Kupní smlouva
číslo smlouvy kupujícího: SML-17/2021/1070/INV/85/2022

na
„Dodávka pokladače živičných směsí (finišeru) VÖGELE Super 1300-3i“
Tuto KUPNÍ SMLOUVU (dále jen „Smlouva“) uzavřely níže uvedeného dne dle ust. § 2079
a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění následující strany:
(A) ATS – STAVEBNÍ STROJE s.r.o., odštěpený závod Žatec,
sídlo Žatec, Lounská 2402, PSČ 43801
IČO: 47282282 DIČ: CZ47282282
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Ústí nad Labem oddíl C
vložka 2785
Email: kovacka@ats-stroje.cz
Zastoupená:

Ing. Zbyňkem Kovačkou – jednatelem

Zástupci oprávnění jednat ve věcech technických smlouvy:
Jiří Hoffmann, mob.tel: 602 165 048, email: servis@ats-stroje.cz
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 43-4006720277/0100
(dále jen „Prodávající“),
a
(B) Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice
IČO: 00085031, DIČ: CZ00085031
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr,
vložka 162
Email: info@suspk.cz
Zastoupená:

Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu
Mgr. Josef Neumann, L.LM. – jmenovaný zástupce statutárního
orgánu
Osoby oprávněné převzít zařízení:
Jaroslav Vojta, mob.tel. 723 546 659, jaroslav.vojta@suspk.cz
Jaromír Lněnička, mob. tel.: 728 544 519, jaromir.lnenicka@suspk.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Jaroslav Vojta, mob.tel. 723 546 659, jaroslav.vojta@suspk.cz
Jaromír Lněnička, mob. tel.: 728 544 519, jaromir.lnenicka@suspk.cz
Bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic, a.s., pobočka Hradec Králové,
č.ú. 2433315074/2700

(dále jen „Kupující“)
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1. Předmět smlouvy
1.1 Předmětem Smlouvy je převod vlastnického práva k movité věci, a to finišer
Vögele Super 1300 - 3i (V) specifikovaných v čl. 1. Smlouvy, a její výbavě a příslušenství,
specifikovanému v příloze č. 1 Smlouvy.
1.2 Předmět je v souladu se Zadávací dokumentací na veřejnou zakázku „Dodávka
pokladače živičných směsí (finišeru) ze dne 6.12.2021 a s cenovou nabídkou prodávajícího
ze dne 15.12. 2021.
1.3 Předmět smlouvy je dále podrobně specifikován v příloze č. 1 Smlouvy
(Specifikace předmětu smlouvy).

2. Kupní cena a platební podmínky
2.1 Cena, kterou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu byla sjednána na základě
výsledku zadávacího řízení a činí:
Cena bez DPH za pokladač živičných směsí (finišer)
Cena s 21 % DPH za pokladače živičných směsí (finišer)

