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Specyfikacja techniczna dla zamówienia pn.
„Zakup i dostawa dwóch ciągników rolniczych”

Lp. Parametry wymagane przez Zamawiającego

1 Stan techniczny Fabrycznie nowy

2 Rok produkcji Nie starszy niż 2016

3 Moc silnika 84-94 KM

4 Silnik Wysokoprężny 4 cylindrowy, min 2
zawory/cylinder

5 Pojemność silnika Od 3500 do 3900 cm3

6
Norma emisji spalin

Norma emisji spalin zgodna z obowiązującymi
przepisami i normami warunkująca możliwość
rejestracji ciągnika, bez filtra cząstek stałych

7 Sterowanie Elektroniczne

8 Napęd 4x4, elektrohydrauliczny włącznik napędu na 4
koła oraz blokadą 4x4

9 Skrzynia biegów Min. 20/12 z rewersem 40km/h

10 Instalacja hydrauliczna Układ z jedną pompą o wydajności min 54l/min

11 Rozdzielacze hydrauliczne tylne 4 drogowe z szybkozłączami

12 Tylny WOM z wałkami wymiennymi z
prędkościami 540/540E obr./min

13 Sterowanie WOM Elektrohydrauliczne

14 Sterowanie sprzęgła WOM Mechaniczne

15 Wydajność pompy hydraulicznej Min. 54l/min

16 Układ hamulcowy Układ hamulcowy na 4 koła (oś tylna – oś
przednia) – hamulce olejowe mokre 4x4

17 Instalacja pneumatyczna Jedno i dwuobwodowa

18 Układ hydrauliczny Niezależny (pompa hydrauliczna o wydajności
min 54l/min)
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19 Rozdzielacze hydrauliczne 2 rozdzielacze, 4 gniazda hydrauliki
zewnętrznej

20 Układ kierowniczy Wspomagany hydrostatycznie z niezależną
pompą

21 Kąt skrętu kół 55 stopni

22 Kolumna kierownicza Regulowana w jednej płaszczyźnie

23 Tylny TUZ o udźwigu Min 3000kg, szybko sprzęgi hakowe kat. II

24 Kabina operatora homologowana na
jedną osobę Dwudrzwiowa, ogrzewana

25
Fotel operatora

Amortyzowany pneumatycznie lub
mechanicznie z regulacją amortyzacji wg wagi
operatora, pasy bezpieczeństwa

26 Reflektory robocze Przednie i tylne

27 Lampa błyskowa typu „kogut” – kolor
pomarańczowy Tak

28 Wycieraczka i spryskiwacze szyb Przednia i tylna

29 Lusterka wsteczne teleskopowe Tak

30 Przedłużenie tylnych błotników Tak

31 Błotniki kół przednich Tak

32 Zbiornik paliwa Min 75l zamykany na kluczyk

33 Rodzaj paliwa ON

34 Zaczep tylny Górny i dolny

35 Obciążnik przedni 200 kg

36 Masa własna w stanie gotowym do
jazdy Min 3300 kg (nie uwzględniając obciążników)

37 Wysokość Max 2650 mm

38 Długość Max 4260  mm

39 Szerokość Max 2010 mm

40 Deska rozdzielcza wyposażona m.in.
w: licznik motogodzin wskazujący
cyfry dziesiętne, wskaźnik poziomu
paliwa, wskaźnik ciśnienia powietrza-

Tak
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manometr, wskaźnik temp. płynu
chłodzącego, lampkę kontrolną
ciśnienia oleju,  pokazująca obroty
silnika

41 Przedni wspornik obciążników z
zaczepem Tak

42 Zaczep transportowy dolny Tak

43 Elektryczny odłącznik masy Tak

44 Gaśnica – zgodna z obowiązującymi
przepisami Prawa o ruchu drogowym Tak

45 Apteczka pierwszej pomocy Tak

46 Trójkąt ostrzegawczy w raz z
uchwytem Tak

47 Radio Tak

48

Dokumentacja

Dokumentacja w języku polskim obejmująca
instrukcję obsługi ciągnika w języku polskim
wraz ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi
do prawidłowej eksploatacji ciągnika oraz
katalog części zamiennych w wersji papierowej
lub na płycie CD, książka gwarancyjno-
serwisowa, dokument potwierdzający, że
ciągnik posiada homologację (świadectwo
homologacji), inne niezbędne dokumenty
niezbędne do zarejestrowania pojazdu

49 Okres gwarancji Min 24 miesiące

50 Odległość punktu świadczącego serwis
gwarancyjny i pogwarancyjny Max 50 km

51 Kompatybilność z pozostałym
sprzętem Tak

52 Komplet kluczy w liczbie dostarczonej
przez producenta Tak

53 Skrzynka narzędziowa z kompletem
kluczy niezbędnych do funkcjonowania
ciągnika

Tak

54 Szkolenia operatora z obsługi ciągnika Tak
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