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Příloha k výzvě k podání nabídky na dodávku čistícího a 

sacího vozidla pro VaK Bruntál a.s. 

 

1. Obecně 
 

Maximální stavební výška vozidla včetně nástavby 3,3 m 

Maximální délka vozidla včetně nástavby  8,0 m 

Maximální šíře vozidla včetně nástavby  2,6 m 

Maximální úroveň hluku při práci vozidla  85 dB 

 

2. Technická specifikace PODVOZKU  
- Typ vozidla: MAN TGM 18.320 4x2 BL (možno uvést alternativy) 
- Počet náprav: 2 (musí umožnit jízdu s plnou nadstavbou bez přetížení náprav)  
- Pohon: provoz na: nafta motorová  
- Vedlejší pohon o výkonu dostačujícím pro současný provoz všech agregátů (sacího a tlakového), 

specifikovat výkony max. příkony agregátů a výkony pomocných náhonů 
- Technicky přípustná hmotnost vozidla: max. 18 t 

(dodržet největší povolené hmotnosti  - zatížení vozidla (nejedná se o nejvyšší technicky 
přípustné hmotnost), tj. podvozek + nástavba jako celek, musí umožnit jízdu na pozemních 
komunikacích (zejména dle Vyhl.č. 341/2014 Sb.) s naplněnou nástavbou bez přetížení 
jednotlivých náprav. Naplněnou nástavbou se rozumí naplnění jednotlivých komor čistícím 
mediem pro komoru na vodu a kalem v kalové komoře v souhrnné hmotnosti těchto náplní.  
Dále pak chladící kapalinou vývěvy a všemi ostatním provozními kapalinami (PHM, maziva 
atd.)). 

- Výkon motor, třída motoru (min. 300HP, EURO6) 
- Kabina s prostorem na ukládání věcí (počet sedadel – 3)  
- Barva kabiny RAL 9016 – barva kabiny musí být originální lak  

- Akumulátor (min. 2x 175 Ah) 
- Výfuk a sání vyvedené za kabinou nahoru 
- Konfigurace podvozku: 4x2 se zvýšenou prostupností terénem, zadní náprava se zvýšenou 

nosností, bez použití hydraulického pohonu jakékoliv z náprav 
- Odpružení náprav (vzduchové se zobrazením údajů o zatížení v kabině) 
- Výkon vedlejšího pohonu nástavby (dostatečný výkon pro souběžný provoz vývěvy i VT 

čerpadla) 
- Příprava pro GPS 
- Uspořádání sedadel (1 sedadlo řidiče odpružené, 1 sedadlo spolujezdce odpružené, 1 sedlo 

uprostřed, úložný prostor za sedadly)  
- Zásuvky v kabině (1x 24 V, 1 x 12 V) 
- Výstražné majáky na kabině (2 ks zábleskové) 
- Světlomety (denní, dálkové, mlhové) 
- Přední nárazník (ocelový) 
- Klimatizace (ano, min. manuální) 
- Centrální zamykání s dálkovým ovladačem 
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- Rádio s barevným displejem 

- Funkce handsfree pro mobilní telefon  

- Digitální tachograf 
- Počítadlo provozních hodin 
- Hadice pro huštění pneumatik 
- Rezervní kolo 
- Zvedák (min. 25 tun) 
- Podkladních klíny – 2 ks 
- LED světla pro denní svícení – homologovaná 
- Použití LED žárovek všude, kde je to konstrukčně a legislativně možné (poziční světla, koncová 

světla, brzdová světla atd.) 
- Ochrany proti podjetí 

 
Podrobně podvozek: 
-Typ vozidla: MAN TGM 18.320 4x2 BL 
-Motor: D0836LFLAP – 320 HP /235 kW EURO6  
-Kabina řidiče: „C“ (šířka 2240 mm, délka 1620 mm) 
-Rozvor kol: 3575 mm 
-Převis: 1775 mm 
-Strana řízení: vlevo 
-Maximální legislativně přípustná hmotnost: 18 000 kg 
-Přední náprava – min. 7 500 kg 
-Zadní náprava – min. 11 500 kg 

