
Załącznik nr 8 do SIWZ

Zakup ratalny fabrycznie nowego ciągnika rolniczego, przyczepy i osprzętu dodatkowego

Nazwa i adres Wykonawcy

Producent oferowanego ciągnika rolniczego:

Oferowany model i typ ciągnika rolniczego:

Producent oferowanej przyczepy

Oferowany model i typ przyczepy:

Producent oferowanego ładowacza czołowego:

Oferowany model i typ ładowacza czołowego:

Producent oferowanej kosiarki:

Oferowany model i typ kosiarki:

L.p. Parametry techniczne oferowane przez dostawcę

1 Ciągnik rolniczy - fabrycznie nowy, rok produkcji 2013

Moc silnika od 65 KM do 85 KM

Rodzaj paliwa: diesel

Napęd 4 WD

Skrzynia biegów 12/12 z rewersem mechanicznym

Oś tylna - mechaniczne załączanie mechanizmu różnicowego

Oś przednia - napęd załączany mechanicznie lub automatycznie

Instalacja hamulcowa przyczep - pneumatyczna

Wałek WOM 540/540ECO obr/min

Układ hydrauliczny - wydajnośd pompy co najmniej 32 l/min

Układ hydrauliczny - ciśnienie co najmniej 16 Mpa

Podnośnik hydrauliczny tylny o udźwigu co najmniej 1000 kg

Rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej

Szybkozłącza - co najmniej 4

Układ elektryczny 12 V

Gniazdo elektryczne tylne oświetlenia przyczepy

Lampa błyskowa pomaraoczowa (kogut)

Kabina dwudrzwiowa, ogrzewana, z wentylacją 

Kabina z siedzeniem dla pasażera

Zaczep przedni zwykły (niehydrauliczny)

Zaczep transportowy

Zaczep rolniczy - listwa dolna zaczepowa do transportu przyczep

Obciążniki

Wymiary - wysokośd: nie więcej niż 2600 mm

Wymiary - szerokośd: nie więcej niż 2850 mm

Karta potwierdzająca spełnienie wymagao technicznych



2 Przyczepa - fabrycznie nowa, rok produkcji 2013

Ilośd osi: 2

Ładownośd: nie mniej niż 4000 kg

Trójstronny system wywrotu

Wysokośd ścian skrzyni (burty): co najmniej 480 mm 

Instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoprzewodowa

Hamulec postojowy

Instalacja elektryczna oświetlenia 12 V

Zaczep do ciągnika rolniczego

Koło zapasowe

3 Ładowacz czołowy  - fabrycznie nowy, rok produkcji 2013

Ładowacz czołowy zamontowany i w pełni współpracujący z ciągnikiem rolniczym opisanym w punkcie 1

Udźwig: co najmniej 700 kg

Sterowanie: co najmniej dwusekcyjne

Łyżka do materiałów sypkich: szerokośd co najmniej 1,5 m

4 Kosiarka bijakowa boczna - fabrycznie nowa, rok produkcji 2013

Kosiarka bijakowa boczna do montażu i w pełni współpracująca z ciągnikiem rolniczym opisanym w punkcie 1

Kosiarka bijakowa boczna na wysięgniku

Szerokośd: co najmniej 120 cm

Montaż na TUZ

Hydrauliczny zawór bezpieczeostwa anti-shock lub rozwiązanie tożsame

napęd WOM

noże typu Y


