
Załącznik nr 1.1. do wniosku Formularza Ofertowego 
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

Strona 1 z 2 
 

CZĘŚĆ A 

CIĄGNIK ROLNICZY 

 

PREFEROWANY: KUBOTA L1382 lub równoważny 

Silnik:  
1800 - 1900 cm3 3-Cylindrowy Diesel, Moc silnika max. 25-30kW (35-40 KM),  
Pojemność zbiornika paliwa 40-45 l  
Przekładnia:  
Hydrostatyczna: 3 zakresowa  
Blokada mechanizmu różnicowego, prędkość maksymalna 25-30 km/h  
Napęd:  
Standard 4WD z możliwością rozłączenia  
Komfort:  
Jednoczęściowa otwierana maska, amortyzowany fotel operatora  
Łatwy dostęp do załączania WOM, skrzynka narzędziowa  
Tylny WOM:  
Prędkość obrotów 520-580 obr./min  
Układ hydrauliczny:  
Regulacja położenia TUZ , wydajność pompy 30-35 l/min,  
max. ciśnienie w układzie roboczym 150-170 kg/cm2, Tylny TUZ Kat. I,  
Udźwig tylnego TUZ 900-1000 kg  
Zaczep rolniczy:  
Standard  
Wyposażenie: 

Hydraulika na tył – co najmniej 1 para (2 wyjścia hydrauliczne) 

Hydraulika na przód – co najmniej 2 pary (4 wyjścia hydrauliczne) 

Przedni TUZ o udźwigu minimum 500 kg sterowany za pomocą joysticka 

TUZ ze wzmocnieniami ramy oraz amortyzacją 

Kabina wyposażona w: 

• żaluzja przeciwsłoneczna  

• lusterka z wysięgnikiem teleskopowym z pamięcią ustawienia  

• lampka w kabinie  

• wieszak  

• elektryczny spryskiwacz szyby przedniej i tylnej  

• elektryczna wycieraczka z przodu i z tyłu  

• szczelne przełączniki  

• przednia i tylna szyba uchylna na siłownikach gazowych  

• siłowniki gazowe w drzwiach, drzwi otwierane "na koło” o konstrukcji samonośnej  

• przyciemniane szyby (zielony antisol)  

• halogeny LED (2 przód + 2 tył)  

• lampa błyskowa  

• gniazdo zapalniczki  

• tapicerka na podsufitce, błotnikach i pod siedziskiem   

• maskownica wokół pulpitu  

• zabudowa pulpitu przód z tworzywa  
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• zabudowa tylnej ściany 

• antena, głośniki, półka na radio oraz wyprowadzone złączki do ewentualnego montażu radia  

• obrotowe mocowania pod lampy przednie  

• mocowanie pod tablice rejestracyjną oraz lampa oświetlająca tablicę rejestracyjną 

umieszczone w tylnej części dachu  

• izolacja akustyczna  

• nagrzewnica (nadmuch ciepłe/zimne powietrze, zasilanie cieczą chłodzącą silnik)  

 

Okres gwarancji: 24 miesiące lub 1000mth 
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