
 Załącznik nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ciągnika 

Zetor Major CL 80 (New Design 2018) z dodatkowym wyposażeniem

lub

Ursus C-380 (rok produkcji 2018) z dodatkowym wyposażeniem

lub
NWE HOLLAND model T4S.75

1. Warunki ogólne:
- rok produkcji 2018,
- fabrycznie nowy,

2. Silnik:
- moc 75 KM,
- pojemność minimum 2900 cm³,
- ilość cylindrów minimum 3
- maksymalny moment obrotowy minimum 300 Nm,
- doładowanie turbosprężarka,
- norma emisji Stage III B,

3. Skrzynia przekładniowa:
- zmiana biegów w pełni zsynchronizowana,
- ilość biegów (do przodu/do tyłu) 12/12 z rewersem lub na mokrym sprzęgle,
- maksymalna prędkość minimum 30 km/h

4. Wał odbioru mocy:
- obroty tylnego WOM minimum 540/540E 
- włączanie WOM mechaniczne,

5. Hydraulika:
- typ mechaniczna regulacja,
- wydajność pompy 50 l/min,
- sterowanie hydrauliką mechanicznie,
- końcówki zewnętrzne /szybkozłącza  2+1 lub dwie pary zaworów tylnej hydrauliki,

6. Trzypunktowe układy zawieszenia:
- tylny TUZ – siła podnoszenia w dolnej pozycji cięgieł 24 kN,
- tylny TUZ – siła podnoszenia w całym zakresie  23 kN,

7. Kabina (wyposażenie minimalne)
- dach z oknem dachowym,
- ogrzewanie,
- wentylacja,
- instalacja radiowa z odtwarzaczem,
- lampa ostrzegawcza błyskowa w kolorze pomarańczowym,
- kolumna kierownicy regulowana,
- siedzenie operatora mechanicznie  lub pneumatycznie amortyzowane z pasem 
bezpieczeństwa,



8. Podwozie
- układ napędowy 4WD,
- układ kierowniczy hydrostatyczny,
- hamulce wspomagane hydraulicznie z dołączanym napędem osi przedniej, 
- wyposażony w ramiona dolne haki CBM
- automatyczny zaczep transportowy do przyczepy lub suwliwy zaczep transportowy,
- obciążniki kół tylnych minimum 200 kg,
- obciążnik na tylny TUZ 400 kg,

9. Koła
- koła przednie 280/85 (11,2) R24 lub 320/70 R20,
- koła tylne 420/85 (16,9) R30 lub 420/70 R28

10. Wyposażenie dodatkowe:
- ładowacz Metal-Fach t229/1 udźwig minimum 1,2 t. lub równoważny (nie gorszy pod 

względem parametrów) 
- chwytak hydrauliczny do drewna PRONAR, lub równoważny (nie gorszy pod względem
parametrów)

11. Warunki dodatkowe:
- gwarancja na ciągnik 18 miesięcy lub 1500 mth (co pierwsze nastąpi),
- gwarancja na ładowacz 12 miesięcy,
- gwarancja na chwytak 12 miesięcy,
- homologacja,
- dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu,
- książka gwarancyjna,
- szkolenie w zakresie obsługi ciągnika z osprzętem dla 2 pracowników,
- odbiór ciągnika z dodatkowym wyposażeniem na koszt zamawiającego,