4. 850. 000,- Kč
5. 868. 500,- Kč

slovy: pětmilionůosmsetšedesátosmtisícpětsetkorun českých (dále též „cena“).
Tato Cena je pevná a zahrnuje jak kompletní předmět Smlouvy, tak veškeré náklady (včetně
plateb v cizí měně, cla, nákladů spojených s balením, dopravou, konzervací a ochrannými
nátěry apod.) Prodávajícího.
DPH bude účtována podle platných právních norem a předpisů, kde rozhodnou dobou pro
výši DPH je doba zdanitelného plnění.
2.2 Platební podmínky:
Kupující nebude poskytovat zálohy.
Smluvní strany si sjednávají zaplacení Ceny bezhotovostním převodem, a to na základě
Prodávajícím vyhotoveného a Kupujícímu doručeného daňového dokladu/faktury. Právo
Prodávajícího na fakturaci, vzniká dnem předání předmětu Smlouvy společně s doklady
nezbytnými pro jeho užívání a uplatnění případných vad z titulu záruky za jakost. Výše
faktury bude odpovídat Smlouvě, faktura bude doručena na adresu pro doručování nejdéle do
7 pracovních dnů po převzetí předmětu Smlouvy Kupujícím. Adresa pro doručení faktury:
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice.
Jednotlivé záruční servisy bude Prodávající fakturovat až po jejich provedení. Faktury
budou adresovány na příslušné cestmistrovské středisko Kupujícího podle umístění
předmětů této smlouvy (tj. cestmistrovství Moravská Třebová). Součástí faktury bude
soupis provedených servisních prací.
Faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/04 Sb. ve
znění pozdějších předpisů (včetně obchodní firmy, sídla, názvu peněžního ústavu, čísla
bankovního účtu Prodávajícího, odkaz na Smlouvu nebo číslo smlouvy a datum vystavení
faktury). Výše celkově fakturované částky bude odpovídat výši kupní ceny uvedené v této
smlouvě, případně výši ceny záručních servisních prohlídek uvedené v této smlouvě. Kupující
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je oprávněn vrátit Prodávajícímu bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti uvedené v této
smlouvě, vykazuje rozpor mezi fakturovanou částkou a částkou ze Smlouvy, nebo vykazuje
jiné závady. Současně s vrácením faktury sdělí Kupující Prodávajícímu důvody vrácení. V
závislosti na povaze závady je Prodávající povinen fakturu včetně jejích příloh opravit nebo
nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti
faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení Kupujícímu doplněné, opravené
nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky smlouvy.
Faktury budou splatné 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového
dokladu/ faktury Kupujícímu, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet Prodávajícího:
Prodávající: bankovní účet vedený u Komerční banky, číslo účtu 43-4006720277/0100.
V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den po odeslání.
Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu Kupujícího.

3. Doba a místo plnění
3.1 Prodávající se zavazuje předat Předmět Kupujícímu:
Do 30 kalendářních dní od nabytí účinnosti Smlouvy.
3.2 Místo plnění:
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, cestmistrovství, Moravská Třebová, Nádražní 15,
571 01 Moravská Třebová.

4. Vlastnické právo
4.1 Smluvní strany berou na vědomí, že k převodu vlastnického práva na Kupujícího
dojde okamžikem jeho faktického předání Prodávajícím a převzetím Kupujícím. Smluvní
strany sepíší předávací protokol o předání a převzetí věci.
4.2 K přechodu nebezpečí škody na předmětu Smlouvy dojde okamžikem jeho
převzetí ze strany Kupujícího.

5. Odevzdání a převzetí předmětu koupě
5.1 Smluvní strany sepíší předávací protokol.
5.2 O předání a převzetí předmětu koupě sepíší smluvní strany zápis, který bude
obsahovat specifikaci předmětu smlouvy, místo a datum jeho odevzdání. V závěru zápisu
kupující výslovně uvede, zda předmět koupě přebírá či nikoli a pokud ne, z jakých důvodů,
případně s jakými vadami.
5.3 Kupující je oprávněn odmítnout předmět koupě převzít, bude-li se na něm či na
jeho části vyskytovat v okamžiku odevzdání vada či více vad. Předmět koupě se považuje za
odevzdaný a povinnost prodávajícího odevzdat předmět koupě je splněna až okamžikem
převzetí předmětu koupě kupujícím bez vad.
5.4 Prodávající je povinen spolu s předmětem koupě předat kupujícímu tyto doklady:
veškeré listiny, jichž je třeba k nakládání s předmětem koupě a k jeho řádnému užívání,
veškerou technickou dokumentaci, vztahující se k předmětu koupě.
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5.5 I v případě, že se na předmětu koupě či na jeho části při převzetí bude vyskytovat
vada či více vad, je kupující oprávněn, nikoli však povinen, předmět koupě převzít, přičemž
uvede, že předmět koupě přebírá s vadami, tyto do zápisu konkretizuje a stanoví
prodávajícímu lhůtu k jejich odstranění, ve které je prodávající povinen takové vady vlastním
nákladem odstranit. Strany výslovně sjednávají, že se v takovém případě nejedná o převzetí
předmětu koupě bez vad ve smyslu jiných ustanovení smlouvy.

