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TECHNICKÁ NABÍDKA  VYZNA ČENÍM SUBDODAVATEL Ů  
 

Název veřejné zakázky: 
Letišt ě Leoše Janá čka Ostrava, Stroje a 
zařízení II. – Samohybné nástupní schody 
k letadl ům (do 5,8 m) 

Číslo veřejné zakázky: SZ II. – 23-11 

 

 

GSE Services a.s.    
se sídlem: Praha 4- Nusle, Na Pankráci 1597/76, PSČ 140 00 
zastoupena: Ing. Josefem Machkem, předsedou představenstva a 

 Luborem Kulhavým, členem představenstva 
IČ: 28985729 
DIČ:                    CZ 28985729 
 

Naše společnost, coby firma specializovaná na dodávky letištní techniky, jejich 
instalaci a servis, si dovoluje předložit naši nabídku č.2011070029-1 
 

Schody k letadl ům ABS 580  
 
Tyto samohybné schody umožňují za nejlepších podmínek z hlediska bezpečí a 
pohodlí přístup do všech kategorií letadel s výškou dveří v rozmezí 2,20 a 5,80 m. 
jedná se o teleskopické schody jejichž výška je nastavitelná postupně tak, aby byl 
cestujícím vždy umožněn nástup v plném komfortu. Povrch je vysoce protiskluzový a 
schody jsou důkladně osvětleny. 
 
Popis zařízení: 
Motor perkins 404D22 

Automatická převodovka PST 2 

Osvětlení pro couvání a výstražné zvukové zařízení 
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Hlavní vypínač 

Posilovač řízení a brzd 

4kola 215/75R 17,5 

Výškové rozmezí 2,2m až 5,8m 

Hliníkové stupnice 

Šíře schodnic 1,5m,  

Prodloužení plošiny umístěné na pružinách 

Boční ochrana podvozku 

Kryt motoru 

Přední a zadní závěsy 

Pracovní osvětlení kabiny 

Nouzové ruční čerpadlo 

Výstražný majáček 

Měřič náklonu 

Bezpečnostní prvky na plošině (výstražný majáček pokud jsou stabilizátory v pohybu) 

Sedadlo řidiče opatřeno bezpečnostním pásem 

Bezpečnostní pásky s elektrickým kontaktem na plošině a u vstupu na schody 

Dodatečná výbava v ceně zakázky: 

Automatické vypínání motoru při nízké hladině oleje 

Kryt proti povětrnostním vlivům 

Pracovní světlo pod plošinou 

Rezervní kola 

Uzavřená kabina 
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Omezení rychlosti při plném výsuvu schodů 

Stínítko řidiče 

Elektricky ovládaná vyhřívaná zrcátka 

Senzory pro přiblížení k letadlu  

A další prvky dle požadavku 

Obr. 1) Schematický nákres 
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Obr. 2) Schody ABS 580 s krytem proti povětrnostním vlivům 

 

Obr. 3) Schody ABS 580 u Boeingu 787 
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Obr. 4) Schody ABS 580 u A 380  

 

 

VÝROBNÍ SUBDODAVATELÉ: 

Jako obchodní firma zajišťující prodej, dopravu, servis a další související služby 
spolupracujeme velmi úzce se světoznámou  výrobní společností TLD Europe, která 
nabízené zařízení vyrábí. Podíl firmy TLD Europe na dodávce je celkem 93%. Jiné 
subdodavatele, kterým bychom zadávali částečné podvýrobní celky nebo 
podsestavy, případně servis apod. nemáme.    

 

V Praze dne 2.7.2011 

 

 

 

_______________________________     _________________________ 

 Ing. Josef Machek      Lubor Kulhavý 
 předseda představenstva    člen představenstva 


