
Hasičské stříkačky - kompletní dodávka
Dodáváme  kompletní hasičské stříkačky dle požadavkú zákaznika. Vycházíme z předpokladu,že rozdíl ve

strojích je dán  požadovaným objemem motoru. Cena čerpadla s příslušenstvím je pro všechny objemy motorů

stejná viz ta.

typ čerpadla  PS 12 včetněpříslušenství    - nové díly Cena s DPH poznámky

motor TAZ  bez DPH 21%

1 motor TAZ     včetně příslušenství

 do červeného pole doplntě cenu za požadovaný motor ze spodni tabulky

2 čerpadlo kompletní pro motor 1800- 2100 18800 22748 plášt čerpadla tvrzený

mezikus, hřídel, plášť čerp., víko . Oběžné kolo oběžné kolo dle motoru

3 rozvaděč originální provedení 9800 11858 rovné hrdlo

vyvložkování , boční klapka, vymezení pohybu pák 2100

4 okruh chlazení 8640 10454,4  

chladič komplet, sada trubek, čistič, olejová vana chlazená

5 soustava sání  a  výfuku 5850 7078,5 vývěva standar  provedení

vývěva s kohoutem a ovládáním  , výfuk dvojvod sport, páka plynu

6 přístrojový panel 6500 7865 možnost panelu bez

vakuometr,manometr, teploměr, tlak oleje, osvětlení,spinače manometru a vakuo

7 el. Instalace 6000 7260   omezovače 

kabeláž, starter ,alternátor, baterie 12 V otáček

8 příslušenství 7610 9208,1 barva  prášková 

rám PS, kryt motoru , palivová nádrž  komaxit - dle návrhu

  

cena hasičské stříkačky PS  bez motoru 65300 79013

V tabulce jsou uvedeny základní okruhy hasičské stříkačky . Některé okruhy lze částěčně omezit nebo doplnit. 

 Tolerance  pro různé varianty je do pěti tisíc



Přestavba motoru 

k přestavbe je nutno dodat motor TAZ 1500 doplňky- nejsou v ceně

1 motor TAZ  1500  20000 výfuk čtyřsvod                    4500 Kč

motor po GO, vrtání 72- zdvih 88 mm, ostrá vačka, úprava hlavy omezovač otáček              700 Kč

2 motor TAZ  1600  35000 spec vačka                            8000 Kč

motor po GO, vrtání 75- zdvih 88 mm, ostrá vačka, úprava hlavy,EVO ojnice  " H"                           14000 Kč  

3 motor TAZ  1800 - 1900  45000 motor TAZ 1500               10000 Kč

 po GO, vrtání 81- 82mm- zdvih 88 mm, ostrá vačka, úprava hlavy,EVO  

4 motor 2000- 2100  60000  

 po GO, vrtání 82- zdvih 95 .100  mm, ostrá vačka, úprava hlavy,EVO

EVO-  eliminace vyoseni ojnic , pokud nejsou montovány kované ojnice

 Samotné motory neprodáme - přestavbu zajistíme při dodání motoru TAZ 1500 ccm