6. Odpovědnost za vady, záruky
6.1 V případě, že budou Kupujícím po převzetí předmětu koupě na tomto zjištěny
vady, má Kupující právo uplatnit vůči Prodávajícímu nároky v souladu s ust. § 2099 až 2117
zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění.
6.2 Vadou se rozumí odchylka od množství, jakosti, provedení, druhu, vlastností či
právního režimu předmětu koupě nebo jeho části, stanovených touto smlouvou nebo
technickými normami či jinými obecně závaznými právními předpisy. Prodávající odpovídá
za vady zjevné, skryté i právní, které má předmět koupě v době jeho odevzdání kupujícímu,
byť se projeví později, a dále za ty, které se na předmětu koupě vyskytnou v záruční době
uvedené v bodě 6.4. 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. Prodávající prohlašuje, že
předmět koupě nemá žádné vady, které by bránily jeho použití k obvyklým účelům.
6.3 Kupující je oprávněn nepřevzít předmět koupě, který by byly v rozporu se
zadávací dokumentací a cenovou nabídkou prodávajícího, týkající se především požadované
kvality.
6.4 Prodávající poskytuje na předmět smlouvy záruku v délce trvání 24 měsíců nebo
min. 2 000 Mth, dle toho co nastane dřív, ode dne podpisu "Protokolu/zápisu o předání a
převzetí věci/předmětu smlouvy“.
6.5 Prodávající neručí za škody na zařízení, vzniklé v důsledku neodborného
zacházení ze strany kupujícího nebo třetích osob v průběhu záruční doby.
6.6 Závada na zboží, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude kupujícím
oznámena bez odkladu písemně nebo e-mailem prodávajícímu a ten nastoupí na odstranění
závady ve lhůtě nejpozději do 24 hodin po oznámení. Prodávající je povinen vadu odstranit
na vlastní náklady včetně potřebné demontáže a montáže a ostatních nákladů souvisejících s
odstraněním vady.
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7. Záruční podmínky
7.1 Záruční podmínky jsou platné při dodržení všech ustanovení pro provoz
jednotlivých částí kompletu vyplývajících z návodů na obsluhu a záručních listů. Prodávající
se zavazuje nastoupit na opravu záruční vady do 24 hodin po oznámení na adresu: Žatec,
Lounská 2402, PSČ 43801, kontaktní osoba Jiří Hoffmann, tel.: 602 704 462, mob. tel.:
602 165 048, e-mail: servis@ats-stroje.cz.
7.2 Lhůty a ceny záručních servisních prohlídek:
Lhůty a ceny záručních servisních prohlídek:
Servisní záruční prohlídka při Mh
1. servisní záruční prohlídka při
50 mth
2. servisní záruční prohlídka při 500 mth
3. servisní záruční prohlídka při 1 000 mth
4. servisní záruční prohlídka při 1 500 mth
5. servisní záruční prohlídka při 2 000 mth
Cena za záruční servisní prohlídky celkem

Cena záruční servisní
prohlídky bez DPH
0 ,-Kč byla
provedena
35. 000,- Kč
60. 000,- Kč
35. 000,- Kč
60. 000,- Kč
190. 000,- Kč

Cena záruční servisní
prohlídky včetně DPH
0 ,-Kč byla
provedena
42. 350,- Kč
72. 600,- Kč
42. 350,- Kč
72. 600,- Kč
229. 900,- Kč

