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SPECIFIKACE: 

 

Rok výroby:   2006 

Stav tachometru:   81 256 Km 

Počet mth:   3981 

Šířka vozidla:  1700 mm  

Kabina:   3 - místná 

Pneumatiky:    M+S 225/75R16C 

WIN:    W0980626060K51135 
 
 

Výbava nabízeného vozidla 

 

MOTOR:       

• 4 válcový dieselový motor, chlazený vodou     

• výrobce IVECO      

• emisní norma EURO IV     

• výkon 78 kW/106 HP při 3500 ot/min     

 

HYDRAULIKA: 

• elektrohydraulický agregát pro ovládání sklápěcí korby 

• biologický rychle rozložitelný hydraulický olej na bázi PAO (Poly-Alpha-Oleofinen) 

• interval výměny oleje je v současné době 4000 motohodin 

• dvě hydraulická čerpadla, každé o výkonu 63l/min 

• rychlospojky vpředu i vzadu  

• výkon hydrauliky 126l/min 

      

RÁM:   

• pevný  rám z bezešvého profilu 

• svařovaný, odolný proti kroucení        

• rozvor 2700 mm 
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NOSNOST:  

• do 6 t celkové hmotnosti  

 

CELKOVÁ PŘÍPUSTNÁ HMOTNOST: 

• 6000 kg  ŘP sk. C 

 

KORBA: 

• výklopná do tří stran s jednočinnou pístnicí 

• nakládací výška 930 mm 

• délka 2000 mm, šířka 1400 mm, výška bočnic 400mm 

 
 

VÝBAVA: 

• tachometr, počítadlo kilometrů 

• tachograf, DTCO 

• multifunkční displej, počítadlo motohodin, otáčkoměr 

• palivoměr, ukazatel tlaku motorového oleje 

• ukazatel teploty hydraulického oleje 

• ukazatel venkovní teploty a napětí akumulátoru 
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KABINA: 

• žárově zinkovaná  

• integrovaný ochranný rám ROPS 

• hydraulicky sklopná 

• vrstvené a tónované bezpečnostní sklo 

• stěrač s cyklovačem a elektrickým ostřikovačem 

• tryska ostřikovače integrovaná ve stěrací liště 

• dvě velká nastavitelná zpětná zrcátka - vyhřívaná 

• vyhřívané čelní okno 

• dveře s posuvnými okny  

 

INTERIÉR: 

• sluneční clona 

• osvětlení uvnitř kabiny 

• výškově nastavitelný volant včetně nastavení náklonu 

• dvojstupňové teplovodní vytápění 

• vytápění prostoru pro nohy  

• konzervované dutiny ve dveřích vozidla 

• okna ve spodní části dveří pro výhled na obrubníky 

• elektronický ruční plyn, vložka prachového filtru 

• zamykatelné dveře, komplexní hluková izolace 
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SEDADLA: 

• bezpečnostní pásy pro řidiče i spolujezdce 

• komfortní, vzduchem odpružené sedadlo řidiče 

• nastavení sedadla dle hmotnosti řidiče od 50 - 130 kg 

• výškové nastavení, opora páteře v bederní části 

• nastavení sklonu sedáku čtyřstupňové seřízení tlumiče sedadla 

 
 

SVĚTLA: 

• přídavné světlomety s ukazateli směru jízdy 

• dálková a potkávací světla integrovaná ve střeše kabiny 

 

 

SVĚTELNÁ SIGNALIZACE: 

• žhavení, směrová světla 

• parkovací brzda, signalizace tlaku motorového oleje 

• překročení teploty hydraulického oleje 

• mlhové světlo, uzávěrka diferenciálu 

• systém ABS, opotřebení brzdového obložení 

• výška hladiny brzdové kapaliny 

 

AKUSTICKÁ SIGNALIZACE: 

• ovládací přepínač  

• obrysová světla/dálková světla 

• mlhové světlo 

• dva stupně vytápění 

• stěrač 

• varovné blikače 

• chybný provozně technický stav 

• ovládání zvedání korby 

• ruční plyn zapnuto/vypnuto 

• ruční plyn +/- 
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ELETRICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ: 

• podle podmínek provozu vozidel na silničních komunikacích 

• H4 reflektory s nastavením výšky světelného kužele 

• couvací reflektor 

• přídavné reflektory s dálkovým a tlumeným světlem integrované v kabině 

• zadní pracovní světlo 

• 13-ti pólová zásuvka se stálým napájením 12V 

• alternátor 110 A, akumulátor 12V/100Ah 

 

POHON/NÁPRAVY/ODPRUŽENÍ: 

• plně synchronizovaná 5-ti stupňová převodovka  

• maximální rychlost 90 km/h 

• redukovaná převodovka s ručním řazením 

• 10 rychlostních stupňů vpřed a dva vzad pro lepší jízdní vlastností 

• přední řízená náprava 

• zadní náprava - hnací s uzávěrkou diferenciálu 

• pohon na všechna čtyři kola umožňuje lepší průjezdnost v obtížném terénu a v zimě 

včetně optické signalizace v kabině řidiče s možností zapnutí/vypnutí 

• obě nápravy s parabolickými pružinami 

• stabilizátory se čtyřmi teleskopickými tlumiči 

• multifunkční řadící páka - řazení převodů a ovládání hydraulických obvodů 

• řízení s posilovačem, přesné řízení s lehkým chodem 
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BRZDY: 

• kotoučové, dvouokruhové, hydraulické brzdy s elektronickým rozdělením brzdné síly 

• ruční brzda na zadní kola  

• 4 kanálové ABS s integrovanou elektronickou kontrolou trakce  

 

BARVA/LAK: 

• karoserie - oranžová RAL 2011  

• podvozek - antracitově šedá RAL 7016 

 

PŘÍSTROJOVÝ PAKET I: 

• přední tříbodový závěs pro rychlou výměnu agregátů ovládaný joystickem z kabiny 

řidičem 

• žlutý odnímatelný halogenový rotační maják 

 

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ: 

• koule ISO 50 

• čep s nájezdovou automatikou 
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CENOVÁ NABÍDKA 

 

 

 

 

 

 

Servis včetně dodávky náhradních dílů zabezpečuje ALFA PROFI s.r.o. 

