanovení

14.1. Pro kupujícího i prodávajícího jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.0.platné od 1. 1. 2019, které jsou publikované a veřejně
přístupné na webových stránkách kupujícího v sekci „dokumenty ke stažení“:
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „obchodní podmínky“). Jednotlivá
ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní
vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
14.2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, očíslovanými a podepsanými
oběma stranami.
14.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
14.4. Prodávající je povinen sdělit kupujícímu osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního
tajemství a další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním
právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního
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právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně
označené části smlouvy (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním
znečitelněny. Kupující před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu
s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstva vnitra.
14.5. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí kupující.
14.6. Prodávající je povinen uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb.
nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna kupujícím
nejpozději do jednoho měsíce po jejím uzavření.
14.7. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, se zaručenými elektronickými podpisy
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.
14.8. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.
14.9. Součástí této smlouvy je nabídka prodávajícího učiněná v zadávacím řízení.
15.

Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou
s jejich obsahem seznámeni:
Přílohy:
č. 1 – technická specifikace
č. 2. – cenová nabídka

kupující:

prodávající:

___________________________
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

___________________________
PEKASS a.s.
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Příloha č. 1 Smlouvy

Technické podmínky – VZ: Teleskopické manipulátory pro SÚSPK (2020)
Dodávka 3 ks teleskopických manipulátorů
Pro provozní středisko SÚS PK, p.o.:
č. 1. provozní středisko 53 Rokycany
č. 2. provozní středisko 35 Horažďovice
č. 3. provozní středisko 44 Přeštice
Záruka – min. 24 měsíců
Termín dodání
do 2 měsíců od podpisu kupní smlouvy
Místo dodání a odborné zaškolení obsluh
Dodání a odborné zaškolení obsluh proběhne na provozním středisku SÚS PK 53. Rokycany Roháčova 773, 337 01 Rokycany.

teleskopický manipulátor č. 1 JCB 560-80 Agri Super
stroj musí být nový, nepoužitý, rok výroby 2019 nebo novější
ANO
stroj musí být homologovaný pro provoz na pozemních komunikacích v České republice, vybaven
výbavou pro provoz na pozemních komunikacích
ANO
provozní hmotnost v rozmezí 9 000 – 11 000 kg
10775 kg
výška zdvihu min. 7,5 m (měřeno pod paletizační vidle)
7,9 m
nosnost výložníku při zataženém teleskopu min. 5.900 kg
6000 kg
nosnost výložníku min. 1.700 kg při dopředném dosahu min. 400 cm před přední nápravou 1750 kg
pohon všech čtyř kol 4x4, s možností odpojení jedné nápravy na pohon 4x2 pro přejezdy
ANO
světlá výška min. 400 mm, kompletní zakrytování spodní části stroje
ANO
zadní závěs, čep 30 mm, el. instalace a hydraulický okruh pro připojení vleku
ANO
nakládací zařízení:
rameno s max. jedním teleskopickým výložníkem
ANO
automaticky odpružené teleskopické rameno v závislosti na rychlosti pojezdu
ANO
rychloupínací zařízení adaptérů s hydraulickým jištěním
ANO
motor:
vznětový, přeplňovaný o síle min. 100 kW o objemu min 4.400 cm3
ANO (108 kw, 4765 cm3)
emise spalin dle platné legislativy bez DPF filtru
ANO
převodovka:
minimálně 4 rychlostní stupně, řazení rychlostních stupňů pod zatížením s částečnou možností ANO
automatického řazení při přejezdech
ANO
max. přepravní (pojezdová) rychlost min. 40 km/hod
ANO 40 km/h
nápravy:
řiditelné obě nápravy, se samosvorným diferenciálem na min. jedné nápravě
ANO
rozměr pneu 480/80 R26, nebo obdobného rozměru
ANO
pneu desén „šíp“, nebo silniční vzorek
ANO
hydraulický systém:
s proměnným průtočným množstvím oleje, osazen pístovým čerpadlem pro celkovou dodávku
min. 130 litrů/min, tlak v hydraulickém systému min. 250 bar
ANO (140 l/min, 260 bar)
ovládání teleskopického výložníku a směru pojezdu stroje joystickem integrovaným v loketní opěrce
sedadla řidiče
ANO

