
Příloha č. 1   zadávacích podmínek

Typ traktoru (název, model, či jiná identifikace): ………………………………………………………….

Typ přívěsu (název, model, či jiná identifikace):   ………………………………………………………….

P.č. Požadovaná podmínka Limitovaná hodnota, charakteristika

1. Technická způsobilost pro provoz na pozemních komunikacích

2. Motor min. 4válcový

3. Výkon motoru min. 45 kW

4. Obsah válců min. 3300 cm3

5. Jmenovité otáčky min.2200 ot/min

6. Turbodmychadlo ano

7. Rychlost max. 45 km/h

8. Palivo nafta motorová

9. Emisní norma
Stage IIIB/Tier 4a/Tier 4F (bez použití AdBlue - bez 

močoviny)

10. Rozvor min. 2 100 mm

11. Mechanická převodovka
počet převodových stupňů vpřed a vzad min. 12/12, 

reverzace, synchronizace řazení
12. Ovládání spojky a provozní brzdy pedálem

13. 3 ks

1 sedadlo řidiče opatřené bezpečnostním pásem, 

seřiditelné, vzduchem odpružené

1 sedadlo učitele opatřené bezpečnostním pásem, 

seřiditelné, vzduchem odpružené

1 sedadlo pro zkušebního komisaře (kompletní 

homologace pro provoz)

15.
Označení cvičného vozidla Dle platných předpisů (včetně střešního držáku s 

označením autoškoly)
16. Zpětná zrcátka pro učitele i řidiče vnitřní i vnější

17. Volant s možností nastavení sklopný

18. Klimatizace ano

19. Radiopříjmač ano

20. Závaží zadních kol  (min. 150 kg)

21. Závaží přední  (min. 200 kg)

22. Výbava 
pro provoz na PK dle platných předpisů (včetně 

výstražného trojúhelníku)

23. Nejvyšší povolená hmotnost přívěsu min. 7 000 kg

24. Vzduchové brzdy přívěsu jenookruhové i dvouokruhové

25. Vývod vnějšího okruhu hydrauliky min. 2 ks

26. Regulační hydraulika mechanická

27. Výkon čerpadla min. 45 l/min

28. Otáčky vývodového hřídele 540/540E ot/min

29. Závěs pro přívěs horní automatický, posuvný

30. Tříbodový závěs kategorie II.

14.
Pedálová úprava pro výuku autoškoly 

(druhé pedály pro učitele - schválené)

pedálové ovládání spojky a pedálové ovládání 

provozní brzdy 

Technická specifikace předmětu plnění

Kabina, počet sedadel v kabině 

schválených - homologace

Předmět dodávky:   "TRAKTOR PRO AUTOŠKOLU"



31. Pneumatiky se silničním (komunálním) dezénem

32. Maximální lhůta dodání max. 90 dnů od podepsání smlouvy

33. Záruční lhůta min. 24 měsíců

34. Dodávka do sídla odběratele

35. Zaškolení obsluhy ano

36. Nový výrobek, model roku 2019 ano

37. Typ vozidla třístranný sklápěč

38. Podvozek dvounápravový s točnicovým řízením

39. Brzdový systém přívěsu 2 okruhy (dvouhadicový)

40. Brždění kol čtyřkolové

41. Přepravní rychlost min. 35 km/h

42. Celková hmotnost max. 9 000 kg

43. Ložná plocha max 11 m
2

44. Bočnice ocelové, výkyvné ano

45. Výška bočnic v mm min. 400 

46. Typ připojemí přívěsu oko

47. Pneumatiky přívěsové, radiální

48. Výbava 
pro provoz na PK dle platných předpisů, včetně 

zakládacích klínů

49. Maximální lhůta dodání max. 90 dnů od podepsání smlouvy

50. Záruční lhůta min. 24 měsíců

51. Dodávka do sídla odběratele

52. Zaškolení obsluhy ano

53. Nový výrobek, model roku 2019 ano


