
 1

ROZDZIAŁ III 
           Załącznik nr 5 
 

Projekt „Schengen w praktyce - współpraca drogowców Powiatu Prudnickiego i Gminy Hlinka” 
finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) 

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 2007-2013 
Republika Czeska –Rzeczpospolita Polska Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad 

oraz ze środków budżetu Państwa 

       

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

pn : „Zakup sprzętu do ciągnika dla utrzymania poboczy dróg: 
1.1.Ramię hydrauliczne wraz z głowicą bijakową koszącą do traw i krzaków oraz głowicą 
      bijakową do frezowania poboczy 
1.2.Kosiarko- rozdrabniarka bijakowa boczna do traw i krzaków 

w ramach projektu „Schengen w praktyce - współpraca drogowców Powiatu Prudnickiego i Gminy 
Hlinka” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) 
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska –Rzeczpospolita 
Polska Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad oraz ze środków budżetu Państwa”. 

 
I.   Określenie przedmiotu zamówienia: 
Zamówienie obejmuje sprzedaż i dostawę fabrycznie nowego wyprodukowanego nie później niż 

w roku 2007, sprzętu do ciągnika dla możliwości letniego utrzymania dróg. 

Przedmiot zamówienia musi być dostosowana do zamontowania i właściwej pracy do ciągnika  

o następujących parametrach lub wyższych: 

Silnik 
-liczba cylindrów: 4 

-rodzaj wtrysku: bezpośredni 

-średnica cylindra/skok tłoka: 101/127 mm 

-pojemność skokowa: 4068 cm
3
 

-stopień sprężania: 16 

-moc znamionowa eg ISO 14396 przy 2200 obr/min: 53 kW (72 KM) 

-max. moment obrotowy przy 1200- 1400 obr/min: 267 Nm 

-rodzaj chłodzenia: cieczą 

Układ elektryczny 
-akumulator: 12 V-120 Ah 

-alternator: 12 V-55 A 

-rozrusznik: 12 V-2,9 kW (4 KM) 

Sprzęgło główne 
-rodzaj: cierne dwustopniowe tarczowe 
Układ napędowy 
-skrzynia przekładniowa: z kołami przesuwnymi oraz reduktorem 

-liczba biegów przód/ tył: 8/2 

-tylny most: przekładnia główna ze zwolnicami planetarnymi 
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-blokada mech. różnicowego: mechaniczna 

Wał obrotu mocy 
-rodzaj: niezależny: włączany sprzęgłem sterowanym mechanicznie 

-prędkość obrotowa WOM/silnik: 540/1893 obr/min 1000/1900 obr/min 

-średnica końcówki WOM: 35 mm 

-liczba wpustów: 6 (540) i 21 (1000) 

-min. moc z WOM przy znam. prędkości obr. silnika: 45 kW (61 KM) 

-min. moc z WOM przy prędkości WOM-540 obr/min: 43 kW (59 KM) 

Układ hydrauliczny 
-funkcja podnośnika: regulacja siłowa, pozycyjna 

-wydatek pompy hydraulicznej: 26 dm
3
/min 

-wydatek pompy pomocniczej hydrauliki zewnętrznej: 19 dm
3
/min 

-łączny wydatek obu pomp: 45 dm
3
/min 

-ciśnienie nominalne na szybkozłączu: 16 MPa 

-trzypunktowy układ zawieszenia narzędzi: 2 kategoria wg ISO 

-maksymalny udźwig podnośnika: 2400 kg 

-hydraulika zewnętrzna: 4 szybkozłącza 

Układ kierowniczy 
-hydrostatyczny 

Układ hamulcowy 
-hamulec roboczy: tarczowy, mokry, niezależny 

Ogumienie 
-przód: 12,4 R 24 

-tył: 16,9 R 34 

Wymiary 
-długość bez/ z obciążnikami przednimi: 3820/4030 mm 

-wysokość do kab/tłumika: 2540/2670 mm 

-szerokość (1500 mm rozstaw kół tylnych): 2010 mm 

-rozstaw osi: 2330 mm 

-prześwit: pod skrzynią biegów 480 mm; pod dolnym zaczepem 290 mm 

Masa 
-bez mas obciążających: 3400 kg 

-z obciążnikami przednimi i tylnymi: 4000 kg 

Zespoły przyłączeniowo- zaczepowe 
-rama z przednim zaczepem 

-górny zaczep transportowy 

-dolny zaczep automatyczny 

 

 

II. Własności techniczno – użytkowe przedmiotu zamówienia (minimalne): 
 
II.I. Ramię hydrauliczne wraz z głowicą bijakową koszącą do traw i krzaków oraz głowicą 
bijakową do frezowania poboczy. 
-zasięg poziomy ramienia min. 6,00 m 

-niezależny układ hydrauliczny ramienia wraz z chłodnicą oleju 

-amortyzatory ramienia do samoczynnego pokonywania nierówności terenu 

-dwa kierunki obrotu wału tnącego ramienia sterowane z kabiny 

-system zabezpieczający ramienia przed uszkodzeniem 

-ramię przegubowe montowane z tyłu ciągnika 

-ramię sterowane wszystkimi operacjami głowicy z kabiny ciągnika 
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-ramię dostosowane do montażu głowic z przedmiotu zamówienia 

-ramię z trzypunktowym układem zawieszenia (zaopatrzony w szybkozłącza) na ciągniku 

-głowica bijakowa do traw i krzaków o szerokości roboczej 120 cm 

-regulowana wysokość cięcia głowicy do traw i krzaków min 5,00 cm 

-głowica bijakowa do traw i krzaków ma posiadać dodatkowy komplet noży wymiennych 

-głowica bijakowa do frezowania poboczy o szerokości roboczej min. 60 cm 

-możliwość frezowania głowicy bijakowej do frezowania poboczy od 0 do min.12 cm 

 

II.II. Kosiarko- rozdrabniarka bijakowa boczna do traw i krzaków 
-szerokość robocza od 180 do 190 cm 

-montowana z tyłu ciągnika 

-możliwość dopasowania do profilu terenu 

-wyposażenie w bijaki do rozdrabniania i noże 

-dodatkowy komplet bijaków i noży wymiennych 

-możliwość regulacji wysokości cięcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


