
 
Uzupełnienie do OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (PFU) 

CIĄGNIK 

Dane techniczne ciągnika: 

• Silnik:  wysokoprężny, pojemność minimum 4400cm3, 4 cylindry/ 4 zawory na cylinder, 

turboładowanie, min. moc 74 kW/ 100 KM; spełniający wymagania normy Stage V; 

• Przekładnia – minimum 16/16 – 40km/h z rewersem elektrohydraulicznym (sprzęgło mokre) 

• Tylny wał odbioru mocy (WOM tylny) – 540/540E/1000 obr/min 

• Trzypunktowy układ zawieszenia (TUZ) – kat. II o maksymalnym udźwigu 2900 kg 

• Napęd 4WD 

• Opony: tylne – 480/70R34; przednie – 380/70R24 

• Hamulce hydrauliczne z mokrymi tarczami 

• Wyjścia hydrauliczne minimum – 2 pary z tyłu, dwustronnego działania 

• Pompa hydrauliczna minimum – 70l/min 

• Pneumatyczne hamulce przyczepy dwuobwodowe 

• Automatyczny zaczep do przyczepy – 10 pozycyjny 

• Wychylny zaczep rolniczy z nakładką 

• Kabina z klimatyzacją 

• Fotel amortyzowany pneumatycznie 

• Regulowana kolumna kierownicy 

• Osłona przeciwsłoneczna, oświetlenie wnętrza kabiny 

• Siedzenie pasażera z pasami bezpieczeństwa 

• Lusterka teleskopowe lewe i prawe 

• Wycieraczka tylnej szyby, alternator 120A, system podgrzania paliwa, skrzynka narzędziowa, 

• Światła drogowe, 4 przednie światła robocze, 4 światła robocze z tyłu dachu kabiny, kogut 

 

Dodatkowe wyposażenie ciągnika: 

1) Ładowacz czołowy  

2) Przyczepa hakowa do przewozu kontenerów KP7 

3) Szczotka do zamiatania 

4) Widły do palet  

 

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 

 

Minimalne wymagania techniczne dla agregatu prądotwórczego (mobilny na kółkach) 
 

1) Silnik, spełniający wymagania określone obowiązującymi przepisami, w tym dotyczącymi normy 
Stage V 

2) Klasa nie niższa niż G2 
3) Napięcie znamionowe 230/400 V 
4) Częstotliwość 50 Hz 
5) Moc agregatu – nie mniej niż 5 kW  

 

RĘBAK DO DREWNA 

 
1) Rębak mobilny 
2) Wielkość rozdrabnianego materiału – do 15 cm średnicy 
3) Napęd – silnik spalinowy o mocy min. 20 KM 
4) Noży – 4 tnące + 1 przeciwnóż, stal hartowana narzędziowa 
5) Jeżeli masa rębaka jest większa niż 350 kg – wymagany jest napęd własny 
6) Podawanie materiału: ręczne 


