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    Doporučuje: 
a/ schváliť  
zámer nákupu  viacúčelového  
  komunálneho nosiča náradia  kolesového                                                    
traktora pre TSM verejnou súťažou 
 
   -   ukladá      
vypísať verejnú súťaž na nákup formou 
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   Z: prednostka MsÚ   
  T:  júl 2013           
 
 b/ neschváliť 
 
Prerokované: 
V Komisii finančnej, podnikat.a správy 
Mestského majetku pri MZ Rožňava 
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Vypracoval:  
Ing. Ivan Demény 
 
Materiál obsahuje: 
1. dôvodová správa 
2. ponuka na komunálny nosič Holder C 250 4x4 



 
 

Dôvodová správa 
 

Zámer na nákup viacúčelového nosiča náradia kolesového traktora s prídavným 
zariadením. 
 
    Vzhľadom k tomu, že TSM Rožňava má k dispozícii 1 kus malotraktora typu 
Rassant na celoročné využitie a z dôvodu jeho opotrebovanosti / častá oprava, 
zvýšené náklady na údržbu/ predkladáme zámer na nákup viacúčelového nosiča 
náradia kolesového traktora obdobného  HOLDER C 250  4x4. 
 
    V prílohe Vám predkladáme technické parametre základného nosiča a popis 
prídavných zariadení, ktoré sú potrebné na zabezpečenie zimnej údržby 
chodníkov ako na kosenie verejného priestranstva. 
 
Cena základného nosiča                                         60 500,- € bez DPH 
- snehová radlicaPVS 130                                  3 250,- € bez DPH 
- sypacia nadstavba SIMED SVS – 0,6 E           6 950,- € bez DPH 
- zimná zametačka MZS 130                               3 280,- € bez DPH 
- rotačná kosačka  GMR 1500                            6 940,- € bez DPH 
- mulčovacie nože a vložka                                   638,- € bez PDH 

 
Celková cena nosiča s prídavnými zariadeniami je  81 300,- € bez DPH 
 
 
 
 
 
 
Vypracoval: Ing. Demény Ivan 
 
 
 
 
Stanoviská odborných komisií: 
Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča realizovať patričné kroky 
v zámere nákupu viacúčelového komunálneho nosiča náradia kolesového traktora už ja 
z dôvodu, že jeden malotraktor na rozlohu mesta nepostačuje. 
 
 
 
 



 
 
      

HOLDER C250 -nový, výkonnejší model 

malého veľkého pomocníka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOLDER patrí medzi najpredávanejšie malé stroje vôbec. Nenechajte sa zmiasť jeho 
veľkosťou. Výkonom a svojim širokým využitím nájde uplatnenie v mnohých situáciách, v 
ktorých si poradí tak dobre ako iné veľké stroje, ktoré sa niekedy nedostanú tam, kde práve 
potrebujete.  
 

V jednoduchosti je krása  
Veľmi jednoduché a príjemné ovládanie je zárukou kvalitne odvedených prác. Personál, 
ktorý bude vykonávať túto činnosť nepotrebuje zložité školenia. 

Každý si vyberie  
HOLDER ponúka originálne nadstavby a doplnky. Montujeme aj nadstavby od iných 
výrobcov, čím rozširujeme využiteľnosť tohto výnimočného stroja. 

Využitie  
Využitie nájde ako: zo sypačom s radlicami (šípové, rovné),s valcovou kefou, snehová fréza, 
zametacia nadstavba , kosačka zo zberom, ramenová kosačka, mulčovačka, nízkotlaká 
cisterna, možnosť ťahania prívesného vozíka nebrzdeného alebo brzdeného, aj 
s vyklápaním, koľajový špeciál(s použitím koľajových adaptérov) a iné. Variabilita možností 
prípojných mechanizmov umožňuje tento stroj napasovať do rôznych projektov z eurofondov. 
A to všetko na vašom jedinom HOLDER-i,j eden stroj na celý rok.  

 
 

 

 

 

 
 

 



PONUKA  

na komunálny nosič náradia 
kolesový traktor HOLDER C 250 4x4 

 
 
Základné technické parametre :  
 

- celková dĺžka s predným i zadným závesom    3350 mm  
- výška bez majáku                                              2100 mm 
- rázvor                                                                 1700 mm  
- šírkavozidla  1200 mm až  1420 mm 

( pri preto čení kolies) 
- hmotnosť prázdneho vozidla 1875 kg 
- celková max. váha stroja 3200 kg 
- prípustné zaťaženie prednej/zadnej nápravy  2000 kg  
- zaťaženie ťažného zariadenia  gu ľa 750 kg 
- zdvihový objem motora  2600 cm3 
- 4 takt vznetový KUBOTA chladený vodou       36,5kW/ 50 PS 
- pracovná rýchlosť od 0,5 – 40 km / hod 
- alternátor 12V 90A – 1080W 
- batéria 12V 88Ah 
- vypínač batérie 
- obsah nádrže na PHM-diesel                             65 litrov 
- obsah nádrže na hydraulický olej                       35 litrov  

 
POHON  

- kĺbové prevedenie stroja 
- zalomenie v priečnej osi +- 15°  
- hydrostatický pohon 4x4 všetky kolesá rovnako ve ľké 
- plynulá regulácia rýchlosti so štyrmi prevodovými režimami 
- mechanický diferenciál v predu aj vzadu,súčasne elektrohydraulicky spínateľný 
- hydraulické vyrovnávanie záberu kôl ( závislé aj nezávislé, vzájomne kombinované) 
- digitálne - elektronické riadenie  na prednú os 
- hydraulicky prevádzkové brzdy, ako aj elektrická „ručná brzda“ 
- odpružená predná aj zadná náprava 
- pneumatiky  27x10,5 - R15 ( možnosť iných typov) 
- predný mechanický kardan otá čky 1000 ot./ min. 

