SPECIfICKé ÚPRAVY NA PřáNÍ:

Jsme schopni zajistit speciﬁcké úpravy dle přání zákazníka. Příkladem lze uvést kožené čalounění,
neproklená zadní část vozidla, přepážka oddělující zavazadlový prostor vozidla, druhá řada sedadel v protisměru, posuvná sedadla, držáky na
savice, zahrádka s pochozí plošinou, speciﬁcké polepy vozidla, výsuvné plato v zavazadlovém prostoru a další.
Kožené čalounění sedadel
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Přepážka oddělující zavazadlový prostor
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Nabízíme Vám osobní přístup po celou dobu realizace Vašeho výběrové řízení na přestavbu
vozidla, to znamená od nezávazné nabídky a ukázky vozidel až po následné předání a zaškolení.
Vzhledem k tomu, že naše působnost je celorepubliková, jsme schopni zajistit předvedení vozidla
i v blízkosti Vaši adresy.
Doufáme, že Vás naše nabídka oslovila a pomůže v rozhodování
o nabídce nového vozidla pro obce a jejich jednotky Sboru dobrovolných hasičů.
Rádi Vám zpracujeme konkrétní nabídku dle technické speciﬁkace.
Pevně věřím, že Vás naše nabídka dokáže zaujmout.
S pozdravem
Ing. Rudolf Žák, LL.M.
jednatel společnosti

Jsme partnerem
ANKETY DOBROVOLNÍ HASIČI ROKU

SpecialiSta na přeStavby vozidel

PřEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI
Společnost TECHSPORT, s.r.o. působí na českém trhu od roku 1994
(v letech 1994-1998 jako fyzická osoba) a za svoji existenci se stala významným dodavatelem všech druhů přestaveb vozidel. Jako příklad
můžeme uvést hasičská vozidla, sanitní vozidla, valníkové, skříňové
a sklopné nástavby, asistenční vozy, přídavné řady sedadel, zvýšení
obsaditelnosti osob, dílenská vozidla a další.
Veškeré přestavby jsou řešeny naprosto individuálně s ohledem na
potřeby a přání každého zákazníka. Vozidla je možno osadit nejrůznějším vybavením - skřínkami, pracovními stoly, kancelářskými stoly, počítači, vysílačkami, rozvody na 220V, počítačovou sítí, generátorem na
220V, přídavnou klimatizací a topením, rozvody vody a odpadů, navijáky apod.

Na základě dosažených výsledků v oblasti vývoje a kvality logistiky se
stala naše společnost držitelem certiﬁkátu kvality jakosti ISO
9001:2000 a ISO 14001:2005.

nabÍzenÁ vozidla:

Kombi M1
L3 H2

Kombi M1
L2 H2

Pohon
všech kol

Pohon přední
nápravy

• V délce L2H2 nebo L3H2
• S pohonem přední nápravy nebo s pohonem všech kol
• Motor o výkonu 96 kW nebo 125 Kw

Kombi M1
L3 H2

Pohon
všech kol

Kombi M1
L2 H2

Pohon přední
nápravy

fORD TRANSIT KOMBI

Výkon motoru

96 kW / 125KW

96 kW / 125KW

96 kW / 125KW

Objem motoru

1 998

1 998

1 998

1 998

Přípustná hmotnost vozidla

3 500

3 500

3 500

3 500

96 kW / 125KW

Emisní norma

EURO 6

EURO 6

EURO 6

EURO 6

A Celková délka

5 531 mm

5 981 mm

5 531 mm

5 981 mm

B Celková šířka

2 474 mm

2 474 mm

2 474 mm

2 474 mm

V posledních letech se společnost aktivně zabývá komplexním dodáním přestavených vozidel pro Hasičský záchranný sbor. V roce 2015
a 2016 jsme kompletně přestavili a dodali profesionálním hasičům do
celé ČR několik desítek vozidel v kategorii Užitková a Velitelská vozidla.
V letošním roce naše společnost pokračuje v této činnosti.

C Celková výška včetně majáků

2 676 mm

2 672 mm

2 683 mm

2 683 mm

L Maximální šířka nákladového prostoru

1 784 mm

1 784 mm

1 784 mm

1 784 mm

1 410 mm

1 860 mm

1 410 mm

1 860 mm

3 300 mm

3 750 mm

3 300 mm

3 750 mm

SPOLEČNOST TECHSPORT, s.r.o. JE OD ROKU 2016 VÝZNAMNÝM
DODAVATELEM DOPRAVNÍCH AUTOMOBILU PO CELé ČR.

CITROËN JUMPER KOMBI

Maximální délka nákladového prostoru (za třetí řadou sedadel)
Rozvory náprav

Předáváme dopravní automobily
pro Jednotky sboru dobrovolných hasičů
po celé České republice.

Výkon motoru
Objem motoru v cm3
Přípustná hmotnost vozidla
Emisní norma

Každý dopravní automobil je řešen dle technické speciﬁkace daných
vyhlášek č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky,
ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb. a dle vyhlášky č. 247/2001 Sb., včetně
certiﬁkace TUPO. Námi přestavená vozidla plně vyhovují všem požadavkům a splňují podmínky předepsané pro uznání dotace. Konkrétní
umístění příslušenství ve vozidle je podle pokynů zákazníka.
Jako nadstandartní službu nabízíme kompletní zápis přestavby do
technického průkazu včetně schválení od Ministerstva dopravy.
Všechny vozidla máme skladem, tudíž garantujeme dodání do požadovaného termínu.
Nespornou výhodu naši zákazníci spatřují v tom, že společnost
TECHSPORT, s.r.o. sídlí na stejné adrese jako prodejce vozidel
BRNOCAR a.s., tudíž veškeré servisní požadavky jsou řešeny
na jednom místě.

Pohon přední
nápravy

• PLUS 33 L2H2 Blue HDi

Kombi
L2 H2

120 kW

C
E

1 997
L

3 300 kg
EURO 6

A Celková délka

5 413 mm

B Celková šířka

2 508 mm

C

Celková výška

2 664 mm

L

Maximální šířka nákladového prostoru

1 860 mm

Maximální délka nákladového prostoru (za třetí řadou sedadel)

1 062 mm

Rozvory náprav

3 450 mm

A

B