Cena za záruční servisní prohlídky stanovená ve výše uvedených tabulkách může být
v průběhu záruky změněna pouze v návaznosti na změnu zákonné sazby DPH.
7.3 Servis: Prodávající se zavazuje provádět záruční servis na dodaný předmět
Smlouvy dle předepsaných rozpisů prohlídek jednotlivých součástí kompletu. Prodávající se
zavazuje k zajištění záručních prohlídek na základě objednávky Kupujícího, kterou zašle emailem na adresu servisního střediska Prodávajícího:
 Prodávající: na adresu Žatec, Lounská 2402, PSČ 43801, kontaktní osoba Jiří Hoffmann, tel.
602 704 462, mob.tel. 602 165 048, e-mail: servis@ats-stroje.cz,
7.4 Pokud porušením povinností prodávajícího, vyplývajících z obecně závazných
právních předpisů či z této smlouvy vznikne kupujícímu či třetím osobám v důsledku použití
či užívání zboží jakákoliv škoda, odpovídá za ni prodávající, a to bez ohledu na zavinění.
Ustanovení předchozí věty platí i poté, co dojde k odstoupení od této smlouvy některou ze
stran či oběma stranami.

8. Odstoupení od smlouvy
8.1 Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy z důvodu podstatného porušení
smlouvy.
8.2 Za podstatné porušení smlouvy ze strany prodávajícího se považuje zejména
nedodržení termínu předání předmětu smlouvy podle čl. 3 odst. 3.1 smlouvy, nedodržení
jakosti, nedodržení garantovaných parametrů daných smlouvou a nedodržení parametrů
obvyklých. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy i v případě, že prodávající je
v konkursním nebo vyrovnávacím řízení nebo v likvidaci.
8.3 Kupující má dále právo odstoupit od smlouvy s prodávajícím, jestliže se
prohlášení prodávajícího o integritě ze dne 15.12. 2021, které je součástí nabídky
prodávajícího na veřejnou zakázku, ukáže být nepravdivým nebo jestliže prodávající poruší
záruku integrity po uzavření této smlouvy.
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8.4 Za podstatné porušení smlouvy ze strany kupujícího se považuje zejména
bezdůvodně neuhrazená faktura po splatnosti více než 30 dní.
8.5 V případě odstoupení od smlouvy jedné strany, uhradí druhá strana prokazatelné
a účelně vynaložené náklady, které poškozené straně vzniknou v souvislosti s touto smlouvou.
Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok na náhradu případné škody, pokud není v jiných
ustanoveních smlouvy dohodnuto jinak.

9. Ujednání o úrocích z prodlení a smluvní pokutě
9.1 Pro případ prodlení Kupujícího s úhradou plateb ve lhůtě uvedené v čl. 2, odst. 2.2
této smlouvy je Prodávající oprávněn požadovat po Kupujícím zaplacení úroků z prodlení ve
výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení.
9.2 Bude-li Prodávající v prodlení s plněním závazku dle čl. 3 odst. 3.1 Smlouvy,
sjednává se smluvní pokuta ve výši 0,03 % z Ceny za každý i započatý den prodlení.
9.3 Při porušení povinnosti Prodávajícího dle čl. 3, odst. 3.1 Smlouvy, ke kterému se
vztahuje smluvní pokuta dle bodu 9.2 má Kupující v případě vzniku škody vůči
Prodávajícímu nárok na náhradu škody přesahující smluvní pokutu dle bodu 8.5.