Vozidlo je k dispozici v provozovně firmy ALFA PROFI s.r.o. Průmyslový areál ŠLP, Brno-

Útěchov 
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PROČ PRÁVĚ BOKIMOBIL? 

 
 

BOKIMOBIL byl navržen, zkonstruován a vyroben jako komunální vozidlo 
 
BOKIMOBIL není pouze dodávkou nebo malým náklaďáčkem s přidaným pohonem všech kol 
 a oranžovou barvou kabiny 
 
BOKIMOBIL má kabinu, z níž je dokonalý výhled dopředu na cestu i na nesené nářadí, 
                     prosklenými dveřmi vidí obsluha na obrubníky a má přehled při manévrování  
 
BOKIMOBIL neutrpí instalací upínacích systémů, nesníží to jeho průjezdné schopnosti, 
                   nesené nářadí nezpůsobí technické komplikace pro vozidlo ani v budoucnu 
 
BOKIMOBIL má ovládací prvky uzpůsobené komunálnímu provozu  
                 - odolávají nečistotám, hrubému zacházení a snadno se ošetřují 
 
BOKIMOBIL má převodovku s plazivými rychlostmi pro skutečné komunální práce 
       (zametání, frézování sněhu, sečení trávy) 
 
BOKIMOBIL umí být s řízením všech náprav nejmrštnějším ve stísněných prostorách  
                    a to i pro mechanickou převodovku 
 
BOKIMOBIL umožňuje nejvyšší možné zatížení 
 
BOKIMOBIL nabízí nejširší spektrum možných aplikací 
 
BOKIMOBIL vyniká nízkými provozními náklady 
 
 
 
 
 
 

SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY 

 
 
 

 

Kvalitní záruční i pozáruční servis po celém území ČR i SR 

Plná dostupnost všech náhradních dílů i pro modelové 

řady s již ukončenou výrobou 

 

Rychlost – spolehlivost – dostupnost   

 
 
 
  

http://www.alfaprofi.cz/
mailto:info@alfaprofi.cz
https://www.facebook.com/AlfaProfi/
https://www.youtube.com/channel/UCEGUlummTvECdZXMCi-jrtw/playlists?disable_polymer=1


 

  BOKI 
Teamwork Technology.   

 

ALFA PROFI s.r.o. IČ:  29187923  www.alfaprofi.cz 
Útěchov 52, 644 00 Brno DIČ: CZ29187923 info@alfaprofi.cz 
+420 603 144 633, +420 511 141 770 

Společnost je zapsána v OR u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 64247      

 

FINANCOVÁNÍ 
 

Zajistíme financování úvěrem nebo leasingem 
 
Příklady realizovaných čerpání dotací 

dotace na zametací vůz v rámci programu na redukci prašnosti mobilní technikou 
dotace na sběr, třídění, svoz a separaci odpadu a bio odpadu 
      

Výhody dlouhodobého pronájmu 

 nulové % počáteční investice 

 žádné servisní výdaje 

 pronajatý stroj Vám nikdy nezestárne 

 

 

O VÝROBCI 
 
 
   

Kvalita a spolehlivost jsou prioritou 
 
  
Německý výrobní závod Kiefer GmbH se sídlem v Dorfenu v Horním Bavorsku vyrábí komunální techniku již 

od roku 1975. Prvními stroji, které opustily původně rodinný podnik, byly speciální hřbitovní bagry.       O pár let 

později se do portfolia dostává i komunální vozidlo BOKIMOBIL. Dnes je Kiefer GmbH součástí skupiny 

REFORM WERKE a neustále hledá cesty k postupnému navyšování výrobní kapacity, protože     o jejich 

výrobky je každým rokem větší zájem. 

Zakázková výroba každého jednotlivého stroje znamená individuální přístup kvalifikovaného personálu, kdy 
pověření odborní pracovníci skládají vozidlo od počáteční objednávky až do jeho finální podoby před expedicí 
zákazníkovi. Tento přístup vede i ke zcela odlišné prodejní strategii, kdy na rozdíl od konkurenčních výrobků, 
obchodníci BOKIMOBILU potřebují znát potřeby svých zákazníků, aby jim přímo pro ně vyrobili vhodný 
automobil, a nemusí zákazníky přesvědčovat o tom, že na sklad vyráběné sériové stroje stačí pro 
naplnění jejich specifických požadavků. 
Druhotným efektem tohoto systému je neustálá komunikace o potřebách uživatelů a tím automatické 
přizpůsobovaní produktu přímým potřebám trhu. 
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UNIVERZÁLNÍ CELOROČNÍ PRACANT 

 ZÁKAZNÍCÍ SPOLÉHAJÍ NA MNOHOSTRANNÉ VYUŽITÍ BOKIMOBILU 
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