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Pełna nazwa i adres Wykonawcy

Specyfikacja Techniczna

Fabrycznie nowy ciągnik rolniczy 
L.p. Minimalne wymagania techniczne 

jakie powinien spełniać fabrycznie 
nowy ciągnik rolniczy

Opis parametrów oferowanego fabrycznie 
nowego ciągnika rolniczego

(proszę uzupełnić)
1 2 3

1 Silnik:

wysokoprężny turboładowany 
spełniający normy emisyjności spalin 
minimum TIER VIA  

2 Pojemność zbiornika paliwa:

minimum 100 litrów

3 Pojemność skokowa silnika:

minimum 3350 cm³

4 Moc silnika:

min 96 KM wg. normy ECE R 120 
( ISO 14396)

5 System chłodzenia silnika:

cieczą

6 Skrzynia biegów:

synchronizowana, mechaniczna z 
przekładnią nawrotową liczba biegów 
min. 12 do przodu i 12 do tyłu. 
Prędkość transportowa min. 40 km/h, 
rewers hydrauliczny.



7 Napęd:

na wszystkie koła (na dwie osie) 4x4. 
Napęd kół przednich załączany 
elektrohydraulicznie.

8 Blokada mechanizmu różnicowego:

elektrohydrauliczna

9 Hydraulika zewnętrzna:

2 szt. rozdzielaczy hydrauliki 
zewnętrznej: min 4 gniazda hydrauliki 
zewnętrznej EURO

10 Obroty wału odbioru mocy tylnego:

WOM 540/750 lub 540/540E 
obrotów/min

11 Zakres wydajności znamionowej 
pompy układu hydraulicznego:

50-65 litrów/min.

12 Trójpunktowy układ zawieszenia 
(TUZ) przedni:
przedni TUZ – 2 wyjścia hydrauliki 
zewnętrznej z przodu ciągnika EURO

 

13 Udźwig podnośnika (tylny tuz):
minimum 4500 kg 

14 Opony – fabrycznie nowe:
minimum przód: 380/70 R24 
minimum tył: 480/70 R34  

15 Obciążniki kół tylnych i przednich:
obciążnik przedni montowany na TUZ 
min 300 kg
obciążniki kół tylnych o masie min 300 
kg.

16 Układ hamulcowy:
hamulce pneumatyczne do przyczep 
1 i 2 obwodowe

17 Sprzęgło:
mokre

18 Masa własna ciągnika:
min 3000 kg



19 Kabina klimatyzowana, ogrzewana z 
lusterkami zewnętrznymi, ilość miejsc 
siedzących homologowanych 2:
wymagane

20 Układ kierowniczy - wspomaganie 
układu kierowniczego:
wymagane

21 Oświetlenie drogowe przednie i tylne, 
8 zewnętrznych lamp roboczych, 
reflektory robocze 4 przednie i 4 tylne, 
lampa ostrzegawcza „kogut” na dachu 
kabiny:
wymagane

22 Spryskiwacz szyby przedniej:
wymagane

23 Wycieraczki na przedniej i tylnej 
szybie:
wymagane

24 Instalacja radiowa i radio: wymagane
25 Gaśnica, apteczka i trójkąt 

ostrzegawczy: wymagane
26 Ciągnik wyposażony w zaczep 

transportowy i zaczep rolniczy: 
wymagane

UWAGA: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w kolumnie 3 wskazał rzeczywiste dane 
techniczne, jakie posiada oferowany ciągnik.
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