
Załącznik nr 5 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

Oferowany sprzęt ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz 

nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie. 

Wykonawca zobowiązany jest podać parametry urządzeń oraz nazwę 

producenta i model urządzenia.  

 

 

Lp. Nazwa 
Jednostka 

miary 
Ilość Opis 

Nazwa/model/ 

parametry 

Łączna 

cena 

brutto 

1. 

Aerator do 

drenażu 

wgłębnego 

pionowego z 

osprzętem  

kpl. 1 

szerokość robocza  w 

granicach: 1400 mm – 1500 

mm, głębokość pracy: 100 

mm –  250 mm, waga w 

przedziale : 590 kg – 690 kg, 

wyposażony w 3 punktowe 

mocowanie do ciągnika, 

zintegrowana poziomica do 

ustawienia dokładnego pionu 

pracy maszyny, napęd 

korbowodu pasowy 

obustronny, przedni wał o 

średnicy w granicach 130 – 

140 mm, ilość punktów 

smarnych max. 6, wydajność 

minimalna przy 

kwadratowych odstępach 

nakłuć co 110 mm : 4000 

m2/h, centralna regulacja 

ustawienia głębokości pracy 

za pomocą jednej dźwigni, 

tylny wał ugniatający 

jednoczęściowy pływający, 

zintegrowana centralna 

sprężyna antywstrząsowa 

oraz antywibracyjna 

chroniąca ciągnik oraz 

operatora, każde kopyto 

robocze amortyzowane 

sprężyną, odbojnik na każdym 

  



kopycie wykonany z 

tworzywa sztucznego, wałek 

przekazania mocy w zestawie, 

komplet bolców pełnych 

20x250mm, zestaw blach 

podtrzymujących darń  

2. 
Siewnik do 

dosiewu trawy   
kpl. 1 

szerokość robocza w 

przedziale : 1500 mm -1600 

mm, pojemność zbiornika na 

nasiona w przedziale :130 – 

150 l., prędkość pracy w 

zakresie 3 – 10 km / h, waga 

maszyny w przedziale : 200 kg 

– 230 kg, odstęp między 

wysypem nasion a podłożem : 

120 – 150 mm, przeniesienie 

napędu od tylnego wału za 

pomocą łańcucha, tylny wał 

ugniatająco – wyrównujący 

składający się z minimum 

ośmiu pompowanych kół 

wyposażony w 3 punktowe 

mocowanie do ciągnika  

  

3. 

Lekki 

samojezdny 

traktor 

wielozadaniowy 

do utrzymania 

płyty boisk i 

terenów 

zielonych  

 

kpl. 2 

silnik 2 cylindry - tuleja 

żeliwna - smarowanie 

ciśnieniowe , moc 

znamionowa min. 12 kW przy 

3100 obr. / min., pojemność 

minimalna 600 cm3, rozruch 

elektryczny, pojemność 

zbiornika paliwa min. 7,5 l , 

wskaźnik poziomu paliwa na 

wyświetlaczu widoczny z 

fotela operatora, rodzaj 

paliwa benzyna bezołowiowa 

, przekładnia napędowa 

hydrostatyczna, pojemność 

zintegrowanego zbiornika na 

trawę min. 300 litrów, 

szerokość koszenia w 

granicach : 100 cm – 107 cm , 

tempomat, opcja koszenia 

przy jeździe do tyłu, 

elektroniczny licznik 

motogodzin, konstrukcja 

podwozia pełnoramowa, 

  



stalowa, żeliwna przednia oś, 

wyłącznik bezpieczeństwa 

pod fotelem operatora, 

zalecana przez producenta 

wielkość powierzchni 

jednorazowo koszonej 

minimum 8000 m2, 

maksymalna prędkość jazdy 

do przodu w przedziale : 8 – 9 

km/h, regulacja wysokości 

koszenia w przedziale : 25 – 

102 mm, elektroniczne 

załączanie agregatu 

koszącego, promień okręgu 

nieskoszonego w przedziale : 

70 – 75 cm, masa traktora w 

przedziale 300 – 320 kg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


