ZDP.B.371.5.2017

Załącznik nr 2a

FORMULARZ OCENY TECHNICZNEJ
PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE
Zakup kosiarki bijakowej na wysięgniku i kosiarki bijakowej tylno - bocznej dla ZDP Lubartów.

Wyszczególnienie

L.p.

Warunki wymagane przez
Zamawiającego

Warunki oferowane przez Wykonawcę
wpisać tak lub nie/wpisać parametr

Kosiarka bijakowa na wysięgniku.
marka ……………………………………………..
model ………………………………..……………
1.

Status: nowa - rok produkcji min.2016

min.2016

2.

Zasięg ramienia - min. 5mb

min. 5mb

3.

Zakres pracy kosiarki -

4.

Sterowanie kosiarki za pomocą hydrauliki ciągnika

Tak

5.

Napęd z WOM na głowicę roboczą przekazywany za pomocą
pasów napędowych

Tak

6.

Głowica tnąca o szerokości min. – 2,00 mb

min. – 2,00 mb

7.

Elementy tnący – noże młotkowe o wadze min. 1,20 kg

min. 1,20 kg

8.

Ilość elementów tnących min. 20 szt.

min. 20 szt.

9.

Masa głowicy roboczej min. 550 kg

min. 550 kg

10.

Zabezpieczenie przy uderzeniu w przeszkodę „ AntiChock”

Tak

11.

Możliwość zamiennego stosowania noży młotkowych z
kosiarki tylno – bocznej

Tak

12.

Instrukcja obsługi w języku polskim

Tak

13.

Gwarancja min.12 m–cy

0

0

+ 180 / - 90

………….……………..
………….……………..

Tak

min.12 m–cy

………….……………..
………….……………..
………….……………..
………….……………..

………….……………..

Kosiarka tylno – boczna
marka ……………………………………………..
model ………………………………..……………
1.

Status: nowa – rok produkcji min.2016

min.2016

2.

Zasięg pracy min. 4,2 mb ( liczony od środka ciągnika ).

3.

Szerokość robocza głowicy min. 2,00 mb

min. 4,2 mb ( liczony od
środka ciągnika ).
min. 2,00 mb

4.

Przesuw boczny min. 1,8 mb

5.

Zakres pracy kosiarki +90 /-45

6.

Elementy tnący – noże młotkowe o wadze min. 1,20 kg

min. 1,20 kg

7.

Masa kosiarki min. 850 kg

min. 850 kg

8.

Zabezpieczenie przy uderzeniu w przeszkodę „ AntiChock”

Tak

9.

Osłony przednie i tylne wykonane ze wzmocnionej włóknem gumy

Tak

10.

Możliwość zamiennego stosowania noży młotkowych z kosiarki
wysięgnikowej

Tak

11

Tak

12.

Napęd z WOM na głowicę roboczą przekazywany za pomocą pasów
napędowych
Instrukcja obsługi w języku polskim

13.

Instrukcja obsługi w języku polskim Gwarancja min.12 m–cy

0

………….……………..

min. 1,8 mb
0

………….……………..
………….……………..
………….……………..

Tak
………….……………..
………….……………..

Tak
min.12 m–cy

………….……………..

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
………………….........................................................
( podpis i pieczęć imienna lub czytelny
podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

