
SPECYFIKACJA   ISTOTNYCH   WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA  

KOMBAJNU POLETKOWEGO Z SYSTEMEM WAGOWYM DLA ZHR 

ODDZIAŁ SZELEJEWO. 

Przedmiot:  Kombajn poletkowy z systemem wagowym. 

Kombajn poletkowy z systemem wagowym wykorzystywany jest do zbioru 

nasion różnych gatunków roślin uprawnych hodowanych w Firmie DANKO. 

Kombajn poletkowy z systemem wagowym powinien posiadać ekonomiczny, 

trwały i niezawodny silnik napędowy, wysokowydajną hydraulikę dostosowaną do 

potrzeb napędowych kombajnu, posiadać szeroki zakres regulacji poszczególnych 

podzespołów młócąco-czyszczących, posiadać prosty, sprawnie działający system 

wagowy kompatybilny z systemem Windows 10, a w szczególności z pakietem Office 

oraz posiadać ergonomiczną i komfortową kabinę kierowcy. 

Kombajn poletkowy z systemem ważącym powinien być wykonany zgodnie z 

normami dotyczącymi BHP w rolnictwie oraz posiadać stosowne certyfikaty i atesty. 

Charakterystyka techniczna kombajnu poletkowego z systemem wagowym: 

Silnik : wysokoprężny Diesla, o mocy nie mniejszej niż 35 kW (50 KM i 

momencie obrotowym 170Nm), chłodzony cieczą, spełniający wymogi ochrony 

środowiska. 

Napęd: hydrauliczny na 2 koła jezdne osi przedniej z bezstopniową regulacją 

prędkości w zakresie żółw/zając, posiadający pedał awaryjnego rozłączania napędu 

oraz hamulec awaryjny. 

Układ kierowniczy: hydrauliczny ze wspomaganiem, kierownica nastawna. 

Heder: szerokość 1,5 m, z przenośnikiem taśmowym oraz ślimakowo-

palcowym z możliwością regulacji ustawienia palcy. Przyrząd tnący: kosa napędzana 

hydraulicznie z możliwością regulacji szybkości przesuwu kosy. Nagarniacz (4 

częściowe motowidło ze szczotkami) z możliwością regulacji w poziomie i pionie oraz 

szybkości obrotów. Heder powinien być wyposażony w rozdzielacze łanów, 

podnośniki łanu, walec przekaźnikowo-dociskowy oraz szybkie czyszczenie 

strumieniem powietrza. 

Bęben omłotowy:  szerokość bębna dostosowana do szerokości hederu, 

zamknięty z 6 listwami omłotowymi oraz bezstopniowym mechanicznym wariatorem 

obrotów bębna (zakres obrotów 300 – 1800 obrotów/min), z wyświetlaczem obrotów 

na konsoli operatora. 

Kosz omłotowy: uniwersalny (niewymienny) do wszystkich gatunków roślin 

uprawnych (trawy, zboża, rzepak, strączkowe drobnonasienne i grubonasienne) z 

dużym kątem opasania bębna - 1150  i powierzchnią omłotową min 0,30 m2, szeroką 

regulacją nastawienia szczeliny omłotowej, regulacja szczeliny klepiska z pozycji 

kierowcy, 3 listwy kłosowe (kłosownik). 

Czyszczenie: duża powierzchnia wytrząsaczy – min -1,7 m2, podwójny system 

sit o jak największej powierzchni czyszczącej – min 1,5 m2, sito górne nastawne – 

żaluzjowe, sito dolne wymienne z otworami okrągłymi dostosowane do traw, rzepaku, 

zbóż i strączkowych drobnonasiennych i grubonasiennych.  



Dmuchawa: napędzana hydraulicznie z bezstopniową regulacją obrotów z 

pozycji kierowcy, wyświetlacz obrotów (siła wiatru) od 0 – 1600 obrotów/min. z 

możliwością przedmuchiwania sit z maksymalną siłą wiatru. 

Transport ziarna: pneumatyczny z wysoko wydajną turbiną z możliwością 

regulacji siły transportu do systemu ważącego i zbiornika lub przez cyklon do 

workownicy. 

Zbiornik ziarna: pojemność min. 600l, hydrauliczny napęd ślimaka, okienko 

lub czujnik kontroli poziomu ziarna, wysokość rozładunku min. 2,6 m. 

Stanowisko kierowcy i kabina: kabina umieszczona centralnie z klimatyzacją 

i filtrem przeciw-pyłkowym oraz wycieraczką, blok sterujący informacjami pracy 

silnika i kombajnu, pedał awaryjnego rozłączenia napędu hedera i zespołu młócącego,  

Elektroniczny system wagowy: z funkcją ważenia oraz zapisu i wyświetlenia 

badanego pomiaru dostosowany do współpracy z kombajnem i  kompatybilny z 

systemem Windows 10, a w szczególności z pakietem Office z portem USB do 

zapisywania i archiwizacji wyników. Powinien posiadać zasobnik wyjściowy do 

pobierania i ustawienia wielkości próby, powrót reszty próby do zbiornika, możliwość 

zbioru nasion z rozmnożeń bez ważenia do worków. Funkcja ważenia powinna 

zawierać się w z zakresie od 0,00 kg do 15,00 kg lub większych w trybie zbioru 

dzielonego.  

 

Dodatkowe wyposażenie kombajnu poletkowego z systemem wagowym 

- dodatkowa sprężarka do czyszczenia (odmuchania) kombajnu, 

- platforma do workowania bez użycia wagi, 

- szerokość ogumienia: przód - 29 cm, tył – 20 cm, 

- zapasowa kosa, 

- oświetlenie drogowe kombajnu, 

- gwarancja – 24 miesiące, 

- łatwy dostęp do części zamiennych i serwisu. 

- instrukcja obsługi i dokumentacja techniczno-ruchowa w języku polskim, 

- certyfikaty, deklaracje zgodności. 
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