10. Závěrečná ustanovení
10.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
10.2 Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o
registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smlouvu v souladu s tímto zákonem zveřejní
kupující. Účinnosti nabývá smlouva dnem uveřejnění v registru smluv.
10.3 Smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných, číslovaných
dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
10.4 Smlouva se řídí právem České republiky. Strany se zavazují, že spory vzniklé
mezi smluvními stranami v souvislosti s plněním smlouvy se budou snažit řešit nejprve
smírnou cestou a domluvou, v případě trvání sporu bude rozhodovat věcně a místně příslušný
soud v České republice, přičemž pro místní příslušnost je rozhodný obecný soud
prodávajícího.
10.5 Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, z nichž každá ze smluvních stran
obdrží elektronický originál.
10.6 Pokud oddělitelné ustanovení smlouvy je nebo se stane neplatným či
nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení smlouvy. V takovém případě
se smluvní strany zavazují uzavřít do 10 pracovních dnů od výzvy druhé ze stran smlouvy
dodatek ke smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení smlouvy, které je neplatné či
nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu
takto nahrazovaného ustanovení.
10.7 Odpověď smluvní strany s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu § 1740 (3)
NOZ, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření Smlouvy.
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10.8 Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že
smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle,
na důkaz čehož připojují své podpisy.
10.9 Smluvní strany shodně prohlašují, že smlouva obsahuje ujednání o všech
náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a strany dospěly ke shodě
ohledně všech náležitostí, které si strany stanovily jako předpoklady uzavření této smlouvy.
Smluvní strany zároveň shodně prohlašují, že si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti,
o nichž k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve
vztahu k uzavření této smlouvy.
10.10 Obě smluvní strany berou na vědomí, že při plnění této smlouvy může docházet
i ke zpracování osobních údajů, které si vzájemně při plnění této smlouvy poskytly
(zpřístupnily), či kterákoliv ze stran poskytla (zpřístupnila) druhé smluvní straně. V této
spojitosti obě smluvní strany prohlašují, že k poskytnutí (zpřístupnění) osobních údajů druhé
smluvní straně disponují od subjektu údajů potřebnými souhlasy či jinými právními tituly,
stanoví-li tak právní předpis. Každá ze smluvní stran je povinna plnit závazky, které ji
vyplývají z Nařízení EP a Rady ES č. 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 (obecné nařízení o
ochraně osobních údajů) a souvisejících právních předpisů (dále jen „Nařízení“) při nakládání
s osobními údaji, jako je například plnění informační povinnosti vůči subjektu údajů. Ta ze
smluvních stran, která je příjemcem osobních údajů se zavazuje, že zajistí odpovídající
úroveň ochrany osobních údajů a práv subjektu údajů dle Nařízení a že bude přijaté osobní
údaje zpracovávat jen pro účely splnění této smlouvy, anebo pro účely oprávněných zájmů,
nebo případně z jiných zákonných titulů.

Přílohy: č. 1- Specifikace předmětu Smlouvy
V Pardubicích dne:

V Žatci, dne:

Za Kupujícího:

Za Prodávajícího:
Digitálně podepsal

Ing. Miroslav Němec
2022.01.11 13:56:44 +01'00'

………………………………………
Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správy a údržby silnic Pardubického kraje

Ing. Zbyněk Ing. Zbyněk Kovačka
Datum: 2022.01.11
Kovačka
14:12:45 +01'00'
….………………………………………
Ing. Zbyněk Kovačka
Jednatel
ATS - STAVEBNÍ STROJE, s. r. o.
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PŘÍLOHA 1
SPECIFIKACE PŘEDMĚTU SMLOUVY
Technická specifikace na dodávku pokladače živičných směsí (finišeru) VÖGELE

Super 1300-3i (V)
Technická specifikace:
Rok výroby: 2021
Aktuální počet mth: 210

Finišer VÖGELE Super 1300-3i (V)

Konfigurovaný stroj se může lišit od zobrazeného stroje.
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Finišer VÖGELE Super 1300-3i (V)
SUPER 1300-3i je extrémně kompaktní silniční finišer, který má však vysokou kapacitu pokládky a šířku
pokládky až 5,0 m.
Ať se jedná o kombinace chodníků a cyklostezek, zemědělské cesty nebo úzké silnice a místa, díky svému
spektru šíře pokládky od 0,75 m do 5,0 m zvládá SUPER 1300-3i tyto úlohy bez námahy.

