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Bunuri/servicii
Lotul 1

Tractor
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Tractor nou: Motor cu 4 cilindri şi o
capacitate de 3800-4200cm3, putere 90100 C.P. turbina/interculer. Transmisia:
Cutie de viteze sincronizata
20/30F+10/15R Cuplare 4WD
mecanica. Sistem de frânare
independentă complet hidrostatică pe
toate cele 4 roţi, discuri de frână
imersate în ulei, Unghi de bracaj: 45/55
Capacitate ridicare a mecanizmului de
suspendare spate: 3200/3600 kg.
Ambreiaj PTO multi disc imersat în
baie de ulei, Priza de putere spate: 540540E rpm. Sistem hidraulic cu pompă
de 40/45 l/min. 3-4 perechi de valve
hidraulice cu cuplare rapida
Lungime 3900-4000 mm
Inaltime 2550-2650 mm
Latime 1773-1941 cm
Greutate: 3200-3400 kg
Cabină cu aer condiţionat, ștergător
parbriz fata, izolată fonic,
Roti fata: 280/85 R24
Roti spate: 12.4 R36
Greutati pe rotile din spate
Garantie: min. 12 luni

.

Standarde
de
referinţă
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Incarcator Frontal cu Cupa
maxilara

Incarcator frontal compatibil cu tractorul
propus: Stare nou.
Înălțimea max. de ridicare
3800-3950 mm, Înălțimea maximă de
ridicare (podea și atașament)
3600-3700 mm, Înălțimea de descărcare
2700-2900mm, Unghiul de descărcare la
înălțimea max. 60-70 de grade,
Capacitatea de rupere a atașamentului
de la sol
1300-1500 kg, Capacitate de încărcare
la înălțime 1000-1200kg, Sistem de
echilibrare a atașamentelor
Hidraulic, Sistem anti-șoc, Sistem de
control al joystick-ului, Supapă
hidraulică de fixare mobile, Adaptor de
demontare-montare a atașamentului
rapid, Greutatea încărcătorului frontal
700-800 kg, Gama necesară pentru
puterea tractorului minim 80C.P. in set
cu cupa.
Cupa cu maxilar 0.8m3.
Garantie: min.12 luni

Remorcă basculantă

Lama universala de nivelare

Remorcă pentru tractor:
Stare: Nou
Condiţii specifice: Compatibil cu
tractorul propus
Completări: obloane suplimentare de
metal.
Numărul de axe: 2 Capacitatea
masei încărcăturiitransportate:
4500-5000kg Volum: min 10,0
m3 Dimensiunile de gabarit :
min5600x2300x2400
Modul de descărcare: 3 părţi
Greutate: min 1600-1700 kg
Garda la sol: min 300-350mm
Anvelope: 10/75-15.3
Garanția : min. 12 luni

Lama universala de nivelare compatibila
cu incarcatorul frontal propus. Stare nou.
Latime: 2000-2400mm
Inaltime: 600-800 mm
Greutate: 270-290 kg
Latime minima de lucru: 1800-2000mm
Latime maxima de lucru: 1700-1900mm
Unghi maximal de lucru: 24-28 grade
Viteza de lucru: 5km/ora
Agatare pe frontal: Euro-3
Putere tractor necesara: 80/85 C.P.
Garantie: min. 12 luni.

Perie rotativa comunala

Tocator

Perie comunala, stare nou. Campatibila cu
tractoru propus.
Cu putere de la 40 la 80 CP
Frecvența de rotație a rolei periei, rpm 260
Productivitate tehnică (proiectare) a
echipamentului, m2 / oră 23400
Viteza de lucru, km / h 12.9
Înălțimea maximă a zăpezii îndepărtate de
echipamentul de plug și perie, mm 500-600
Lățimea suprafeței de lucru, mm 1700-1900
Diametru perie (pe teanc), mm 550 + 20
Greutate, kg, nu mai mult de 300-350
Timpul mediu dintre eșecuri, oră, nu mai
puțin de 100
Garantie: min 12 luni.

Tocator de resturi vegetale, stare nou
compatibil cu tractorul propus. Latime de
lucru 1800-1900mm, latime totala
2000/2200mm, greutate 570/590kg,
transmisie 3-4 cureli, 20 de ciocane, cuplare
cat. 1/2.
Garantie min. 12 luni.

Butoi pentru lichide

Distribuitor de nisip

Butoi pentru lichide, stare nou, compatibil
cu tractorul propus. Capacitate 40004500lit, pe 1axa, cu pompa de pompare in
set. Lungime 4500/4550mm, latime
2000/2050mm, inaltime 2100/2200mm.
Greutate 1300/1350kg.
Garantie min. 12 luni

Distribuitor de nisip si antiderapant, stare
nou compatibil cu tractorul propus. Volum
0.2-0.3m3, greutate admisa 270-320kg,
latime de lucru 6m, latime 1000/1100mm,
lungime 1000/1050mm, inaltime
1000/1050mm, viteza de lucru 10km/ora,
buncar acoperit.
Greutate 90/110kg.
Garantie: min. 12 luni