-Výkon motoru – min. 320 HP 

-Bez tempomatu  

-Pomocné startování pro zimní starty 

-Spínač polohy neutrálu 

-Převodovka manuální – min. 9 rychlostních stupňů 

-Odpružení přední nápravy listovými pery 

-Odpružení zadní nápravy vzduchové s informací v kabině 

-Uzávěra diferenciálu na zadní nápravě 

-Stabilizátor přední a zadní nápravy 

-Palivová nádrž – min. 300 l 

-Palivová nádrž AdBlue – min. 35 l 

-Uzávěr nádrže uzamykatelný 

-Volant výškově a sklonově nastavitelný 

-Posilovač řízení 

-Klimatizace s automatickou regulací  

-Omezovač rychlosti elektronický 89 km/hod + 1 km tolerance 

-Digitální tachograf 

-Elektricky ovládaná okna řidiče i spolujezdce 

-Zpětná zrcátka elektricky nastavitelná 

-Zpětná zrcátka vyhřívaná  

-Signál nouzového brzdění ESS 

-Antiblokovací systém ABS 

-Regulace prokluzu ASR 

-Uložení kabiny na zesílených spirálových pružinách 

-Centrální zamykání a dálkové ovládání centrálního zamykání 
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-Zadní stěna kabiny řidiče bez okna 

-Komfortní sedadlo řidiče a spolujezdce vzduchově odpružené 

-Potahy sedadel standardní kvality 

-Sedadel v kabině pro 3 osoby 

-Výstražný bzučák při zařazeném zpátečním chodu 

-Ukazatel v kabině řidiče pro chladící kapalinu a motorový olej  

-2 pracovní světlomety na střeše kabiny řidiče 

-Rádio s barevným displejem 

-Funkce handsfree pro mobilní telefon  

-Připojení AUX – in/USB na přístrojové desce 

Barva kabiny RAL 9016 – barva kabiny musí být originální lak 

 

 

3. Technická specifikace NÁSTAVBY   

 
Nádrž: 

Minimální objem kalové komory minimálně 4,5 m3 

Minimální objem komory pro vodu určenou k čištění minimálně 1 m3 

Minimální objem nádrže na technologickou vodu 0,45 m3 

Celonerezový plášť nádrže, veškeré vnitřních části technologie budou provedeny v nerezu 

Hydraulicky uzavíratelné zadní víko nádrže, v jehož dolní části bude sací a vypouštěcí otvor o průměru 

100 mm, vše centrálně ovládáno 

Ukazatel naplnění nádrže přes celou výšku, ne průhledítka (stavoznaky, plovákový uzávěr)  

Ventil pro napouštění čisté vody "C", jeho součástí bude pogumovaná hadice 1x 5m a 1x10 m 

Regenerace vody: 

Recyklace musí umožnit kontinuální provoz i při delším používání - min 6 hod pracovní směna ( větší 

znečištění vody v kalovém prostoru ) + automatické a ruční vypínání recyklace 

Možnost odstavení systému recyklace - provoz pouze na čistou vodu 

Velikost pevných částic v regenerované vodě musí vyhovovat doporučení výrobce použitého tlakového 

čerpadla 

Možnost zvýšení ostřiku technologie recyklace při čištění tukových apod. nečistot v kanalizačním zařízení 

- zvýšená odolnost proti zanášení systému recyklace tuky a viskózními materiály 

Vakuové zařízení: 

Výkon min. 900 m3/h při 0,4 bar vakua, provozní tlak 0,5 bar , vakuum 0,9 bar, vývěva musí mít adekvátní 

a dostatečný výkon vůči průměru sací hadice 

Vodou chlazené (rotační vodookružné) - chlazení vývěvy zabezpečit pomocí vody bez chladících a 

konzervačních přísad a bez zásadního úbytku chladícího media provozem vývěvy. Doplňování chladící 

kapaliny max. při napouštění technologické vody. 

Zajištění dostatečného chlazení vývěvy při dlouhodobé činnosti na max. 60°C (nepřetržitý provoz při 90% 

vakuu po dobu min. 60 minut) 

Vícestupňová ochrana sání vývěvy proti nasátí vody při naplnění nádrže 

Odlučovací komora vývěvy (odlučovač čerpadla) 

Ztrátové poměry sacího výkonu (účinnosti) mezi vyústěním z vývěvy a zaústěním do kalové komory max. 

do 10 % při výstupním podtlaku z vývěvy 80 kPa. 

