
Załącznik nr 2 do SWZ ZSRCKU 6/2021 

Opis przedmiotu zamówienia 
1. Fabrycznie nowy ciągnik rolniczy, spełniający wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po 

drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy – Prawo o ruchu drogowym. 
2. Rok produkcji – nie wcześniej niż 2020 rok 

 

Silnik: 

1. Silnik wysokoprężny  
2. Moc – min. 81 kW/110 kM 
3. Spełniający normy emisji spalin Stage IV (lub wyższe) 

Napęd: 

1. Napęd 4K4 załączanie elektrohydraulicznie 
2. Liczba przełożeń min. 24 P/24 T 
3. Rewers sterowany elektrohydraulicznie 
4. Mokre sprzęgło jazdy sterowane hydraulicznie 
5. Wybór trybu jazdy przód/tył bez użycia sprzęgła 
6. Synchronizowana skrzynia biegów 
7. Blokady mechanizmów różnicowych włączane hydraulicznie (elektrohydraulicznie) 

Układ hamulcowy: 

1. Hamulce wielotarczowe mokre sterowane hydraulicznie 
2. Instalacja pneumatyczna 1 i 2 obwodowa umożliwiająca sterowanie układem hamulcowym przyczep. 
3. Hamulec roboczy sterowany ręcznie 

Układ hydrauliczny: 

1. Tył ciągnika – min. dwie pary wyjść hydraulicznych, 
2. Tylny TUZ o udźwigu w przedziale min 5000 kg 
3. TUZ kategorii II z automatycznymi zabezpieczeniami 
4. Wydajność pompy zewnętrznej min 70 l/min 
5. Układ kierowniczy – sterowanie hydrauliczne 
6. Możliwość sterowania TUZ-em z zewnątrz 

WOM: 

1. Elektro-hydrauliczne sprzęgło WOM z hamulcem 
2. Min. dwie prędkości tylnego WOM-u 540/1000 obr./min 

Kabina: 

1. Klimatyzacja i ogrzewanie 
2. Kabina dwudrzwiowa zamykana na kluczyk 
3. Fotel kierowcy amortyzowany pneumatycznie 
4. Lusterka zewnętrzne teleskopowe 
5. Wycieraczki i spryskiwacze przedniej i tylnej szyby 
6. Szyberdach lub dach przeszklony 
7. Reflektory robocze przednie i tylne mocowane na dachu 
8. Radio 
9. Lampa ostrzegawcza koloru żółtego 
10. Kabina wyposażona w dywaniki lub wykładzinę z materiału antypoślizgowego 
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11. Kabina wyposażona w stopnie antypoślizgowe oraz uchwyt umożliwiający bezpieczne wchodzenie i 
wychodzenie . 

Pozostałe: 

1. Koła jezdne do upraw międzyrzędowych (rozstaw kół – 1800 mm): 
- przód 11,2 – 32 (rok produkcji opon 2021) 
- tył 11,2 – 42 (rok produkcji opon 2021) 
Obciążniki tylnych kół  

       2.  Zaczep główny transportowy automatyczny o przesuwnej zmianie wysokości 
       3. Zaczep dolny rolniczy 
      4. Zaczep stały do przyczep jednoosiowych 
      5. Amortyzowana oś przednia 
      6. Instrukcja w języku polskim 
      7. Dokumentacja wymagana do rejestracji pojazdu 
      8. Pierwszy przegląd serwisowy wraz z materiałami eksploatacyjnymi na 50 mth wliczony w oferowaną cenę. 
      9. Zapewniony serwis gwarancyjny ciągnika rolniczego przez autoryzowany serwis w promieniu 100 km od 

siedziby Zamawiającego. 
 

Wyposażenie: 

1. Gaśnica 
2. Błotniki kół przednich i tylnych 
3. Trójkąt ostrzegawczy 
4. Układ pneumatyczny umożliwiający pompowanie kół pojazdu wraz z przewodem 

 

 