 
KABÍNA 

- plná kabína stroja 1 miestna 
- izolačné termosklá, bočné ,,šúpacie“ otváranie okien 
-  multifunkčný informačný panel : otáčky motora, počítadlo motohodín, tachometer, teplota 

motora a hydromechaniky, mechanicky nastaviteľný volant, stav nádrže paliva, 3 priehradky 
na odkladanie, slnečná clona- fólia, osvetlenie kabíny s kontaktmi na dverách,  , inkl poťah, 2-
b pás, predĺžená opierka,  

 
- HYDRAULIKA 
- multifunkčná konzola na ovládanie, vrátane prepínača jazdného programu s vypínačom 

diferenciálu, hydraulické kĺbové riadenie s dvoma dvojčinnými hydraulickými valcami 
- 3 dvojčinné zásuvnérýchlospojky  vpredu 
- 2 dvojčinné  hydraulické rýchlospojky vzadu 
- Hydraulické čerpadlo 34 l/min pri 2700 ot/min 
- Regulátor prietoku od 1 do 25 l/min 
- Nadstavite ľné čerpadlo od 0 do 60 l/min  
- Veľký multifunk čný joyistick pre ovládanie hydraulických funkcií 
       na všetky typy náradia 
- Hydraulické naklá ňanie predného závesu 
 



 ĎALŠIA VÝBAVA 
 
- zdvíhacie troj bodové zariadenia na náradia vpredu o výkone 1100 kg 
- automobilové ťažné zariadenia (gu ľa) 
- hydraulické odklápanie kabíny 
- vyhrievané sedadlo vodi ča  
- sedempólová zásuvka vpredu  
- ochrana vozidla proti korózii zinkovaním 
- maják vozidla 
- autorádio 
- nerezový výfuk 

 
FAREBNÉ PREVEDENIE 

- lakovanie vozidla v sérii oranžová RAL 2004 a šedá RAL 7021 
 

 
Tento typ stroja sa vyzna čuje hlavne :  
 
 

- maximálnou flexibilitou 
- kĺbovým systémom riadenie  - natáčanie vľavo a vpravo umožňuje kĺb, takisto  natáčanie  v ose 

stroja o 15 stupňov na každú stranu – vďaka  tomu majú stroje veľmi dobré vlastnosti pri  
nabiehaní a schádzaní z chodníkov 

- stabilizačným systémom v kĺbe stroja  
- stálym pohonom všetkých  4 kolies 
- všetky kolesá rovnako veľké 
- veľkou kompaktnosťou, robustnosťou a obratnosťou 
- rozsiahlou možnosťou rozšírenia podľa daného účelu použitia 
- rýchlou výmenou nadstavieb a veľmi ľahkým  prístupom ku všetkým potrebným  ovládacím 

prvkom 
- veľký dojazd vozidla z dôvodu veľkej nádrže až 65 l 
- tlmenie otrasov prídavných zariadení pri prejazde na cestných komunikáciách 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
   
  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



VARIO – Snehová radlica PVS 130 
Snehová radlica oceľovej konštrukcie o zábere  130 cm s kompletne nastaviteľnou 
geometriouštítu pomocou dvoch priamočiarych hydromotorov – šíp, pravé-ľavé natočenie a 
V nastavenie, ovládanie obidvoch polovíc radlice je riešené jednou multifunkčnou pákou 
z kabíny nosiča. Jednotlivé brity sú  chránené pri náraze na prekážku sklopným pružinovým 
mechanizmompozičné svetlá na okrajoch radlice.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výmenná sypacia nadstavba  SIMED SVS - 0,6 E  
Sypačový zásobník tvaru V s jedným šnekom, hydraulický pohon dávkovacieho šneku a 
rozmetadla posypového materiálu. Objem sypacej nadstavby je 600 litrov. Nastavenie  šírky a 
dávky posypového materiálu savykonáva pomocou ovládacieho panela z kabíny nosiča 
s možnosťou núdzovej ručnejprevádzky . Dávka posypu inertného materiálu je 5-200 g/m2. 
Šírka posypu je 1 – 6m. Pracovná rýchlosť 8 – 30 km/hod. Ľahká  demontáž a montáž na 
nosič, odstavenie  na odstavné nohy.  
Sypač je dodávaný s týmto príslušenstvom: Systém Stop & Go, odklopná strecha, odstavné 
nohy, nerezové prevedenie rozmetadla,  maják. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cestný  zametač SIMED , MZS 130,  
Zimná agresívna kefa o zábere  130 opriemere 52 cm. Určený na odmetanie čerstvo 
napadaného snehu. Hydraulické pretáčanie vpravo – vľavo 30° s jedným priamočiarym  
hydromotorom poháňaným od hydraulického čerpadla 
nosiča. Výškovo nastaviteľné pojazdové kolesá. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Nová rotačnákosačkabez  zásobníka na trávu od firmy WICKE-GMR 
Rotačná trojnožová čelne uchytená kosačka o zábere 1500 mm je poháňaná kardanom od 
stroja, výška kosenia je cca od 30mm do 120mm. Zvláštnou výbavou môže byť mulčovací 
adaptér. Sekacia hlava umožňuje štandardne kosenie s bočným výhodzom bez zberu . 
 
Záruka na kolesový traktor :   24 mesiacov alebo 
1500 Mth 

Záručný a pozáručný servis u držiteľa stroja 
pojazdným servisom. 
Termín dodania: do 3 mesiacov od objednania. 
 

      

  
 