objemy provozních náplní:
palivová nádrž min. 140 litrů
ANO 169 l
nádrž hydraulického systému max. 120 litrů
ANO 113 l
kabina:
bezpečnostní kabina ROPS/FOPS
ANO
topení, klimatizace
ANO
sedadlo vzduchem odpružené s bezpečnostním pasem, nastavitelné
ANO
stěrač s ostřikovačem čelního skla, stěrač střešního skla, stěrač zadního skla
ANO
1 ks světelného výstražného zařízení oranžové barvy na střeše kabiny, homologovaného pro provoz
v ČR ANO
osvětlení stroje pro provoz na pozemních komunikacích
ANO
pracovní světlomety 2 ks vpředu, 2 ks vzadu, 2 ks na rameni výložníku
ANO
příslušenství:
lopata nakládací objem min. 2,0 m³
ANO 2,1 m3
telematický systém sledování polohy stroje a poskytování servisních a provozních informací
ANO
Součástí dodávky bude:
návod k obsluze v českém jazyce, prohlášení o shodě, osvědčení o schválení pro provoz na pozemních
komunikacích (OTP), kvalifikované zaškolení obsluhy, uvedení do provozu
ANO

teleskopický manipulátor č. 2 a 3 JCB 538-60 Agri
stroj musí být nový, nepoužitý, rok výroby 2019 nebo novější
ANO
stroj musí být homologovaný pro provoz na pozemních komunikacích v České republice, vybaven
výbavou pro provoz na pozemních komunikacích
ANO
provozní hmotnost v rozmezí 7.500 – 8.500 kg
ANO 7560 kg
výška zdvihu min. 6,0 m (měřeno pod paletizační vidle)
ANO 6,23 m
nosnost výložníku při zataženém teleskopu min. 3.700 kg
ANO 3800 kg
nosnost výložníku min. 1.300 kg při plném dopředném dosahu
ANO
pohon všech čtyř kol 4x4, s možností odpojení jedné nápravy na pohon 4x2 pro přejezdy
ANO
světlá výška min. 400 mm
ANO
zadní závěs, čep 30 mm, el. instalace a hydraulický okruh pro připojení vleku ANO
nakládací zařízení:
rameno s max. jedním teleskopickým výložníkem
ANO
rychloupínací zařízení adaptérů s min. manuálním jištěním
ANO
motor:
vznětový, přeplňovaný o síle min. 80 kW o objemu min 4.200 cm3
ANO 81 kw, 4399 cm3
emise spalin dle platné legislativy bez DPF filtru
ANO
převodovka:
minimálně 4 rychlostní stupně, řazení rychlostních stupňů pod zatížením
ANO
max. přepravní (pojezdová) rychlost min. 30 km/hod
ANO 33 km/h
nápravy:
řiditelné obě nápravy, se samosvorným diferenciálem na min. jedné nápravě ANO
rozměr pneu 460/70 R24, nebo obdobného rozměru
ANO
pneu desén „šíp“, nebo silniční vzorek
ANO
hydraulický systém:
s proměnným průtočným množstvím oleje, osazen pístovým čerpadlem pro celkovou dodávku
min. 130 litrů/min, tlak v hydraulickém systému min. 250 bar
ANO (140 l/min, 260 bar)
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ovládání teleskopického výložníku a směru pojezdu stroje joystickem integrovaným v loketní opěrce
sedadla řidiče
ANO
objemy provozních náplní:
palivová nádrž min. 140 litrů
ANO 169 l
nádrž hydraulického systému max. 120 litrů
ANO 113 l
kabina:
bezpečnostní kabina ROPS/FOPS
ANO
topení, klimatizace
ANO
sedadlo vzduchem odpružené s bezpečnostním pasem, nastavitelné
ANO
stěrač s ostřikovačem čelního skla, stěrač střešního skla, stěrač zadního skla
ANO
1 ks světelného výstražného zařízení oranžové barvy na střeše kabiny, homologovaného pro provoz
v ČR
ANO
osvětlení stroje pro provoz na pozemních komunikacích
ANO
pracovní světlomety 2 ks vpředu, 2 ks vzadu, 2 ks na rameni výložníku
ANO
příslušenství:
lopata nakládací objem min. 1,5 m³
ANO 1,5 m3
telematický systém sledování polohy stroje a poskytování servisních a provozních informací
ANO
Součástí dodávky bude:
návod k obsluze v českém jazyce, prohlášení o shodě, osvědčení o schválení pro provoz na pozemních
komunikacích (OTP), kvalifikované zaškolení obsluhy, uvedení do provozu
ANO
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TELESKOPICKÝ MANIPULÁTOR JCB 538-60 AGRI

