
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: 

,,Ładowarka teleskopowa - używana” 

 

POSTĘPOWANIE NIE PODLEGA USTAWIE Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 r. 

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o. 

Pl. Kościelny 1, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki 

 

TRYB WYBORU OFERTY 

1. Wybór oferty zgodnej ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. Postępowanie nie podlega ustawie Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 

roku. 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA , GWARANCJE  

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 7 dni roboczych od podpisania umowy  

2. Gwarancja min. 3 miesiące 

 

 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Dane podstawowe: 

- rocznik od 2018r. 

-przebieg max 4500mth 

1.Parametry techniczne: 

 ‐moc silnika  115-130 KM ‐ norma emisji spalin STAGE 4F z technologią SCR ‐skrzynia POWERSHIFT , 

cztery biegi ‐sterowanie pracy maszyny za pomocą pojedynczego servo joysticka( wybór kierunku 

jazdy, zmiana biegów, z proporcjonalnym wysuwaniem i wsuwaniem teleskopu, obsługa hydrauliki 

zewnętrznej narzędzi) 

 ‐napęd na obie osie 4x4 z możliwością rozłączenia napędu osi tylnej ‐obie osie skrętne oraz trzy tryby 

sterowania maszyną‐ przednia oś skrętna, obie osie skrętne, tryb ,,krab” ‐przełączanie trybów 

sterowania elektrohydraulicznie bez konieczności zatrzymywania maszyny   

 ‐układ hamulcowy uruchamiany hydraulicznie na przednie koła z funkcją wyłączania napędu, koła 

tylne hamowane poprzez wał napędowy ‐hamulec postojowy tarczowy umiejscowiony na wale 

wyjściowym ze skrzyni ‐szybkozłącze ładowarkowe samopoziomujące z hydraulicznym regulowaniem 

osprzętu   



 ‐układ hydrauliczny zasilany pompą tłoczkową o przepływie 140 l/m, ciśnienie robocze 241 barów 

‐odzyskanie energii hydraulicznej podczas opuszczania ramienia ‐zerowanie ciśnienia w instalacji 

hydraulicznej do obsługi osprzętu ‐wyhamowanie ramienia podczas maksymalnego podniesienia oraz 

w końcowym cyklu wsuwania   

- hydrauliczne otwieranie i zamykanie osprzętu  

-szybkozłącza typu JCB 

 ‐płynna regulacja wydatku hydrauliki sekcji zewnętrznej   ‐instalacja hydrauliczna do obsługi osprzętu 

z przodu maszyny ‐funkcja wytrząsania łyżki ułatwiająca wysypywanie trudno odspajanych 

materiałów ‐automatycznie uruchamiana amortyzacja teleskopu ‐pełne oświetlenie pozwalające 

poruszać się po drodze publicznej 

 ‐ogumienie 460/70 R24 ‐kabina operatora wyposażona w ogrzewanie, klimatyzację, regulowany 

fotel, przysłonę przeciw słoneczną na szybie górnej i przedniej, otwierane szyby boczna i tylna 

‐światła robocze przednie i tylne na kabinie ‐widły do palet   ‐zaczep sworzeń 30 mm, wyjście 

elektryczne do przyczep ‐wolny spływ    

2. Parametry robocze: 

 ‐udźwig maksymalny 4100 kg. ‐udźwig na pełnej wysokości 2250 kg.  

‐maksymalna wysokość podnoszenia ładunku 7 m  

‐maksymalny zasięg do przodu 3,75 m ‐udźwig na maksymalnym zasięgu do przodu 1500kg. 

‐promień skrętu 3,7  

3. Wymiary: ‐wysokość 2,49 m ‐szerokość 2,29 m ‐długość 5 m ‐prześwit 0,5 m ‐rozstaw osi 2,75 m 

‐masa robocza 8000 kg.  

  Dostępność serwisu i części:   

1. Serwis w odległości nie przekraczającej 50 km.  

 

2. Reakcja serwisowa do 24 godzin. 

 3. Dostępność części do 24 godzin.  

 


