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Manipulátor DIECI Agri Plus 40.7 VS EVO2 – odprodej předváděcího stroje 2016

Vážený pane/paní,
na základě Vaší poptávky Vám předkládáme technickou a cenovou nabídku manipulátoru DIECI Agri
Plus 40.7 VS EVO2 – předváděcí stroj, r. v. 2016, najeto cca 2000 MtH.
Pro tuto nabídku platí následující obchodní podmínky:
Dodací podmínky:
Termín dodání:
Platební podmínky:
Způsob platby:

Záruční podmínky:
Platnost nabídky:

EXW Jiřice, zaškolení obsluhy, návod k obsluze je součástí dodávky.
stroj skladem, dle dohody,
všechny uváděné ceny se rozumí bez DPH,
platba 20 % při objednání stroje, 80 % po převzetí stroje po provedeném
předprodejním servisu v provozovně Manatech CZ v Jiřicích před dodáním k
zákazníkovi, v případě financování ve spolupráci s bankou či leasingovou
společností jiná dohoda možná,
délka záruky 6 měsíců
pro konkrétní skladový stroj – do vyprodání

Tato nabídka není návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy dojde zasláním potvrzení
písemné objednávky od MANATECH CZ s.r.o., nebo podepsáním kupní smlouvy. Veškeré obchodní a
záruční podmínky se řídí všeobecnými obchodními podmínkami společnosti MANATECH CZ s.r.o.
pokud není v uzavřené kupní smlouvě písemně uvedeno jinak.

S pozdravem a přáním pěkného dne,
Zbyněk Kučera
Manipulátory DIECI
Zemědělská, lesnická a komunální technika

MANATECH CZ s.r.o., Vosmíkova 900, 396 01 Humpolec
Provozovna: Jiřice, ul. Mayo 247, Humpolec, tel.:565 534 076, mob. tel.: 777 784 261, e-mail: kucera@manatech.cz,
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č.Budějovicích oddíl C, vložka 10975

AGRI PLUS EVO2 40.7 VS - 96 kW
TECHNICKÉ PARAMETRY A STANDARDNÍ VÝBAVA
Maximální nosnost: 4 000 kg
Maximální dosah: 7,0 m - 1 výsuvná sekce, vybaven hydr.paralelogramem
Celková hmotnost (nezatížený stroj): 7 700 kg
Maximální rychlost: 40 km/h
SPECIFIKACE

Rozchod: 1820 mm.
Rozměry: 5075 x 2260 x 2445 mm
Možnost připojení závěsu EEC. 7-pólová zásuvka
Homologace “CE” schválení k provozu na pozemních komunikacích
FPT NEF
Maximální výkon : 105 kW (143 koní) při 1900 ot/min
Nominální výkon: 96 kW (130 koní) při 2200 ot/min

MOTOR

Motor splňuje emisní normu : EC 2004/26 Stage3B - Tier4i (s AdBlue)
4-taktní s elektronicky řízeným vstřikováním
Počet válců : 4, vertikální uložení, řadový
Přeplňovaný s mezichladičem stlačeného vzduchu, 16 ventilů
Objem: 4500 cm; chlazení : vodní
Hydrostatický Vario systém EVO 2

PŘEVODOVKA

4 režimy – rychlý, Eco, nakladač, plazivý režim
Pracovní spojka (Inching pedál) pro přesné ovládání pohybu stroje

HYDRAULICKÝ
SYSTÉM

Zubové čerpadlo pro posilovač řízení a hydraulické funkce.
Průtok 210 l/min. Tlak 230 bar.
1 hydraulický okruh na špičce výložníku pro aktivní nářadí a hydraulické upínání
Přední a zadní řiditelná náprava s koncovými planetovými převody.
Samosvorný diferenciál na přední nápravě.

NÁPRAVY

Zadní náprava uložena výkyvně.
Řízení: 4 kola/ krabí chod/ 2 kola
Brzdy: hydraulické s posilovačem v olejové lázni na obou nápravách
Negativní parkovací brzda.

KABINA

ROPS-FOPS homologace, odpružená na silentblocích, ochrana proto hluku, přední i zadní stěrače s
ostřikovačem, střešní okno, otvíratelné zadní okno, el. ovládané boční okno, příprava pro rádio,
nastavitelný sloupek řízení (výška, úhel)
Přístrojová deska : ukazatel zatížení; otáčkoměr; teploměr vody, ukazatel stavu paliva; varovná kontrolka
teploty vody a oleje; počítadlo hodin; hodiny; barevný LCD displej; digitální tachometr
Blokace funkcí vedoucích ke snížení stability stroje při přetížení
Startování pouze pokud je zařazen neutrál.

BEZPEČNOST

Jízda pouze s obsluhou na sedačce.
Automatická aktivace parkovací brzdy při vypnutí motoru.
Zpětné zrcátko
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Standardní výbava:
AID0402
AID0404
AID0407
AID0412
AID0414
AID0419
AID0434
AID0435

Nápravy se samosvorným diferenciálem na přední nápravě
Hydraulický rozvaděč s jednopákovým joystickem s proporcionálním ovládáním všech funkcí a
společnými funkcemi (Flow sharing). Hydraulický systém otevřený střed, senzor lidské ruky.
Mechanicky odpružené sedadlo řidiče
Topení
400/70x24" pneumatiky s blatníkem - drapákový vzor
Nosič nářadí Dieci
Pracovní nastavitelné světlo přední na střeše kabiny
Pracovní nastavitelné světlo zadní na střeše kabiny

Nadstandardní výbava:
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nápravy se samosvorným diferenciálem
Hydraulický rozvaděč s jednopákovým joystickem s proporcionálním ovládáním všech funkcí a
společnými funkcemi (Flow sharing). Hydraulický systém uzavřený střed, senzor lidské ruky.
(Nutná výbava AID0443). Nelze se zdvihacím příslušenstvím s navijákem. Pro Agri Plus VS
EVO2
Sedadlo řidiče se vzduchovým odpružením
Klimatizace
400/70x24" pneumatiky - drapákový vzor s blatníky
Hydraulické rychloupínání nářadí vč. hydraulické a elektrické zásuvky. Pro použití s funkcí
kontinuálního průtoku oleje AID0447 nebo hydraulický rozvaděč s uzavřeným středem. (Pro
paletizační vidle nutno objednat upínací desku TCV0002; nelze s AID0420 nebo AID0421)
EEC závěs pro přívěs do 20 t (čep Ø 32 mm)
Přídavný hydraulický okruh s el. ovládáním na špičce výložníku. Platí pro stroje vybavené
hydr.upínáním nářadí. (Nutno přepnout rychlospojky rychloupínání nářadí)
Odtlakování rychlospojek pro systém uzavřený střed (sada vyklápění přívěsu)
3 hydraulické okruhy dvojčinné v zadní části stroje.
Tlumení rázů
Sada komfort
Reverzace ventilátoru
Pracovní světlo přední na střeše kabiny - 2 ks
Pracovní světlo zadní na střeše kabiny - 2 ks
Vzduchový brzdový systém pro přívěs (EEC – EUROPE)
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Cenová nabídka
Dieci Agri Plus 40.7 VS EVO2 96 kW
• Včetně uvedené nadstandardní výbavy
Ceníková cena

Zvýhodněná cena předváděcího stroje ..........

2 271 000,- EUR

1 499 000,- Kč
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