Maximální nosnost:
Výška zdvihu:
Maximální nosnost do max. výšky:
Maximální nosnost při plném dosahu:

3 800 kg
6m
3 600 kg
1 500 kg

Motor

JCB Ecomax, 4 válcový dieslový motor s variabilním turbodmychadlem a chlazením plnícího vzduchu, stupeň T4F, se
systémem SCR/AdBlue, objem: 4,4 l, výkon: 81 kW (109 hp), kroutící moment při 1500 ot/min. - 516 Nm

Převodovka

Čtyř stupňová převodovka JCB Powershift s řazením pod zatížením a s hydrodynamickým měničem, ruční řazení tlačítky
na joysticku se 4 rychlostmi vpřed a 4 vzad. Cestovní rychlost 33 km/h. Pernamentní pohon na všechna kola.
Přepínatelné odpojení převodovky pomocí brzdového pedálu.

Brzdy

Provozní brzdy s hydraulickým posilovačem s vyšší provozní účinností a lepší reakcí brzdového pedálu, hydraulická
parkovací brzda (SAHR).

Hydraulika

VariFlo axiální pístové čerpadlo (140 l/min).

Kabina

NOVÁ kabina 3. generace. Odhlučněná, bezpečná a pohodlná kabina splňuje normy ROPS/FOPS s navýšením vnitřího
prostoru o 14%. Plně utěsněná kabina (vlisované panely, dvojitě utěsněné dveře, kabeláž vedená v
přepážkách/sloupcích). Snížení hluku uvnitř kabiny o 50% na úroveň 69 dB. Jednodílné zakřivené čelní a střešní sklo
(tónovaná skla ze všech stran). Systém vícenásobného čelního a střešního stěrače. Zvýšený výkon vytápění, ventilace a
klimatizace (HVAC System): Režim automatického odmrazování (Auto Defrost Mode), možnost ovládání režimu proudění
vzduchu. Ovládácí prvky stroje jsou umístěny na opěrce područky. USB, Audio a Bluetooth připojení. 7" otočný displej.
Navýšení úložné kapacity: odnímatelný kontejner, síťová kapsa, držák na lahve a nápoje. Odtlakování přídavné hydrauliky
tlačítkem z kabiny, nebo z venku. Digitálními hodinyi, 12 V zásuvka. Automatický audio-vizuální varovný systém ukazatele
zdvihacího momentu v úrovni očí přijímající signál z čidla zatížení na zadní nápravě.

Řízení

Hydrostatický posilovač řízení se spojovacími tyčemi na obou nápravách. Tři režimy řízení: řízená přední náprava, řízené
obě nápravy, krabí chod.

SMART hydraulika

Pístnice ramene výložníku s koncovým tlumením, regenerativní hydraulika, rychlé odtlakování hydraulického okruhu na
rameni, funkce vyklepávání lžíce.

Výložník

Výložník je vyroben z oceli s vysokou pevností v tahu.

