
                     Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

 - na zakup ciągnika rolniczego o mocy 270 – 280 KM. 

I. Opis i wymagania techniczne. 

 

1. Fabrycznie nowy 2018 lub 2019 rok. 

2. Masa min. 12 000 kg. 

3. Silnik 6 cylindrowy o pojemności 8 - 9 l. 

4. Moc znamionowa silnika 270 – 280 KM (+/- 15 KM). 

5. WOM 1000 obr/min. 

6. Skrzynia biegów – mechaniczna (z funkcją automatycznej min. 22F/11R), 50 km/h. 

7. Opony – tył min. 700/70/R40, przód min. 600/70/R30. 

8. Pompa hydrauliczna o zmiennej wydajności min. 220 l/minutę. 

9. Min. 5 par tylnej hydrauliki. 

10.  Wolny spływ hydrauliki. 

11.  Hydrauliczna blokada mechanizmu różnicowego i hamulców. 

12.  Amortyzowana oś przednia. Wskazana amortyzacja każdego koła niezależnie. 

13.  Hamulce pneumatyczne – instalacja dwuobwodowa. 

14.  Przedni TUZ z min. 1 sekcją hydrauliczną. 

15.  System zaczepu 3 w 1 (górny, dolny kulowy fi 80, listwa). 

16.  Tylny podnośnik na hakach min. 11 000 kg, za hakami min. 7 500 kg. 

17.  Obciążniki w kołach tylnych. 

18.  Kabina min. 3 m³ z dwoma wyświetlaczami. Klimatyzacja, radio. 

19.  Pneumatyczna amortyzacja siedzenia operatora. 

20.  GPS z dokładnością do 3,0 cm.  

21.  System do zdalnego monitorowania pracy maszyny, przestojów, stanu paliwa, usterek,   

kody błędów. Możliwość mapowania (odbiornik, wyświetlacz, okablowanie, mocowanie). 

22.  Oświetlenie min. 20 szt. świateł roboczych LED, światło ostrzegawcze. 

23.  Skrzynka narzędziowa wraz z zestawem narzędzi. 

 

II. Termin realizacji – do końca 2019 roku. 

Miejsce realizacji: Dębina 31, 82 – 230 Nowy Staw. 

III. Płatność zasadnicza do uzgodnienia. 

IV. Dodatkowe wymagania brane pod uwagę przy wyborze ofert. 

- gwarancja na maszynę, w tym silnik 24 m-ce, 

- możliwość odpłatnego przedłużenia gwarancji do 5 lat, 

- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, 

- odległość punktu serwisowego od ZNR Dębina, 

- czas reakcji serwisu, 

- koszt dojazdu serwisu, 

- możliwość otrzymania ciągnika zastępczego w razie remontu. 

V. Termin i miejsce składania ofert: 

   -  do dnia 15 listopada 2019 r. do godz. 12.00 pocztą lub osobiście w siedzibie Zakładu 

Nasienno – Rolnego w Dębinie, Dębina 31 o, 82 – 230 Nowy Staw. 

  