Výkonný vznětový motor s výkonem 74,4 kW
Výsuvná hladicí lišta AB 340 TV s pěchem a vibrací
Elektrické vytápění lišty
ErgoPlus 3 s řadou dodatečných ergonomických a funkčních předností
Pásový finišer SUPER 1300-3i (V) společnosti VÖGELE
Pohon
> Kapalinou chlazený vznětový motor Deutz TCD 3.6 L4 výkon 74,4 kW při 2000 ot/min
> Motor splňuje emisní normy Evropské unie ve stupni V a americké normy (EPA) Tier 4f
> Elektronické řízení motoru se stupněm ECO a řízeným pohonem ventilátoru
Pojezdové ústrojí
> Hydrostatický pohon pojezdu
> Pásový podvozek s pryžovými deskami, styčná plocha 2000 x 260 mm
> Lamelové brzdy nenáročné na údržbu, automatické blokování ve stavu bez tlaku oleje
Převzetí a rozdělení materiálu
> Široké tlačné válce pro nákladní vozy, možnost posunutí vpřed o 80 mm
> Násypka materiálu 10 t, vstupní klapka násypky odklopitelná k servisním účelům nahoru
> 4 oddělené hydrostatické pohony pro pásy a šneky
> Příčkové dopravníky (podavače), krátkodobě se zpětným chodem
> Rozdělovací šneky s možností zpětného chodu a výškově nastavitelné
> Regulace šneků při přeplnění
> Mechanické lopatkové snímače k řízení příčkových dopravníků (podavačů)
> Automatické naplnění šnekového tunelu během stání
> Sada plechů tunelu šneku, výkyvná a výsuvná na zadní stěně finišeru
Elektrické zařízení
> Palubní napětí 24 V
Systém vytápění
> Třífázový generátor s regulací
> Vytápění při volnoběhu, vytápění lišty při volnoběhu vznětového motoru

9 ze 23

Stanoviště obsluhy
> 2 sedadla řidiče, otočná ven
> Sedadla řidiče a ovládací panel lze pohodlně přizpůsobit ergonomické práci
> Ovládací panel řidiče ErgoPlus 3 v modulárním provedení a velký a kontrastní barevný displej umožňují
snadnou obsluhu a kontrolu finišeru
> 2 ovládací panely lišty ErgoPlus 3 pro levou a pravou lištu s barevným displejem pro nastavení a řízení
finišeru a lišty
Ostatní
> Dokumentace stroje
Země použití Česká republika
Výsuvná hladící lišta AB 340-3
Výsuvná hladicí lišta AB 340 je dokonalou lištou pokládky pro kompaktní finišery třídy 1100 a 1300.
> Se základní šířkou 1,8 m a maximální šířkou pokládky 5,0 m má lišta ideální míry pro stavbu
kombinací chodníků a cyklistických stezek, hospodářských cest nebo malých silnic a prostranství.
> Výsuvná hladicí lišta AB 340 je k dostání ve zhutňovacích variantách V (vibrace) a TV (pěch a vibrace). V
obou verzích jsou zhutňovací agregáty instalovány po celé šířce lišty včetně rozšíření.
> Typické pro výrobky společnosti VÖGELE je také to, že výsuvná hladicí lišta AB 340 je vybavena výkonným
elektrickým vytápěním. Moderní systém vytápění uvádí lištu rychle a rovnoměrně na provozní teplotu a zajišťuje
stabilní výsledek pokládky.
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Hutnění, TV
Vybavena pěchem a vibrací
Pěch dusá směs pod těleso lišty a zajišťuje tak regulovaný přísun materiálu ve všech situacích
pokládky. Optimální nastavení pěchu je rozhodující pro to, aby v souladu s požadovanou výškou a rychlostí
pokládky byl vždy pod lištou dostatek materiálu. Excentrická vibrace působící na hladicí plech zajišťuje
optimální rozdělení částic ve směsi. Vznikne uzavřený a rovnoměrný povrch krytu vozovky. Stejně jako u pěchu
lze intenzitu vibrací plynule nastavit ze stanoviště obsluhy otáčkami hnacího hřídele.

