
                                    Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

 - na zakup 6-cio rzędowego pneumatycznego siewnika punktowego marki Kverneland. 

I. Opis i wymagania techniczne. 

 

1. Fabrycznie nowy. 

2. Maszyna kompatybilna z ISOBUS.  

3. Znaczniki śladów składane hydraulicznie. 

4. Koła szerokie 26 x 12.00 – 2 szt. 

5. Napęd dmuchawy WOM 800 – 1000 obr/min. 

6. Centralny system dystrybucji powietrza. 

7. Sekcja talerzowa HD e-drive II x 6 ze zbiornikiem o poj. 55 l x 6. 

8. Aparat wysiewający bez wewnętrznych uszczelek gumowych. 

9. Elektryczny napęd sekcji wysiewających przystosowany do GEO seed. 

10. Tylna rolka dociskowa typu V 25 mm x 6. 

11. 3 możliwości regulacji tylnej rolki dociskowej: nacisk, kąt oraz odległość. 

12. Kontrola optyczna sekcji wysiewających. 

13. Usuwacz brył x 6. 

14. Redlica do buraka cukrowego x 6. 

15. Przednie koła kopiujące szprychowe x 6. 

16. Rotacyjny przerywacz podciśnienia x 6. 

17. Mechaniczne dociążenie sekcji za pomocą sprężyn (max. 100 kg). 

18. Tarcza wysiewająca do kukurydzy 4050 x 6. 

19. Tarcza wysiewająca do buraka cukrowego 2420 x 6.  

20.  Rozstaw rzędów 45 – 80 cm regulowany hydraulicznie co 5 cm poprzez bolce 

zabezpieczające. 

21. Radarowy czujnik prędkości. 

22. Nawożenie dla ramy teleskopowej 4,5 m e-drive II. 

23. Centralny zbiornik na nawóz o pojemności 1 000 l. 

24. Mechaniczny napęd dla nawożenia oraz czujnik obrotów nawożenia. 

25. Czujnik rezerwy nawozu w zbiorniku. 

26. Pneumatyczne wspomaganie wysiewu nawozu dla wszystkich rzędów. 

27. Możliwość wysiewu dawki nawozu od 104 do 385 kg/ha przy rozstawie rzędów 75 cm. 

28. Redlica nawozowa talerzowa HD-II x 6. 



29. Komputer sterujący Tellus GO. 

30. Licencja IsoMatch SEEDERCONTROL. Licencja do siewnika aktywująca funkcje 

automatycznej kontroli sekcji i zmiennego dawkowania. 

31. Dodatkowa przekładnia z kołem napędowym Z 28 do wysiewu mniejszych dawek nawozu od 

56 do 206 kg/ha przy rozstawie rzędów 75 cm. 

32. Kółko dociskowe pośrednie metalowe – na rząd. 

33. Pakiet map VR gratis. 

II. Termin realizacji – do 15 sierpnia 2020 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 co najmniej 12 miesięcy, 

- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, 

- odległość punktu serwisowego od ZNR Dębina, 

- czas reakcji serwisu, 

- uruchomienie i dostawa po stronie sprzedającego. 

V. Termin i miejsce składania ofert: 

   -  do dnia 27 lipca 2020 r. do godz. 14.00 pocztą lub osobiście w siedzibie Zakładu Nasienno – 

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

 

  