SPECIFIKACE STROJE

JCB 538-60 AGRI

5APT

ALLIANCE 460/70 R24 AGRO INDUSTRIAL A580

•

500A514

Proporcionální jednopákové servo-ovládání hydrauliky (3 v 1); včetně 1x přídavné
hydrauliky (90 l/min)

•

500B716

Nová kabina 3. generace včetně vytápění

•

500C301

Pneumaticky odpružené komfortní sedadlo s automatickým bezpečnostním pásem,
nastavitelné dle váhy a posuv vpřed a vzad

•

500D111

Rychloupínací zař. "Q-Fit" s mechanickým jištěním

•

500E600

Návod k obsluze v českém jazyce
Automatický zpětný chod ventilátoru chladiče pro snadné čištění
Samosvorný diferenciál LSD na přední nápravě
Mazací lis, včetně náplně (400 gr)
Sluneční clona čelního a střešního skla
Pracovní světlomety 7x (2x vpředu, 2x vzadu, 2x na výložníku a 1x zadní závěs)
Maják s magnetickým připevněním
Klimatizace
Lopata 1,5 m3
Manuální závěs, elektrika a hydraulika pro přívěs
Telematický monitorovací program LIVELINK na 5 let
Doprava do ČR
Předprodejní servis stroje

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

500F816

Nabídková cena vybrané specifikace po slevě v Kč (bez DPH)

1 818 000 Kč

Nabídková cena vybrané specifikace po slevě v Kč (vč. DPH)

2 199 780 Kč

500H849
500K100

500G450
500K321

Zdůrazňujeme:
Tradiční robustní koncepce, teleskopický manipulátor vyráběný v Anglii. Všechny základní komponenty (motor, převodovka, kabina,
pístnice, rám, rameno, nápravy) si vyrábí společnost JCB sama. Rychlé dodávky ND - sklad pro střední Evropu v Plzni, odborný servis a
poradenství, možnost prodloužené tovární záruky JCB Premier Cover až na 5 let.
Teleskopické manipulátory JCB Loadall = světová jednička!
Součástí ceny nabízeného produktu je PEKASS ASSISTANCE pro stabilizaci Vašich provozních nákladů a minimalizování
nepředvídatelných výdajů na provoz.

Maximální nosnost:
Výška zdvihu:
Maximální nosnost do max. výšky:
Maximální nosnost při plném dosahu:

6 000 kg
7,9 m
3 000 kg
1 750 kg

Motor

JCB Ecomax, 4 válcový dieslový motor s variabilním turbodmychadlem a chlazením plnícího vzduchu, stupeň T4F, se
systémem SCR/AdBlue, objem: 4,8 l, výkon: 108 kW (145 hp), kroutící moment při 1500 ot/min. - 560 Nm

Převodovka

Šesti stupňová převodovka JCB Powershift s řazením pod zatížením a s hydrodynamickým měničem, se systémem
"TORQUE-LOCK" uzamčení 5. a 6. rychlostního stupně, ruční řazení tlačítky na joysticku se 6 rychlostmi vpřed a 6 vzad
nebo možnost automatického řazení "Autoshift" v plném rozsahu. Cestovní rychlost 40 km/h. Pernamentní pohon na
všechna kola. Přepínatelné odpojení převodovky pomocí brzdového pedálu.

Brzdy

Provozní brzdy s hydraulickým posilovačem s vyšší provozní účinností a lepší reakcí brzdového pedálu, hydraulická
parkovací brzda (SAHR).

Hydraulika

VariFlo axiální pístové čerpadlo (140 l/min).