Šířka pokládky 4,5 m

Rozšíření, 2 x 0,55 m
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Stříška s markýzami, design VÖGELE

Komfortní sedadla řidiče, 2 kusy
Komfortní sedadla řidiče jsou výkyvná směrem ven. Umožňují pohodlnou a ergonomickou práci.

Pracovní světlomet, halogenový
Tyto světlomety umožňují dobré základní osvětlení staveniště.
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Čelní sklápěcí klapka násypky, hydraulicky
Zabraňuje ztrátě asfaltové směsi při výměně nákladního vozu a zajišťuje dokonalé vyprázdnění
násypky bez ručního zásahu. Do přepravy materiálu se takto zapojí kompletní množství asfaltové směsi.
Otevřením lze pohodlně napnout příčkový dopravník (podavač).

Snímač řízení šneků, ultrazvukem, 2 kusy
Tímto ultrazvukovým snímačem je možno přesně a bezdotykově regulovat množství asfaltové směsi ve
šnekovém prostoru.
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AutoSet Basic
Pomocí AutoSet Basic je možné jedním stisknutím knoflíku uvést čelní sklápěcí klapku násypky,
rozdělovací šneky, stěrač podvozku a lištu do přepravní polohy. Po přesunu jsou všechny systémy nastaveny
jedním stisknutím knoflíku na posledním použité parametry.
Volitelné příslušenství zahrnuje hydraulické výškové nastavení šneku.

bez ventilačního systému
Hydraulika s náplní minerálního oleje
Umístění štítků, standardní
Varovné pokyny pro traktorové části, které se nedodávají do USA.
Balení pro pozemní dopravu
Lakování, zeleň VÖGELE
Stěny zásobníku, boční obložení a kapota motoru se lakují zelení VÖGELE
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Popis stěny zásobníku, bílý

WITOS FleetView – Profesionální telematický systém pro optimalizaci používání strojů a servisu
WITOS FleetView obsahuje ovládací jednotku (TCU) s přijímačem GPS a uživatelská práva pro webovou
aplikaci WITOS FleetView. Přístup na web poskytuje kompaktní přehled o stavu stroje s údaji o spotřebě,
pracovních dobách, údaji o poloze, chybovými hlášeními a intervaly servisu. (Skutečně dostupný rozsah dat
závisí na typu stroje). Dostupnost WITOS FleetView je zaručena po dobu 3 let od dodání.

Střechovitý profil vozovky, hydraulicky nastavitelný
Komfortní, hydraulické přestavení střechovitého profilu vozovky.
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Návod k obsluze, česky
Návod k obsluze lišty, česky
Logo VÖGELE, standardní
Popis střechy nápisem VÖGELE

Zpětné zrcátko, 2 kusy, stroj se stříškou

Pracovní světlomet pro šnekový tunel, 1 kus
Volně polohovatelné halogenové světlomety, 24 V.
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Otočný maják, stroj se stříškou

Signál couvání, akustický
Při couvání finišeru zazní akustický signál pro dodatečnou bezpečnost.
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NIVELTRONIC Plus
Nivelační automatika NIVELTRONIC Plus společnosti VÖGELE pracuje zvlášť přesně a snadno se s ní zachází.
Jelikož je integrována do řízení finišeru ErgoPlus 3, je systém dokonale v souladu se strojní a senzorovou
technikou společnosti VÖGELE.

Čidlo příčného sklonu
Čidlo příčného sklonu lze bezproblémově použít v kombinaci se snímačem výšky až do maximální šířky
pokládky 6,5 m. Měří příčné sklony v širokém rozsahu +/-10 %.

18 ze 23

Držák, výškové čidlo, 2 kusy
K upevnění mechanického nebo ultrazvukového výškového čidla.

Variabilní mechanický snímač výšky, 1 kus
Tento snímač je zvlášť robustní a odolný proti působení povětrnostních vlivů. Disponuje velkým
segmentovým zobrazením a vestavěným osvětlením okolního prostředí. K rozsahu dodávky patří také snímací
lyžiny v délkách 30 cm a 1 m a třmen ke snímání z lanka.

