Podpisany i wypełniony załącznik nr 1a należy dołączyć do oferty dla Części nr 1
Załącznik Nr 1a do SIWZ
Wymagane parametry techniczne
zawarte w OPZ dla Części nr 1
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego o mocy w
zakresie 240- 270 KM
Parametry
Lp
Parametry techniczne wymagane zgodnie z OPZ
oferowane*
1.

Rok produkcji 2019-2020

2.

Ciągnik fabrycznie nowy

3.

Marka ,typ

4.

6.

Masa eksploatacyjna maszyny z obciążnikami minimum 7000
kg
Silnik wysokoprężny o mocy brutto minimum 240 KM
maximum 270 KM
Wentylator odwracalny silnika

7.

Przednia oś superskrętna

8.

Skrzynia biegów bezstopniowa

9.

WOM tylny o prędkościach co najmniej 540/540E/1000
obr/min
Sprzęgło i rewers elektrohydrauliczne

5.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Pompa hydrauliczna zębata o wydatku co najmniej
150 l/min
Napęd na dwie osie
Tylny podnośnik o udźwigu min 9000 kg
4 zawory EHR min. 8 wyjść hydrauliki zewnętrznej
Złącze Power Beyond
Sterowanie podnośnikiem z błotnika elektronicznie
Hydrauliczne górne cięgło TUZ
Siłowniki wspomagające tylny TUZ 110-120 mm
Regulacja przepływu hydraulicznego i synchronizacja z każdym
zaworem
Dźwignia/Przycisk zmiany biegów w podłokietniku
Elektroniczny hamulec postojowy ciągnika
Instalacja hamulcowa dla przyczepy pneumatyczna
dwuobwodowa
Ramiona ciągnika z hakowymi zaczepami
Ogumienie przednie min. 600/60R30 , felgi spawane
Ogumienie tylne 710/60R42 , felgi spawane
Zaczep transportowy górny: automatyczny
Zaczep transportowy dolny: dolna belka
Błotniki tylne
Błotniki przednie
Mechaniczna amortyzacja kabiny

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

45.
46.
47.

Kabina klimatyzowana i ogrzewana,
Wielofunkcyjny joystick do sterowania w podłokietniku
Regulowana kierownica
Fotel kierowcy automatyczny / pneumatyczny , skrętny
Dodatkowy fotel pasażera homologowany z pasem
bezpieczeństwa
Pasy bezpieczeństwa
Teleskopowe lusterka szerokokątne
Lusterko wewnętrzne
Wycieraczka tylnej szyby
Osłona przeciwsłoneczna przednia i tylna
Wyświetlacz dotykowy Led
Zegar
2 gniazda zasilania w kabinie
Oświetlenie robocze przednie i tylne, LED min.12 szt : 4 szt z
przodu i 4 szt z tyłu na dachu kabiny oraz 2 na słupkach kabiny
z tyłu i 2 na wspornikach kierunkowskazów
Lampa błyskowa prawa i lewa - 2 szt.
Automatyczny wyłącznik prądu
Radio

UWAGA:
* W rubryce parametry oferowane należy potwierdzić wymagany parametr lub wyposażenie słowem
„tak” lub wpisać rzeczywisty parametr mieszczący się w wymaganym przedziale.
Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania parametrów wyższych ale nie gorszych niż określone w
szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w przypadku braku określenia górnej granicy (maks.)
danego parametru.
Oświadczam, że oferowana maszyna spełnia wyżej opisane warunki.
Załącznik nr 1a do SIWZ stanowi integralną część oferty. Brak załączenia do oferty Załącznika nr 1a
do SIWZ będzie skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
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