Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- na zakup ładowarki teleskopowej o mocy 135 – 150 KM.
I.

Opis i wymagania techniczne.

1. Maszyna fabrycznie nowa 2020/2021 lub po pokazowa do max 150 mth.
2. Silnik 4 cylindrowy o pojemności 3.6l – 4,4l oraz mocy 135KM-150KM 4 cyl Common Rail.
3. Pompa wielotłokowa o wydajności 140 l/min -150 l/min i max ciśnieniu 250 bar - 260 bar.
4. Skrzynia biegów: bezstopniowa, hydrostatyczna przekładnia 40 km/h wraz z obniżaniem
obrotów silnika podczas transportu.
5. Maks. wysokość układania [mm] 6800 – 7000.
6. Maksymalny udźwig (kg) 4800 – 5000.
7. Urządzenie ostrzegające przed przeciążeniem.
8. Ogrzewanie.
9. Klimatyzacja.
10. Kolorowy wyświetlacz LCD.
11. Automatyczny wyłącznik prądu.
12. 3 tryby skrętu kół.
13. Amortyzacja położenia krańcowego siłownika teleskopowego, podnoszenia i przechylenia.
14. Napęd jezdny hydrostatyczny.
15. 3 biegi jazdy przełączane na joysticku.
16. 7 reflektorów roboczych.
17. Światło ostrzegawcze (kogut).
18. Amortyzowany pneumatycznie komfortowy fotel operatora z podparciem kręgów lędźwiowych.
19. Stabilizator ciężaru (amortyzator drgań ramienia teleskopowego).
20. Automatyczny tylny zaczep holowniczy 38 mm.
21. Opony 500/70 R24 XMCL – bieżnik rolniczy
22. Instalacja radiowa (antena, głośniki, radio).
23. Wentylator rewersyjny.
24. Automatyczny powrót łyżki do zapamiętanej pozycji wraz z funkcją wytrząsania łyżki.
25. Hydrauliczne urządzenie szybkiej wymiany osprzętu.
26. Przycisk redukujący ciśnienie w trzecim obwodzie sterowania.
27. Złącze do wywracania przyczep.
28. Świadectwo zgodności UE - homologacja ciągnikowa.
29. Kamera jazdy wstecz.
30. Skrzynka narzędziowa -pełne wyposażenie.

31. Widły do palet.
32. Szufla z dociskiem szer. 2,6 m.

II.

Termin realizacji – do 26 lutego 2021 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 16 lutego 2020 r. do godz. 14.00 pocztą lub osobiście w siedzibie Zakładu Nasienno
– Rolnego w Dębinie, Dębina 31 o, 82 – 230 Nowy Staw.

