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1) autodráha včetně noh a elektroinstalace

2) zdroj napájení

3) řídicí systém včetně počítače a monitoru

4) prostor pro řídící systém

Nabízíme kompletní zpracování autodráhy - včetně podpůrných noh a nedílnou součástí je i elektroinsta-
lace (nelze oddělit). Autodráha je vyřezaná z kvalitní překližky tl. 12 mm na CNC strojích, povrch je natřen 
2 složkovou polyuretanovou barvou, drážka pro vodítko je penetrována a barevně zvýrazněna, po obvodu 
jsou 3-4cm mantinely. Na vodiče je použito kvalitní stínění z USA - nejčastěji používaný typ pro slot racing. 
Stínění je v drážce nalepené na 3M oboustranné pásce. Jednotlivé díly / časti autodráhy budou spojeny 
šrouby nebo rychloupínacími mechanismy. Autodráha je po složení komplet el. propojena a na hlavním 
panelu jsou konektory pro připojení zdroje napájení, řídícího systému a zdířky pro připojení ovladačů.

Nabízíme autodráhu ve dvou variantách:  

 A) stolní autodráha  - 6 ks jednotlivých deskových segmentů o rozměru 1100x2200mm
    - variabilita je zachována vynecháním některých desek
    - navrhujeme 2 designy - 3proud a 4proud
    - 2 návrhy designu, jejich varianty - viz příloha č.1 a č.2
    - foto podobných realizovaných autodráh - viz příloha č.3
    
                     cena  135 000,- Kč 
  
 B) modulový systém - 8 modulových častí, které lze různě do sebe propojit
    - největší díl není větší než požadovaný rozměr pro transport
    - autodráha je věrnou kopií běžně používaných autodráh
    - z důvodů prostorového omezení pro transport 
      lze nabídnout pouze 3proud
     - návrh designu + varianty - viz příloha č.4
    - foto podobných realizovaných autodráh - viz příloha č.5
      
                     cena  150 000,- Kč

Elektronický 200W spínaný zdroj napájení autodráhy s regulací napětí   cena  22 500,- Kč

- závodní systém LAPMASTER pro 4proudé dráhy     cena  7 700,- Kč
- notebook (použité předváděcí notebooky / repas)    cena  6 000,- Kč
- monitor 21“, full HD        cena  3 000,- Kč
- kabely, propojení, prodlužky       cena  1 000,- Kč

- skládací stůl 1220x610 mm       cena  2 000,- Kč
- židle plastová skládací        cena  1 000,- Kč
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Nabídka na výběrové řízení „Dodávka autodráhy vč. příslušenství“
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5) předváděcí modely / ovladače

6) transportní systém

Cena celkem  - Varianta A - ovladač Dubick     254 200,- Kč
Cena celkem  - Varianta B - ovladač Dubick     269 200,- Kč

- kompletně sestavené PR 24 s motorem Falcon - 5 ks   cena 12 500,- Kč za 5 ks
- ovladač S&K - dětský ovladač      cena 3 000,- Kč/ks
- ovladač Dubick - možnost nastavení citlivosti, brzdy a el. čoky  cena 4 700,- Kč/ks
- ovladač Kobis - možnost nastavení citlivosti, brzdy - vyšší kvalita  cena 5 500,- Kč/ks

Nabízíme výrobu hliníkového / kovového policového systému, který bude použitelný pro uskladnění auto-
dráhy a take použitelný pro transport. Jednotlivé díly budou opatřeny polyuretanovými pěnovými ochra-
nými prvky. Systém bude doplněn pojízdným vozíkem pro usnadnění převozu jednotlivých dílu na mís-
to pořádání akce. Detaily trasportního systému budou upřesněny na základě vybranné verze autodráhy  
a zaměření místa pro uskladnění a transport.

     odhadovaná cena  cena  40 000,- Kč

Uvedené ceny jsou konečné - nejsme plátci DPH. 

Záruka - 2 roky od dodání, nevztahuje se na mechanické poškození. Po 2 letech lze nabídnout placený servis.

Neradi, ale bohužel musíme Vás upozorňit na zhoršené dodavatelské podmínky diky různým omezením sou-
visejicí s pandemií Covid 19 - budeme dělat vše pro dodržení Vašeho termínu dodání, ale nemůžeme ovlivnit 
případné zpoždění z výšše uvedených důvodů.

Za slot-racing s.r.o.

Pavel Flaisig
jednatel
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Příloha č. 1

3 proudá varianta - délka 21 m
6600

2200

1. 2. 3. 4. 5. 6.
possible out
together 

possible

RED - 21,8m Green - 20,36m 

out
White - 21,08m
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Příloha č. 2

4 proudá varianta - délka 16 m
6600

1. 2. 3. 4. 5. 6.
possible change or out

RED - 16,78m White - 16,06m
Green - 15,33m Orange - 14,61m 

2200
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Příloha č. 3
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Příloha č. 4

modulový systém - při plném využití - délka 27 m

RED - 27,9m
White - 27,18m
Green - 26,46m 
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Příloha č. 5