Tuto hodnotu musí dodavatel jednoznačně garantovat. 

Sání DN 100 - délka savice na výložníku min. 12 m  
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Vozidlo bude vybaveno 30 m přídavných sacích hadic DN 100. Každá jednotlivá hadice bude mít délku 4 

– 5 m (dle dispozice nástavby). Hadice budou opatřeny koncovkami - rychlospojkami. 

Vysokotlaké zařízení: 

Provoz na recyklovanou vodu  

Výkon VT čerpadla: P = 200 (140) bar, Qmin= 200 l/min     

Vozidlo bude vybaveno velkokapacitním vysokotlakým hadicovým bubnem pro tlakovou hadici o 

průměru 1", včetně vysokotlaké hadice o min. délce 120 m, s hydraulickým pohonem s plynulou regulací 

v obou směrech. Dále bude vybaveno automatickým ukládáním hadice, měření délky odvinuté hadice 

pomocí digitálního měřidla. Rameno tlakové hadice bude otočné doprava s aretací v rozsahu 45°-135° 

Vozidlo bude vybaveno otočným bubnem (ruční nebo automatické ovládání odvíjení) pro tlakovou hadici 

o průměru1/2". Součástí dodávky bude vysokotlaká hadice o min. délce 60 m, příp. měření délky 

odvinuté hadice pomocí digitálního měřidla. 

Vysokotlaké čerpadlo, bude vybaveno ochranou proti chodu na sucho a akustickým varováním při 

provozním minimu vody + automatické vypnutí při nedostatku vody. 

Vozidlo bude vybaveno možností oddělené a plynulé regulace výkonu vakuového čerpadla a VT čerpadla 

 

 V nabídce budou uvedeny hydraulické charakteristiky čerpadla a způsob jeho primárního pohonu a 

typ VT čerpadla. 

 V nabídce bude uved způsob ochrany čerpadla proti přetlaku a popis, jak je zajištěno (musí 

umožňovat např. práci s vysokotlakou pistolí). 

Pohon všech výkonových pracovních agregátů nástavby bude zajištěn pomocí hydraulického systému, 

vč. chladícího systému zajišťujícího max. teplotu hydraulického oleje, a to za všech podmínek v 

rozsahu výrobcem doporučené maximální provozní teploty oleje. 

 

Ovládání: 

Hlavní obslužný panel s ovládáním bude umístěn v zadní části vozidla 

Veškeré kontrolní prvky nástavby budou umístěny v zadní části vozidla 

Vozidlo bude vybaveno samostatným počítadlem motohodin vývěvy 

Vozidlo bude vybaveno samostatným počítadlem motohodin čerpadla 

Vozidlo bude vybaveno bezdrátovým dálkovým ovládáním nástavby s displejem zobrazujícím hlavní 

údaje o provozu vozidla (průtok a tlak VT čerpadla, vakuum podtlakového čerpadla, délka odvinutí VT 

hadice, počet mth agregátů, atd.)  

Dálkové ovládání bude vybaveno funkcí úplného bezpečnostního vypnutí vozidla. 

 

Obecně: 

Veškeré agregáty (pohonné i výkonové) musejí být výkonově na vyvážené úrovni a musí zajistit plynulý 

a kontinuální chod všech součástí a okruhů čistícího systému (např. při všech režimech provozu vozidla 

nesmí dojít k disbalanci výkonů VT čerpadla, recyklačního okruhu a vakuového čerpadla - tj. zajištění 

kontinuálního chodu recyklace vozidla za všech provozních podmínek, po dobu min. 6 hod. pracovní 

směny, apod. 

Vozidlo bude vybaveno systémem, který umožní rychlé a dokonalé vypuštění celého vodního systému 

proti zamrznutí (včetně agregátů - uvést popis) a zajistí možnost jednoduché kontroly tohoto úkonu 

(úplného vypuštění vody ze systému) po jeho provedení. 

Vozidlo bude dodáno v úpravě, která umožní zimní provoz vozidla i nástavby do minimální venkovní 

teploty do -5°C. – uvést popis 

Vozidlo musí umožnit odpouštění vody z kalové nádrže i při současném provozu vývěvy – uvést, zda je 

toto možné, event. cenu a max. možné množství takto přečerpávané vody 
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Vozidlo bude vybaveno LED žárovkami všude, kde je to konstrukčně a legislativně možné (osvětlení 

ovládacího panelu, atd.) 

