
           
                          OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 
                          na dostawę koparko-ładowarki 
 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowej koparko-ładowarki, na równych 
kołach, rok prod. nie wcześniej 2011 o niŜej wymienionych parametrach:  
 

1. Silnik wysokopręŜny z turbodoładowaniem, z wtryskiem bezpośrednim o mocy     
    min. 90 KM, czterocylindrowy, spełniający europejskie normy zmniejszenia    
    emisji  spalin CE- STAGE IIIA. 
2. Skrzynia biegów mechaniczna , zsynchronizowana typu Power Shuttle 
3. Mosty napędowe przystosowane do pracy przy duŜych obciąŜeniach ze   
    zwolnicami planetarnymi w piastach kół. 
4. Napęd na cztery koła, wszystkie koła równe na osi przedniej i tylnej o średnicy nie   
    mniejszej niŜ 28 cali.Układ kierowania wszystkimi kołami w 3 trybach: 

� tylko przednia oś 
� obie osie w tym samym kierunku 
� obie osie w przeciwnych kierunkach 

    z elektroniczym czujnikiem pozycjonowania i wyświetlaczem trybu wybranego   
    przez operatora. 
5. Maszyna w pełnej specyfikacji drogowej. Prędkość jazdy po drogach publicznych   
    minimum 40 km/h., masa maszyny między 8500-9500 kg. 
6. Kabna bezpieczna spełniająca wymagania ROPS/FOPS, wyposaŜona w dwoje   
    drzwi , otwieraną szybę tylną, wycieraczki szyby tylnej i przedniej, lusterka   
    boczne prawe i lewe, ogrzewana i wentylowana, poziom hałasu w kabinie nie  
    większy niŜ 75 dB 
7. Pompa hydrauliczna wielotłoczkowa o zmiennym przepływie, o wydajności: 
    - min.150 l/min, 
    - ciśnienie robocze min. 22  Mpa 
8. Oświetlenie maszyny do poruszania się po drogach oraz umoŜliwiające pracę  
    w warunkach nocnych, 
    - ksenonowa lampa ostrzegawcza, zamontowana na dachu kabiny 
9.Układ wydechowy maszyny umieszczony z boku maszyny aby nie ograniczał  
   widoczności operatorowi. 
10. Fotel operatora obrotowy, amortyzowany, z zagłówkiem , pasem   
      bezpieczeństwa,   podłokietnikami 
11. Regulowana kolumna kierownicy, 
12. System ładowarkowy z wyposaŜeniem: 
    - szybkozłącze ładowarkowe z widłami do palet, 
    - łyŜka ładowarkowa wielofunkcyjna 4 w 1 o pojemności  - min. 1 m3    
    - system amortyzacji łyŜki ładowarkowej, 
    - wysokość ładowania             - min. 3,3 m, 

− widły o udźwigu    - min. 1,5 t, 
13. Sterownie łyŜką ładowaki za pomocą wielofunkcyjnego drąŜka typu Joystick 
14. Sterowanie koparką za pomocą dźwigni mechanicznych 



 
 
15. Teleskopowe, eliptyczne ramię koparki,  
      - głębokość kopania     - min. 6 m 
      - szybkozłącze mechaniczne na osprzęcie koparkowym, 
      - zasięg roboczy od sworznia obrotu  - min.  6 m, 
      - łyŜki koparkowe o szerokości 300, i 600 mm, 
      - łyŜka skarpowa 1500 mm, 
      - instalacja hydrauliczna umoŜliwiająca podłączenie młota hydraulicznego lub   
        innego narzędzia z przyłączem (szybkozączki) umiejscowionym na ramieniu   
        koparkowym, 
      - dodatkowe wyjście montowane na koparce do podłączenia narzędzi ręcznych o       
        przepływie oleju 20-30 l/min i ciśnieniu do 170 bar 
10.Maszyna wyposaŜona w system słuŜący do lokalizacji, monitoringu  
     miejsca i czasu pracy typu GPS 
11.Elektroniczny system kontroli  rzeczywistego zuŜycia paliwa z moŜliwością  
     odczytu i archiwizowania. 
12. Czas reakcji serwisu  max. 48 godz. od momentu zgłoszenia awarii, max czas   
      usunięcia awarii do 14 dni 
13. Pełna dokumentacja techniczna , katalog części w wydaniu papierowym i   
      elektronicznym ,certyfikat CE 
14. Termin dostawy – nieprzekraczalny 15 stycznia 2012 roku. 
15. Dostawa w miejsce wskazane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 
16. Szkolenie 3 operatorów na koszt Wykonawcy – min. 4 godz. 
17. Gwarancja fabryczna min. 60 m-cy lub min 5000 mtg.     


