Załącznik Nr 1 do SWZ- Opis przedmiotu zamówienia

Ciągnik rolniczy z kabiną w pełni przeszkloną, pług do odśnieżania ,
fabrycznie nowe, rok produkcji 2019 - 2021
L.P.

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE
PARAMETRY TECHNICZNE CIĄGNIKA
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SILNIK
Moc minimum
Kw/KM
86kW/117KM
Ilość cylindrów
szt
4
Pojemność skokowa minimum
cm3
4000
Obroty znamionowe
obr/min
2200
Zbiornik paliwa MINIMUM/AdBlue
litry
200/25
Prędkość maksymalna
km/h
40
NAPĘD
SKRZYNIA biegów: minimum:
przód/tył
24/18
Rewers
mechaniczny
NAPĘD WOM
WOM tylny minimum
obr/min
540/540E/1000/1000E
PODWOZIE
Koła przód- felgi spawane
420/70R24
Koła tył – felgi spawane
520/70R38
Błotniki przednie stałe
PODNOŚNIK TYLNY
Sterowanie tylnym podnośnikiem
elektrohydrauliczne
HYDRAULIKA
Sterowanie mechaniczne
Pompa hydrauliczna o wydajności
l/min
70
minimum
Szybkozłącza hydrauliczne
szt.
6+1
TUZ PRZEDNI Z WYPROWADZENIEM HYDRAULIKI PRZEDNIEJ
Udźwig przedniego podnośnika minimum
kg
2400
Trzypunktowy układ zawieszenia kat. II
Możliwość podpięcia osprzętu do
utrzymania dróg - pług odśnieżny
Kompatybilny z pługiem do odśnieżania
KABINA
Homologacja na dwie osoby w kabinie
Układ wentylacji i ogrzewania
Siedzenie kierowcy amortyzowane
pneumatycznie z pasem bezpieczeństwa
Klimatyzacja
Ogrzewana szyba tylna i lusterka boczne
Wycieraczka szyby przedniej i tylnej
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2 reflektory robocze w dachu z przodu i z
tyłu
Kierownica regulowana minimum na
wysokość
Otwieranie drzwi z obu stron
WYPOSAŻENIE
Instrukcja – drukowana - w języku
polskim
Błotniki kół przednich
Lampa błyskowa tzw. „kogut” kolor
pomarańczowy
Min. dwa komplety kluczyków do
pojazdu.
Gaśnica, trójkąt
Certyfikat CE, świadectwo homologacji.
Górny zaczep przesuwny
Dolna listwa zaczepowa
WYMIARY I MASA
Minimalna masa własna pojazdu
kg
4000
Maksymalna wysokość z kabiną
mm
2945
Rozstaw osi
mm
2490
SERWIS
Wykonawca na dostarczony pojazd
udzieli minimum 18 miesięcznej
gwarancji od daty protokolarnego
odbioru przedmiotu
umowy przez strony bez uwag,
gwarancja bez limitu motogodzin,) w
przypadku awarii uniemożliwiającej
naprawę u Zamawiającego
Szkolenie operatorów w zakresie
podstawowej obsługi technicznej w cenie
dostawy – część teoretyczna i
praktyczna u Zamawiającego.
PŁUG DO ODŚNIEŻANIA – PARAMETRY TECHNICZNE
Zawieszenie na przedni TUZ kat. II i III
Niezależnie sterowane odkładnice
szt.
2
Szerokość robocza w zależności od
pozycji roboczych max/min (cm) (min. w
cm
330/305
pozycji strzałka 290 cm)
Lemiesze uchylne, metalowe 20 mm
Oświetlenie obrysowe
Koła jezdne podporowe
szt.
2
Hydrauliczne sterowanie z ciągnika
Masa własna minimum
kg
750
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