
                                    Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

 - na zakup rozrzutnika do obornika o ładowności 18-20 ton. 

I. Opis i wymagania techniczne. 

 

1. Maszyna fabrycznie nowa 2021/2022 lub po pokazowa.  

2. Prędkość technicznie dopuszczalna 30 km/h.   

3. Obroty WOM 1000. 

4. Masa własna 6000 – 12 000 kg. 

5. Liczba osi = 2. 

6. Oś skrętna. 

7. Standardowe zawieszenie osi – resor paraboliczny. 

8. Zawieszenie hydrauliczne ( z systemem skrętu osi). 

9. Hydrauliczna amortyzacja dyszla. 

10. Hydraulicznie unoszona ściana grodziowa. 

11. Hydrauliczna stopa podporowa ( pompa hydrauliczna do stopy podporowej ). 

12. Hydrauliczny naciąg przenośnika podłogowego.  

13. Standardowy rozmiar ogumienia    (np:560/60 R 22,5). 

14. Długość skrzyni ładunkowej 7 000 – 7500 mm. 

15. Wysokość skrzyni ładunkowej 1200 – 1400 mm. 

16. Szerokość skrzyni ładunkowej 2 000 – 2300 mm. 

17. Nadstawy objętościowe.  

18. Pojemność skrzyni bez nadstawy 15 – 20 m3.  

19. Pojemność skrzyni z nadstawą 20 – 25 m3.  

20. Długość całkowita do 12 000 mm.   

21. Szerokość całkowita do 2600 mm.   

22. Instalacja hamulcowa - dwuobwodowa.  

23. Zapotrzebowanie na moc 180 – 200 KM. 

24. Grubość blach – ścian co najmniej 4 mm.  

25. Grubość blach – podłogi co najmniej 6 mm .  

26. Wysokość platformy standardowej przy ogumieniu standardowym max. 3300 mm.  

27. Szerokość rozrzutu – adapter pionowy od 10 – do 18 m.  

28. Szerokość rozrzutu – adapter poziomy od 10 – do 25 m.  

29. Zaczep transportowy dyszla. 

30. Skrzynka narzędziowa + wyposażenie. 

 



 

 

II. Termin realizacji – do 31 sierpnia 2022 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 31 stycznia 2022 r. do godz. 14.00 pocztą lub osobiście w siedzibie Zakładu Nasienno 

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

 

  


