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MŰSZAKI LEÍRÁS 

1 db platós, szimplakabinos, billenőplatós tgk 3,5 tonna össztömeg alatti, B kategóriás 

tehergépjármű beszerzésére az alábbiakban meghatározott műszaki tartalom szerint: 

A használt gépjármű az ajánlattételkor maximum 17 éves lehet és maximum 80 ezer km 

futásteljesítménnyel rendelkezhet. 

Kifejezetten felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy bármely előírás be nem tartása, az 

ajánlat érvénytelenítését vonja maga után. 

 

Minimum műszaki paraméterek: 

Motor: Diesel , CO, NOx, NMHC és PM kibocsátás tekintetében minimálisan az “EURO 6”-

os normának megfelelő. 

Teljesítmény: min. 74 KW / 100 LE 

Sebességváltó: manuális (legfeljebb 6 fokozatú), vagy automata,  

Motor térfogata: minimum 1350 cm3 

Szállítható személyek száma: 3 fő 

Felépítmény: szimplakabinos platós, hátul 

4 ajtós  

Plató: Billenő platós, 3 irányban (hátra és oldalra billentéssel a lombszívó adapter miatt) 

Raktér hossza: minimum 3 méter,  

szélessége: minimum 2 m 

magassága 35-50 cm 

Összsúly: 3,5 tonna (önsúly: 1700 – 2300 kg, raksúly: minimum 1200 kg)  

Vezethetőség: B kategória  

Gépjármű tengelytáv: minimum 2570 mm 

Gumik állapota: minimum 60%, előny a 4 évszakos gumi típus 

Gumi mérete: 215/70/15  

Felszereltség minimumkövetelmények: 

• Első kerék meghajtás 

• Elektromosan állítható külső visszapillantó tükrök 

• Ködlámpa hátsó 
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• Vezető és utasoldali első légzsák utas nincs 

• Hárompontos automatikus biztonsági öv valamennyi üléshez 

• Övfeszítős biztonsági öv legalább az első szélső üléseken  

• Fejtámla valamennyi üléshez  

• Állítható fejtámla valamennyi üléshez 

• Állítható magasságú vezetőülés 

• Állítható kormányoszlop (magasság- és távolságállítással) a zárójelest vegyük le mert 

egy állító funkció van 

• Belülről állítható külső visszapillantó tükrök 

• Blokkolásgátló (ABS) 

• Fűthető, motoros állítású külső visszapillantó tükrök 

• Elektronikus stabilitás vezérlés (ESP)  

• Kipörgésgátló vagy (részben) önzáró differenciálmű 

• Zárható üzemanyagtöltő nyílás 

• Legalább CD-s rádió  

• Indításgátló (biztosítók által elfogadott) 

• Szervokormány 

• Központi zár 

• Elektromos ablakemelő elől 

• Elektromos ablakemelő hátul nincs hátsó ablak 

• Fűthető hátsó szélvédő nincs 

• Légkondicionáló berendezés 

• Gumiszőnyegek elől és hátul nincs 

• Ülésvédő huzat az összes ülésnél nics 

• Magyar rendszám 

• Magyar, érvényes forgalmi engedély és törzskönyv – a forgalmi engedély átírása az 

eladó feladata a vevő költségére 

• Magyar és/(vagy) angol és/vagy német nyelvű műszaki dokumentáció (kezelési- és 

karbantartási utasítás) 

• KRESZ kötelező tartozékok megléte (forgalmi engedélyben való bejegyzése) 
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• Tartozékok: pótkerék, emelő, kerékkulcs, háromszög elakadásjelző, többfunkciós 

tűzcsap kulcs, tűzcsaphoz átalakító és szűkítő, elsősegélynyújtási csomag, ABC porral 

oltó (2 db 12 kg) 

 

Ajánlatkérő felhívja az eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplők figyelmét, hogy a műszaki 

leírásban szereplő műszaki megoldások tájékoztatásul szolgálnak, Ajánlatkérő ezekkel 

egyenértékű (vagy jobb) műszaki megoldásokat is elfogad. 

 