Na vozidle budou umístěny veškeré maznice v dolní části vozidla - bez nutnosti práce ze žebříku - nejlépe 

do jednoho místa 

 

 

4. Příslušenství a další součásti dodávky 
Součástí dodávky bude: 

- standartní tryska čistící (např. ENZ č. 30.050, ENZ č. 30.100) 

-  průrazná tryska Quattro (např. ENZ č. 60.050, ENZ č. 60.100) 

-  granátová – bombová tryska (např. ENZ 40.50, ENZ 40.100 B) 
Trysky pro obě VT čistící hadice s keramickými vložkami pro recyklovanou vodu 

-  ostřikovací pistole pro mytí vozidla 

-  rolna na tlakovou hadici 

-  horní směrovací nástroj pro VT hadici - rolna na RŠ 

-  nádoba na čistou vodu s kohoutem ( 20-30 l ) na umytí rukou + nádobka na mýdlo 

-  výklopný koš na vytěžený odpad - nerez 

-  osvětlení prostoru podél vozidla v šíři cca 1 m, pomocí min. 2 ks vhodně umístěných LED 

reflektorů na každé straně vozidla 

-  LED reflektor na osvětlení pracovního prostoru se samonavíjecím kabelem (10 m) pro možné 

použití do šachet (v nevýbušném provedení) 

-  LED reflektor na osvětlení pracovního prostoru v zadní části vozidla pevně uchycený na zadním 

víku kalové nádrže, tak aby umožňoval přímé osvětlení do prostoru RŠ při pracovním výkonu 

-  žebřík s uchycením na nádrži 2 x 3 m (možno i 1 ks teleskopický 3 m + jeden ks pevný 3 m) 

-  uzamykatelné boční schránky na nářadí, trysky - provedení nerez 

-  možnost uložení náhradních savic na postranních skříňkách 

-  výstražné zábleskové majáky 3 ks umístěné tak, aby vymezovaly max. obrys vozidla ve všech 

směrech - i při pracovním procesu 

-  výstražná záblesková LED světla oranžové barvy - 4 ks (2 + 2 ks vpředu na kapotě a vzadu) - 

všechny LED světla a majáky budou ovládány jedním tlačítkem z kabiny vozidla 

-  příprava zásuvky (pro vysílačku, tachograf) 12V + měnič na 230 V (min. 300 W) 

-  sada nářadí pro údržbu nástavby (sada Gola klíčů, šroubováků, ruční maznice, …) 

-  2 ks reklamních panelů na obou bocích nástavby po jednom kuse (min. rozměr 0,6 x 2,0 m) 

-  dálkové ovládání vysílačkou 

-  boční kapotáže agregátů 

-  kamerový systém pro couvání vozidla 

-  akustické signální zařízení při couvání vozidla 

 

Součástí nabídky bude: 

- přehledný detailní popis denní údržby + doba trvání 

- přehledný detailní popis týdenní údržby + doba trvání 

- přehledný detailní popis četnosti nutných servisních kontrol podvozku a nástavby, vč. výměny 

olejů, filtrů apod. - určit v MTH, nebo v časovém úseku 

- odhadované roční náklady na údržbu nástavby vozidla 

- spotřeba PHM (NM (l) pro 1 MTH VT čerpadla, 1 MTH vývěvy 

- garance pozáručního servisu po dobu nejméně 10-ti let 
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- bezplatné zajištění proškolení obsluhy podvozku a nástavby v místě předání vozidla, kterým bude 

sídlo kupujícího. 

- zajištění umožnění předpřejímky zboží v rámci jeho výroby před jeho úplným dokončením. Kupující 

je v rámci této předpřejímky je oprávněn upřesnit umístění zejména těchto prvků – výstražné majáky, 

reflexní pásky, umístění maznic, apod. Rovněž bude v rámci předpřejímky provedena kontrola max. 

stavební délky a výšky vozidla, případně hlučnost. 

 

V Bruntále dne 9.9.2019 

 

 

 

 

 

 

 

        Ing. Jaroslav Jouza 

               ředitel 


