
Załącznik nr 2 do SIWZ 

Opis przedmiotu zamówienia na dostawę ciągnika komunalnego z osprzętem 

letnim i zimowym do utrzymania dróg, chodników, terenów zielonych. 

 Specyfikacja Techniczna 

CZĘŚĆ I, LETNIA 

Parametry ogólne ciągnika 

Ciągnik musi być fabrycznie nowy, Rok produkcji min. 2018, 

4 cylindrowy Diesel o mocy maks.  wg. SAE min. 22 maks. 24  kW, 

Pojemność skokowa silnika: min. 1450 maks. 1500 cm3, 

Przekładnia hydrostatyczna min. 3 zakresowa, 

System zacieśniania skrętu, 

Prędkość maksymalna min. 25 km/h, 

Napęd na wszystkie koła 4 x 4, 

Tylny most wyposażony w blokadę, 

Miedzy osiowy wał odbioru mocy z prędkością obrotową: 2500 obr/min,  

Tylny wał odbioru mocy typu niezależnego z prędkością obrotową: 540 obr/min  

Wały odbioru mocy muszą pracować niezależnie od siebie, 

Udźwig na tylnym ramieniu podnośnika min. 950 kg, 

Wyjścia hydrauliczne zamontowane z tyłu ciągnika min. 2 szt., 

Maksymalne ciśnienie oleju hydraulicznego min. 160 bar,  

Wydajność pompy  hydraulicznej min. 30 l/min, 

Zaczep rolniczy z regulacją wysokości, 

Opony typu  komunalnego, 

Szerokość maszyny maks. 1 300 mm, 

Wysokość maks. 2 400 mm, 

Rozstaw osi: maks. 1 700 mm, 

Masa ciągnika maks. 850 kg,  

Długość całkowita ciągnika: maks. 3 000 mm, 

Parametry kosiarki 

Szerokość robocza: min. 115 maks. 125 cm, 

Ciężar maks. 300 kg 

Kosiarka typu bijakowego 

Pojemność zbiornika na skoszoną trawę:  min. 700l 

 



CZĘŚĆ II, ZIMOWA (Dostawa i fakturowanie październik 2019 r.) 

PRZEDNI TUZ 

Przedni TUZ kat 0,  

Siłownik podnoszący o dwustronnym działaniu, 

Mocowanie oprzyrządowania za pośrednictwem szybkozłącza, 

Siła podnoszenia min. 600 kg, 

Masa przedniego TUZ maks. 60 kg 

Doposażenie ciągnika w min. 6 złączy hydraulicznych z przodu ciągnika sterowanych za 

pomocą joystika z kabiny operatora. 

KABINA  

Kolor czarny, 

Wyposażono w ogrzewanie i wentylacje,  

Kabina wygłuszona, 

Oświetlenie z lampą ostrzegawczą w kolorze pomarańczowym,  

Drzwi zamykane na klucz, 

Wycieraczka szyby przedniej, 

Lampy robocze umieszczone na zewnątrz kabiny. 

POSYPYWARKA  

Posypywarka ciągnikowa zawieszona na tylny TUZ (przeznaczenie wysiew piasku/soli), 

Szerokość robocza maks. 125 cm, 

Szerokość wysypu równa szerokości maszyny, 

Zawór regulacyjny prędkości napędu oraz dźwigania, 

Pojemność min. 300 L, 

Malowana proszkowo. 

PŁUG DO ODŚNIEŻANIA 

Pług typu łamanego,  

Szerokość lemiesza  min. 145 maks. 155 cm, 

Waga maks. 260 kg, 

Wysokość lemiesza min. 75 cm, 

Sterowanie funkcjami pługa realizowane maks. dwoma obwodami sterującymi 

dwustronnego działania, 



Wymagane funkcje pługa: spychanie na prawo, spychanie na lewo, spychanie na dwa 

kierunki oraz wypychanie do przodu (V)  

UWAGA! 

Wszystkie  zamawiane urządzenia muszą być kompatybilne z zamówionym ciągnikiem w 

części I, letniej. 

 

Warunki gwarancji i serwis 

Gwarancja min.24 miesiące. 

Zamawiający zobowiązuje się do wykonywania i pokrywania kosztów przeglądów 

okresowych niezbędnych do utrzymania warunków gwarancji w całym okresie jej trwania. 


