
Príloha č. 4 Podrobná špecifikácia predmetu zákazky

V Pohorelej, dňa 18.10.2022 Marta Baranová
konateľ

Diagnostické centrum pre STK MAHA MBT 4250 
Eurosystem alebo ekvivalent - Valcová skúšobňa 

bŕzd nákladná

merací rozsah 0-4 kNú0-40 kN, 2x9kW

Názov zákazky: Diagnostické centrum pre STK s príslušenstvom 

Hlavný slovník CPV: 

Predmet zákazky:
Predmetom zákazky je dodanie a inštalácia diagnostického centra pre STK a 

zariadenia na kontrolu vôle v zavesení a uložení kolies. 

38424000-3 Prístroje na meranie a kontrolu                

plastový povrch valcov, sériovo naváraný 

pripravená na dobudovanie váh

komunikačný pult (Eurosystem MCD2000 alebo ekvivalent) s PC, 
Windovs alebo ekvivalent, LCD 32" alebo ekvivalent

simultánny ukazovateľ pre dlhé vozidlá LCD 32" so sadou káblov

prejazdová hmotnosť do 13 t

DC brzda pre blokovanie valcov pri výjazde 

mikroprocesorové riadenie 

zosilené prevodovky 

pozinkované kazety sady valcov MBT4000 alebo ekvivalent 

pripravená na dobudovanie váh 

pedometer bezkáblový CARTESY PKM-1000-MA alebo 
ekvivalent vrátane prijímača 

ďiaľkové ovládanie s diaľkovým prijímačom nameraných hodnôt 
tlakov v brzdovom systéme cez externé snímače tlaku (MAHA 

FFB3 alebo ekvivalent) 

pneumatický snímač tlaku - menič tlaku s rozsahom 0-20 bar, 
rádiové s FFB3 - 3 ks (MAHA RCD 40 alebo ekvivalent)

nabíjačka pre 10 ks snímačov tlaku RCD 40 (MAHA LB 20-2 
alebo ekvivalent)

signalizácia proti strate snímačov (MAHA alebo ekvivalent)

certifikát o kalibrácii valcovej skúšobne bŕzd, pedometra a 
snímačov tlaku 

špeciálny rám pre zabudovanie valcovej skúšobne pripravenej na 
váženie

dovoz, montáž revízne správy zariadení, 
návody na obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku 

úvodné zaškolenie obsluhy 

 pedometer káblový pre FFB3 (MAHA alebo ekvivalent) 
ovládací program (Eurosystem V8 alebo ekvivalent) 

softvér pre pripojenie STK (MAHACOM alebo ekvivalent)

kalibračné protokoly

overenia meradiel vrátane revíznych správ a zariadení 

záručný a pozáručný servis vlastnými pracovníkmi do 24 hodín  
po nahlásení poruchy 

Technické parametre a špecifikácia podmienok:

Zariadenie na kontrolu vôle v zavesení a uložení 
kolies (MAHA LMS 20.0 alebo ekvivalent)

detektor vôle náprav do 0 t pre nákladné vozidlá

2,5kW/400V

protibežné priečne a potibežné pozdĺžne pohyby

prepínanie pohybov a ovládanie elektronicky cez RHL II - AKU 
bezkáblové ovládanie s lampou 

dĺžka rozsahu pohybu platne 104 mm

rýchlosť posuvu platní 50 mm/sec. 
prídavné súčasné priečne a pozdĺžne pohyby pre LMS 20.0 

(MAHA alebo ekvivalent)

pozinkovanie LMS (MAHA alebo ekvivalent)

zabudovávací rám pre LMS 20.2 - sada 2 ks - žiarovo 
pozinkovaný (MAHA alebo ekvivalent)

CENA ZAHŔŇA