Kabina

NOVÁ kabina 3. generace. Odhlučněná, bezpečná a pohodlná kabina splňuje normy ROPS/FOPS s navýšením vnitřího
prostoru o 14%. Plně utěsněná kabina (vlisované panely, dvojitě utěsněné dveře, kabeláž vedená v
přepážkách/sloupcích). Snížení hluku uvnitř kabiny o 50% na úroveň 69 dB. Jednodílné zakřivené čelní a střešní sklo
(tónovaná skla ze všech stran). Systém vícenásobného čelního a střešního stěrače. Zvýšený výkon vytápění, ventilace a
klimatizace (HVAC System): Režim automatického odmrazování (Auto Defrost Mode), možnost ovládání režimu proudění
vzduchu. Navýšení úložné kapacity: odnímatelný kontejner, síťová kapsa, držák na lahve a nápoje. Odtlakování přídavné
hydrauliky tlačítkem z kabiny, nebo z venku. Digitálními hodinyi, 12 V zásuvka. Automatický audio-vizuální varovný systém
ukazatele zdvihacího momentu v úrovni očí přijímající signál z čidla zatížení na zadní nápravě.

Řízení

Hydrostatický posilovač řízení se spojovacími tyčemi na obou nápravách. Tři režimi řízení: řízená přední náprava, řízené
obě nápravy, krabí chod.

SMART hydraulika

Pístnice ramene výložníku s koncovým tlumením, regenerativní hydraulika, rychlé odtlakování hydraulického okruhu na
rameni, funkce vyklepávání lžíce.

Výložník

Výložník je vyroben z oceli s vysokou pevností v tahu.

SPECIFIKACE STROJE

JCB 560-80 AGRI SUPER

5AUJ

Návod k obsluze v českém jazyce
MICHELIN BIB LOAD 480/80 R26
Proporcionální jednopákové servo-ovládání hydrauliky (3 v 1); včetně 1x přídavné
hydrauliky (90 l/min)

•
•

500F257
500A497

•

500B826

Kabina 3. generace včetně vytápění

•

500C309

Pneumaticky odpružené komfortní sedadlo s automatickým bezpečnostním pásem,
nastavitelné dle váhy a posuv vpřed a vzad - s integrovaným joystickem, který
kopíruje její pohyb.

•

500D257

Rychloupínací zař. "Q-Fit" s hydraulickým jištěním pro 1 hydr. okruh na rameni

•

500E476

Pracovní světlomety LED 2x vpředu a 2x vzadu
Pracovní světlomety LED 2x na výložníku
Pracovní světlomety LED 1x zadní závěs
Maják s magnetickým připevněním

•
•
500G450

Motor JCB EcoMax, objem 4,8 l, výkon 108 kW (145 hp), včetně automatického
zpětného chodu ventilátoru chladiče a přípravy pro vzduchové brzdy.

•

500H845

Kompletní zakrytí spodku stroje
Samosvorný diferenciál LSD na přední nápravě
Mazací lis, včetně náplně (400 gr)
Rádio - Bluetooth připojení (12V, USB nabíjení, 3.5MM Audio vstup)
Teleskopický výkyvný sloupek řízení
Sada pro mazání čepů ramene (mazničky na jednom místě)
Klimatizace
Automatické odpružení ramene "Smooth Ride Systém"
Sluneční clona čelního a střešního skla
Lopata 2,1 m3
Manuální závěs, elektrika a hydraulika pro přívěs
Telematický monitorovací program LIVELINK na 5 let
Doprava do ČR
Předprodejní servis stroje

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

500H027
500H158
500K100
500K306

Nabídková cena vybrané specifikace po slevě v Kč (bez DPH)

2 727 000 Kč

Nabídková cena vybrané specifikace po slevě v Kč (vč. DPH)

3 299 670 Kč

500K562
500K349

500R822

Zdůrazňujeme:
Tradiční robustní koncepce, teleskopický manipulátor vyráběný v Anglii. Všechny základní komponenty (motor, převodovka, kabina,
pístnice, rám, rameno, nápravy) si vyrábí společnost JCB sama. Rychlé dodávky ND - sklad pro střední Evropu v Plzni, odborný
servis a poradenství, možnost prodloužené tovární záruky JCB Premier Cover až na 5 let.
Teleskopické manipulátory JCB Loadall = světová jednička!
Součástí ceny nabízeného produktu je PEKASS ASSISTANCE pro stabilizaci Vašich provozních nákladů a minimalizování
nepředvídatelných výdajů na provoz.