Ski tlačítko, 2m, 1 kus
Doplněk k variabilnímu mechanickému výškovému čidlu pro vyrovnávání středně dlouhých nerovností.
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Ultrazvukový multi senzor, 1 kus
Širokorozsahový ultrazvukový snímač vyvinula společnost VÖGELE speciálně pro stroje s ErgoPlus 3 a
ErgoBasic. Pro pohodlnou práci je snímač vybaven integrovaným osvětlením pracoviště a optickou seřizovací
pomůckou. Pomocí nivelačního kříže upevněného na širokorozsahový ultrazvukový snímač může pracovník
obsluhy kontrolovat řízení, aniž by musel spustit zrak z hrany pokládky. Snímač je možné použít samostatně
nebo spojený do série s několika snímači na Big-MultiPlex-Ski. Komunikace s nivelační automatikou
Niveltronic Plus a
Niveltronic Basic společnosti VÖGELE probíhá přes rozhraní sběrnice CAN.

Odlehčení lišty
U materiálu o nízké nosnosti zmenšuje hydraulické nadlehčení lišty její hmotnost a zároveň zvyšuje trakci
finišeru.
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Příprava pro hydraulické nastavení střechovitého profilu

Čisticí zařízení s nádrží a navíječem hadice
Díky pevně nainstalovanému čisticímu zařízení s nádrží na separační prostředek lze rychle a snadno očistit
všechny strojní díly znečištěné asfaltem.
K tomu příslušející navíječ hadice s 15 m hadicí usnadňuje manipulaci.

Postřikovací pistole
Postřikovací pistole s hadicí délky 2 m.
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Souprava nářadí
Souprava nářadí obsahuje základní vybavení k provádění jednoduchých oprav. Souprava nářadí se dodává ve
svinovací tašce.

Lyžina bočnice (90°), vyhřívaná, 2 kusy
Vyhřívání lyžiny bočnice zabraňuje přilepování asfaltové směsi.

Umístění štítků, standardní
Varovné pokyny pro traktorové části, které se nedodávají do USA.

Termín plnění:

do 30 kalendářní dní od účinnosti smlouvy a nebo dříve dle
vzájemné dohody
Záruční doby:
24 měsíců nebo 2000 mth, dle skutečnosti, která nastane dříve
Servisní střediska:
Žatec, Lounská 2402, PSČ 43801
Servisní hodinové sazby: Garanční prohlídka – 850,- Kč
Opravy, seřizování, diagnostika závad – 950,- Kč
Jízdní náklady – 18,- Kč / 1 km
Místo plnění:
Cestmistrovské středisko Správy a údržby silnic Pardubického
kraje, Moravská Třebová, Nádražní 15, 571 01 Moravská Třebová
Finišer je možno za příplatek dovybavit rozšířením 2 x 80 cm.
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Požadovaná dokumentace při předání:
Předávací protokol, záruční list a záruční podmínky. Servisní kniha v českém jazyce.
- Doklady o jakosti výrobku. Prohlášení o shodě.
- Lhůty záručních prohlídek včetně uvedení cen za jednotlivé prohlídky
(materiál včetně pracovního času)
- Návod k obsluze v tištěné i elektronické podobě.

V Pardubicích dne:

V Žatci dne:

Za Kupujícího:

Za Prodávajícího:

Ing. Miroslav
Němec
2022.01.11
13:57:25 +01'00'
………………………………………
Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správy a údržby silnic Pardubického kraje

Ing.
Zbyněk
Kovačka

Digitálně podepsal
Ing. Zbyněk
Kovačka
Datum: 2022.01.11
14:14:08 +01'00'

….………………………………………
Ing. Zbyněk Kovačka
Jednatel
ATS - STAVEBNÍ STROJE, s. r. o.
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