
 
 
 

Projekt dofinansowany z środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania     
„Podstawowe usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej” 

 
Załącznik nr 7 do SIWZ  

 
FORMULARZ CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNEJ OFEROWANEGO CIĄGNIKA 

 
Nazwa producenta ciągnika: ……………………………………………………………………………………….. 

Typ: ………………………………………………………………………………………………………………… 

Rok produkcji: ……………………………………………………………………………………………………… 

 

Lp. Wymagane minimalne parametry techniczne Rzeczywiste parametry techniczne oferowanego ciągnika 
- 1 2 

1. 

Silnik: 
- silnik wysokoprężny czterocylindrowy turbodoładowany 
z intercoolerem, chłodzony cieczą, 
- moc min 74 kW, moc max 80 kW (100 – 110 KM) 
- norma emisji spalin min EURO III. 

 

2. 

Układ przeniesienia napędu: 
- sprzęgło tarczowe, suche, sterowane hydraulicznie, 
- skrzynia biegów manualna zsynchronizowana, liczba 
biegów min. 12 w przód i 12 w tył z rewersem 
- napęd na 4 koła  
- blokada mechanizmu różnicowego 
- prędkość maksymalna – nie mniej niż 40 km/h  

 

3. 
Układ hamulcowy: 
- hamulce ciągnika tarczowe hydrauliczne, mokre, 
- hamulce przyczepy pneumatyczne, 

 

4. 

Hydraulika: 
- układ hydrauliczny zamknięty, 
- wydajność pompy hydraulicznej min 50 l/min, 
- ciśnienie robocze min 20 MPa, 
- udźwig podnośnika min. 30 kN, 
- szybkozłącza hydrauliczne – min 4 szt. w tym 1szt. z 
przodu, 

 

5. 
Wałek Odbioru Mocy (WOM)  
- dwustopniowy zależny i niezależny 
- obroty min. 500/1000 obr/min 

 

6. 
Trzypunktowy układ zawieszenia (TUZ) 
- TUZ przedni udźwig min. 20kN 
- TUZ tylny udźwig min. 30kN 

 

7. Masa ciągnika z kabiną – max. 5200 kg  

8. 
. Ogumienie 
- koła przednie min.13,6/R24 
- koła tylne min. 16,9/R38 

 

9. 

Kabina  
- wentylowana i ogrzewana, 
- przyciemniane szyby, 
- możliwość montażu dodatkowego siedzenia dla 
pasażera, homologacja pojazdu na dwie osoby, 
- kierownica regulowana 

 

10. 

Wyposażenie dodatkowe: 
- światło ostrzegawcze błyskowe w kolorze żółtym, 
- lampy robocze min 4 szt. 
- apteczka,  
- gaśnica, 
- trójkąt ostrzegawczy, 
- skrzynka narzędziowa z zestawem niezbędnych 
narzędzi,  

 

 
Wypełniając niniejszy formularz Wykonawca wpisuje rzeczywiste parametry oferowanego ciągnika w kolumnie 
nr. 2. 
 
 
…………………., dn. ………………….                      ………………………………….……………………….. 
                                                                                             (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy) 
 
 


