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Specyfikacja techniczna przedmiotów zamówienia

1.  Pojazd ciężarowy z urządzeniem hakowym przystosowany do ciągnięcia przyczepy. Fabrycznie nowy, rok produkcji
2018: 

Termin dostarczenia samochodu do 28.12.2018 r.
Gwarancja  na  samochód  ciężarowy:  minimum  36  miesięcy  -  bez  limitu  kilometrów  (Gwarancja  obejmuje  
wszystkie podzespoły pojazdu)

2. Parametry techniczne samochodu ciężarowego:

• moc silnika nie mniej niż 440 KM, 
• klasa emisji spalin nie niższa niż Euro 6,
• układ napędowy 6x4
• rok produkcji nie starszy niż 2018,
• silnik  napędzany  ON 6-  cylindrowy,  rzędowy  4 zawory  na  cylinder,  wtrysk  paliwa  –  Electronic  Commonrail,

sterownany elektronicznie z systemem EDC. Turbosprężarka o zmiennej geometrii (eVGT), intercooler, termiczny
układ rozruchowy, chłodzony cieczą zgodny z normą EURO 6C.

• pojemność silnika nie mniej niż 12 000 cm3
• skrzynia biegów manualna,  synchronizowana, układ pojedynczego H, Ilośc biegów 16 + 2 wsteczne, zmiana

biegów wspomagana pneumatycznie.
• Oś przednia sztywna, zawieszenie  na resorach parabolicznych wzmocnionych, wzmocniony stabilizator
• nośność osi przedniej 8 000 kg.
• Osie tylne:  tandem osi  napędowych z podwójną redukcją ,zwolnice w piastach kół,wielopiórowe zawieszenie

półeliptyczne,  amortyzatory  i  stabilizatory,  maks.  Obciążenie  zespołu  osi  13000 +  13000  kg;  pneumatyczne
sterowanie mechaniczną blokadą mechanizmu różnicowego. 

• Przełożenie tylnego mostu nie mniej niż 3,7
• układ hamulcowy dwuobwodowy z układem ABS + EBL, hamulce tarczowe przedniej osi oraz hamulce bębnowe

osi tylnych,
• Hamulec parkingowy na tylne osie,
• dekompresyjny hamulec silnikowy,
• zbiornik paliwa 300l;
• zbiornik AdBlue 50l;
• kabina dzienna AD-LR, wykonana z ocynkowanych blach stalowych, dach z tworzywa sztucznego, Tylna ściana

kabiny z oknami,
• stalowy zderzak przedni,
• kratki ochronne na reflektory,
• zawieszenie kabiny mechaniczne,
• kabina odchylana o kąt 60 stopni,
• ilość miejsc w kabinie 2,
• kolor kabiny – biały fabrycznie,
• fotel kierowcy zawieszony pneumatycznie,
• zintegrowane pasy bezwładnościowe i zagłówki
• regulowana kolumna kierownicy
• tachograf cyfrowy
• ogranicznik prędkości do 90 km/h
• tempomat
• elektryczne ustawiane i podgrzewane lusterka wsteczne oraz lusterko rampowe,
• elektrycznie sterowane szyby w drzwiach,
• przednie światła przeciwmgielne,
• zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna,
• immobiliser,
• centralny zamek zdalnie sterowany,
• klimatyzacja manualna,
• filtr przeciwpyłkowy,
• światła do jazdy LED,
• koło zapasowe bez wyciągarki,
• kliny pod koła,
• trójkąt ostrzegawczy,
• podnośnik,
• przewód do pompowania opon,
• główny wyłącznik prądu mechaniczny
• osłona stalowa chłodnicy od dołu
• radio 



