
Zafqcznik 1 do Oghszenia - Specyfikacja 1 sztuki nadwozia do samochodu Honker 2000

I. Cz^sc opisowa:

1. Nadwozie do pojazdu mark! Tarpan Honker 2000 powinno bye podzespolem w petni skompletowanym zgodnie
z wypunktowanq ponizej specyfikacjq. Parametry techniczne podzespotu jako nadwozia skompletowanego
powinny bye dostosowane do montazu na ramie pojazdu wyposazonego w silnik wolnossqcy marki Iveco.

II. Parametry techniczne.

1. Typ: Nadwozie Honker2000 kpl.
III. Rodzaj zabezpieczenia nadwozia:

1. Lakierowane w kolorze niebieski zgodnym 2 RAL 5013 w potysku i zabezpieczone antykorozyjnie (^cznie
z drzwiami oraz wszystkimi profilami zamkni^tymi).

IV. Szczegofowy opis obligatoryjnych elementow wchodzqcych w sktad skompletowanego nadwozia:
1. Nadwozie z zaslepionymi otworami na wlew paliwa z prawej stron, schowka 6ciany bocznej prawej tylny,

schowka sciany bocznej lewej przedni, sciany tylnej (zostawione otwory pod tablic^ rejestracyjnq tylnq.
2. Drzwi (komplet 3 szt.) 2 zamkami, klamkami, szybami, uszczelkami szyb wykonczone czarnq tapicerkq.

3, Uszczelki otworow drzwiowych.

4. Rama szyby przedniej z szybq wraz z kana^ami splywowymi z podszybia.
5. Szyba drzwi tylnych ogrzewana.

6. Maska sjlnika z gazowymi sitownikami oraz zamkiem, zaczepem i linkq otwierajqcq.
7. Krata wlotu powietrza (w kolorze nadwozia).

8. Kratki podszybia z tworzywa czarne nielakierowane z dyszami pod spryskiwacze
9. Mocowanie chtodnicy silnika.

10. Fotel kierowcy i pasazera tapicerka czarna.

11. Bezwtadno6ciowe pasy bezpieczehstwa dla kierowcy i pasazera.

12. Kesony tyt, lewy i prawy.

13. Drzwiczki schowkow - 2 szt. z zamkami i uszczelkami.

14. Tapicerka poszyc bocznych, oraz kanapy boczne na kesonach szt.4.

15. Wyciszenie podtogi oraz wykladzina podtogi zamontowana 2 przodu i z ty^u nadwozia oraz listwy progowe.
16. Watek kolumny kierowniczej gorny z zestawem przetqcznikow pod kierownicq oraz stacyjkq.
17. Koto kierownicy z przyciskiem sygnatu dzwi^kowego.
18. Ostonyzespolonego przefqcznika swiatel.

19. Nakladka - tunei przystosowany do skrzyni biegow Iveco i do skrzyni rozdzielczej z dzwigniami, (fartuch pod
dzwignie).

20. Ostony przeciws^oneczne.

21. Dach typu harcf-top biaty z wyciszeniem wyktadzinq materiafowq.
22. Okna boczne z szybami przesuwnymi.

23. Lampy kierunkowskazow przod, tyl i boczne, lampy zespolone tyf, lampa podswietlenia tablicy rejestracyjnej,
lampa 6wiatia przeciwmgtowego tylnego i ^wiatia cofania.

24. Reflektory przednie regulowane elektrycznie .

25. Deska rozdzielcza kompletna. 2 zegarami, prze^cznikami, regulatorem nagrzewnicy, przewodami nadmuchu

szyb i instalacj'q elektrycznq.

26. Nagrzewnica przednia i tylna kompletna z ostonami wraz 2 przewodami do cieczy chtedzqcej pocHqczonymi
do nagrzewnic.

27. Wiqzka instalacji wewn^trznej z lampami oswietlenia kabiny j lusterkiem wstecznym wewn^trznym.
28. Wiqzka instalacji do pod^qczenia deski rozdzielczej z silnikiem IVECO (wi^zka przednia), zakohczona kostkami

(gniazdem i wtykq).
29. Skrzynki bezpiecznik6w i przekaznikow (kompletne).
30. Wiqzka instalacyjna tylna (do oswietlenia zewn^trznego tylu pojazdu, ogrzewania szyby tylnej i oswietlenia

wewn^trznego.

31. Gtosnik radiowe na pafqku srodkowym.

32. Radio samochodowe.

33. Antena radiowa montowana na podszybiu.

34. Zespot nap^dowy wycieraczek z silnikiem, ramionami i pi6rami wycieraczek.
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35. Lusterka zewn^trzne boczne drzwi ze wspornikami.

36. Krata przedzia^u kierowcy i pasazera state.

37. Stopnie wejsciowe boczne.

38. Fartuch przeciw btotne przednie i tylne.

39. W^cznik g^owny pr^du zamontowany wewnqtrz kabiny pod desk^ rozdzielczq.
40. Mocowanie akumulatora, w^zyki i zbiornik ptynu do spryskiwaczy wraz pompkq.

V. Dodatkowe uwagi:

1. Kazdy wymieniony powyzej skladnik skompletowanego nadwozia powinien bye wyposazony w elementy
konstrukcyjne zapewniajqce jego sprawne dziatenie i wspotdzia^anie w catosci, umozliwiajqc tym samym
uznanie kompletacji nadwozia za podzespot sprawny i zdatny do bezpiecznej eksploatacji.


