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Spørgsmål og svar vedr. EU-udbud for indkøb af renovationsbiler - nr. 2 
 

 
Den 31. august 2017 har vi modtaget følgende 6 spørgsmål til udbudsmaterialet. 
Se spørgsmål og svar herunder: 
 

 På den korte model Actros 2635 med aksel afstand på 3450, er det ikke muligt at 
opfylde kravet på 300 liter diesel. 
Kan det accepteres at denne leveres med 200 liter som er max., pga. pladsmangel? 
Svar: Der foretrækkes klart 300 ltr. tank, men 200 ltr. tank kan accepteres! 

 
 På Econic kan der ikke leveres udvendig solskærm, kan det accepteres at der leveres 

med indvendig solskærm som er elektrisk? 
Svar: Ja, indvendig, elektrisk solskærm accepteres! 

 
 På Econic er det ikke muligt at levere oliefyr med fjernbetjening, kan det accepteres at 

det leveres med mulighed for indstillinger på instrumentbord? 
Svar: Der foretrækkes oliefyr med fjernbetjening. Hvis det ikke er muligt, 
 beskrives en evt. anden løsning af tilbudsgiver. 
 

 På Econic er det ikke muligt at levere med visker/vasker på forlygter. Er dette et 
ufravigeligt krav? 
Svar: Det er et ønske men ikke et ufravigeligt krav. 
 

 I henhold til EN 1501 må man ikke kunne kører hydrauliksystemet manuelt, hvis 
sikkerhedssystemet eller elektronikken falder ud, det eneste der i henhold til EN 1501 
er tilladt er at den ”gule” kontakt til Release, (transportplade op ) kan aktivere 
hydraulikken, det vil sige at man ikke må køre samtlige funktioner manuelt hydraulisk 
hvis sikkerhedssystemet /elektronikken falder ud. Der er på vores system mulighed for 
manuelt nødbetjening for en uddannet servicemontør i reparations øjemed og køre 
hydraulikken manuelt, men der er ingen adgang for renovatøren, derfor lyder mit 
spørgsmål om elektronisk manuel betjente vrid/trykknap vil være acceptabel at tilbyde 
under ovenstående mindstekrav? 
Svar: Hydrauliske manuelle håndtag til nød betjening af komprimator ønskes 
 (sikkerhedssystemet skal være aktivt i forbindelse med nød betjening). 

 Hvis anden form for nød betjening tilbydes, beskrives dette i tilbuddet.  

 

 Econic gas chassis findes kun i 300 Hk, kan dette accepteres? 
Svar: Ja, ved gasdrift accepteres 300 HK. 
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