
Za cznik nr 1 do Zapytania Ofertowego
W post powaniu o sygnaturze: 2/pozaust./2019

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
KOSIARKA SAMOJEZDNA KOMPAKTOWA (pojazd, no nik narz dzi) + AGREGAT TN CY

(kosiarka, urz dzenie kosz ce)

1.
osiarka kompaktowa
1. Silnik – diesel, moc minimum 35 KM
2. WOM, nominalna pr dko  obrotowa – minimum 2000 obr./min
3. Nap d hydrostatyczny – wymagany
4.  Wymagany  sposób regulacji pr dko ci – minimum peda
5.  Zakres pr dko ci jazdy w przód – minimum 15,0 km/h,  w ty   - minimum  5,0 km/h
6.  Nap d – uruchamiany automatycznie, mo liwo  w czenia nap du na wszystkie
osie 4x4,  blokada mechanizmu ró nicowego – wymagany sposób za czania
(uruchomiania) - mechanicznie
7.  Tempomat
8.  Hydrauliczny uk ad kierowniczy
9. Podno nik hydrauliczny z przodu
10 .  Wymagany uk ad hydrauliczny, minimum 3 sekcyjny, do pod czenia urz dze  i
narz dzi nap dzanych / sterowanych hydraulicznie
11. Wymagany podno nik czo owy (typ KAT 0) z trójk tn  ram  TUZ
12.  Opony do utrzymania i piel gnacji terenów zieleni – trawniki
13.  Pe ne o wietlenie drogowe
14.  Dodatkowe o wietlenie ostrzegawcze tzw. kogut
15. Gwarancja minimum - 30 m-cy.
16. Oryginalna kabina.
17. Wymagany typ uk adu hamulcowego - hamulce tarczowe
18. Waga / wymiary
- waga z ogumieniem – maksymalnie 1000 kg
- szeroko  ca kowita – maksymalnie 1400 mm
- wysoko  ca kowita – maksymalnie 2300 mm
19. Minimalna pojemno  zbiornika paliwa – 45 l
20. Mo liwo  monta u kosza na traw  i li cie z turbin  zasysaj .

2.
gregat tn cy
1.  Szeroko  robocza :  160 cm
2. Tylny wyrzut z zestawem mulczuj cym
3. Minimum przednie ko a prowadz ce z wa kiem kopiuj cym
4. Regulowana wysoko  koszenia – wymagany zakres od 2,0 do 12,0 cm
5. Gwarancja minimum 30 m-cy



3.
odatkowe wymagania:
1. Przedmiot zamówienia, tj kosiarka samojezdna kompaktowa z agregatem tn cym,
musi posiada  wszystkie niezb dne dodatkowe elementy lub wyposa enie
umo liwiaj ce pe  gotowo  do pracy (z czki, przewody, mocowania, obci niki,
itp.)
2. Cena brutto przedmiotu zamówienia musi obejmowa czn  warto  kosiarki
samojezdnej kompaktowej z agregatem tn cym oraz ze wszystkimi niezb dnymi,
dodatkowymi elementami wymienionymi w punkcie 3.1 opisu przedmiotu
zamówienia.


