DOTAZNÍK NA

SLOVENSKÉ RAMPY

Vyrábané podľa Európskej normy EN 1398:1997 a EU smerníc
89/392/EWG, 91/368/EWG, 93/44 EWG a 73/23/EWG a násl.
1. ZÁKAZNÍK:

projektant

užívateľ

predajca

Názov firmy:

IČO:

E-mail:

Meno rokujúceho:

Funkcia:

Telefónne číslo:

Adresa:

Miesto určenia:

PSČ:

2. MÁM ZÁUJEM:

o nové zariadenie

ELEKTROHYDRAULICKÁ RAMPA

o opravu

výsuvná 600 mm

o revíziu

o údržbu

výklopná 400 mm

počet kusov:

1000 mm
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3. ULOŽENIE RAMPY:

do betónovej rampy

v samonosnom boxe

4 .POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRE:
NOSNOSŤ: štandard: 6000 kg ( daN )
nadštandard 8000, 10 000 a 12 000 kg ( daN ) resp. žiadaná:
Potrebné kalkulovať, že sa jedná o nosnosť - staticky rovnomerne rozloženú
ROZMERY PLATFORMY: šírka: štandard: 2000 mm
dĺžka: štandard:
nadštandard:

PREMOSTENIE: max. sklon 7 =12,5%
ELEKTRICKÉ OVLÁDANIE:

ZÁBRADLIE:
FARBA:

nadštandard:

resp. žiadaná:

mm

2000, 2500, 3000, 3500 a 4000 mm
4500 a 5000 mm
resp. žiadaná:

mm

hore +

mm

umiestnenie vo vzdialenosti:

požadované
štandard: ultramarínová modrá RAL 5002

2250 mm

mm

dole -

( od kraja hydraulickej rampy )

nepožadované
čierna matná

nadštandard: iná:

MNOŽSTVO:
MONTÁŽ:

vykonaná firmou SOVIREX s.r.o., Senec
vykonaná oprávnenou firmou

DOPRAVA:

kg ( daN )

prosím uviesť

vykonaná firmou SOVIREX s.r.o.
vlastná

PREDPOKLADANÝ TERMÍN DODANIA :
V prípade, že termín dodania je neskôr ako 3 mesiace, je možné si cenu fixovať a rezervovať termín

mm

POUŽITIE ZARIADENIA / NÁČRTOK:

SO ZÁUJEMCOM ROKOVAL:

Záujemca svojim podpisom potvrdzuje, že predmet jeho záujmu podľa tohto dotazníka nevyrába a ani
nebude vyrábať, informácie takto získane nezneužije vo svoj prospech a ani ich neposkytne tretej osobe, na
ďalšiu podnikateľskú činnosť, ktorá by mala čo i len náznak konkurencie. Pri porušení tohto prehlásenia je
záujemca zodpovedný za škodu, týmto spôsobenú predkladateľovi ponuky a je povinný ju predkladateľovi
nahradiť.

V

dňa

Podpis a pečiatka
osoby oprávnenej k potvrdeniu požiadavky

Predkladateľ ponuky:
SOVIREX s.r.o., Bratislavská 57, 903 01 Senec
PREVÁDZKA: Bratislavská 57, 903 01 Senec
tel.: 00 421 911 456 252
tel.: 00 421 948 456 252

e-mail: obchod@schramko.sk
www.schramko.sk

*) Tento dotazník slúži pre jeden typ plošiny v prípade iných rozmerov si treba dotazník rozmnožiť