• radio CB
• opony 13R22,5
• pojazd przystosowany do ciągnięcia przyczepy
• złącze elektryczne przyczepy 2 x 7 pin na belce tylnej
• nominalna moc załadunkowa urządzenia hakowego nie mniej niż 20 000 kg,
• Teleskopowe hydrauliczne ramie główne haka,
• wysokość haka nie mniej niż 1500 mm,
• oko zaczepowe wyposażone w blokadę bezwładnościową z materiału o niskiej ścieralności (HARDOX),
• hydrauliczna blokada kontenera,
• wskaźnik poprawnego mocowania poprzez lampkę kontrolną umiejscowioną w kabinie kierowcy,
• blokada hydrauliczna urządzenia,
• siłowniki hydrauliczne z możliwością regulacji długości skoku,
• pneumatyczny system sterowania funkcjami roboczymi,
• sterowanie urządzeniem hakowym z kabiny kierowcy oraz awaryjnie z boku pojazdu,
• zbiornik oleju hydraulicznego,
• Rozdzielacz hydrauliczny,
• tylne rolki urządzenia łożyskowane na łożysku ciężkiego zastosowania wykonanego z brązu(SKF),
• ślizgowe tuleje na przegubach przechyłu haka wykonane są z kompozytu poliformaldehydu (SKF),
• rama  zabudowy  hakowej  wykonana  z  wysoko  gatunkowej  stali  przygotowana  do  montażu  modułowego

( przykręcanego na śruby do podwozia),
• wszystkie elementy montowane do ramy urządzenia mocowane w sposób modułowy (skręcany),
• zawory przelewowe umożliwiające prawidłową pracę urządzenia,
• rurki hydrauliczne stalowe,
• Wszystkie elementy mocujące urządzenie do podwozia cynkowane ogniowo, urządzenie śrutowane  i malowane

farbą podkładową epoksydową, a następnie malowane nawierzchniowo na kolor czarny, 
• wszystkie elementy haka wykonane w technologii spawanej ( nie odlewane)
• boczne odboje antyrowerowe
• kosz na siatkę

3.  Przyczepa dwu osiowa podkontenerowa do  przewozu kontenerów o  kubaturze  od 20  do  40  m  ³  wg  DIN 30722.  
Fabrycznie nowa, rok produkcji 2018:

Termin dostarczenia przyczepy do 05.03.2019 r.
Gwarancja na przyczepę: minimum 24 miesiące 

4. Parametry techniczne przyczepy:

• podwozie stalowe ze stali o podwyższonej wytrzymałości, 
• hamulce tarczowe na na obu osiach,
• dwuprzewodowy układ pneumatyczny z układem ABS
• automatyczny hamulec parkingowy
• obciążenie techniczne osi nie mniej niż 9 000 kg. na oś, 
• obciążenie użytkowe osi  nie minej niż 8 000 kg. na oś,
• bieżnia przystosowana do załadunku i transportu kontenerów wymiennych z możliwością załadunku kontenera od

tyłu przyczepy, 
• długość bieżni nie mniej niż 6800 mm; umożliwiające przewóz kontenerów o długości od 6500 mm do 7000 mm, 
• maksymalna szerokość pomiędzy prowadzeniem rolek kontenera 2170 mm,
• blokada rolki kontenera pneumatyczna,
• zawór poziomowania platformy,
• obrotnica,
• dyszel z naciągiem wyposażony w wspomaganie podnoszenia dyszla,
• ucho dyszla ø 40,
• odboje gumowe przymocowane do zderzaka zabezpieczające tył przyczepy,
• felgi stalowe, 
• koła typu „bliźniak” w rozmiarze 235/75 R17,5
• oświetlanie zgodne z obowiązującymi przepisami,
• lampy obrysowe przednie nie mniej niż 2 sztuki,
• lampy obrysowe  boczne,
• lampy obrysowe na wysięgnikach nie mniej nż 2 szt,
• lampy podświetlające tablice rejestracyjną 2 szt,
• lampy zespolone tylne 2 szt,
• dwa złącza elektryczne 7 – polowe,
• podwozie śrutowane, gruntowane i lakierowane na kolor grafitowy lub czarny,
• koło zapasowe  + winda,
• osłony przeciw podjazdowe boczne aluminiowe,
• zderzak tylny,
• błotniki plastikowe na wszystkich osiach wyposażone w chlapacze,
• min. dwa kliny pod koła  z mocowaniem,
• wyposażony w homologację producenta.


