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Spełnienie 
wymaga ń*  Specyfikacja techniczna ładowarki kołowej teleskopo wej  
TAK NIE 

Parametry podstawowe:  
a) fabrycznie nowa  ładowarka kołowa teleskopowa, rok produkcji - 2014   
b) rama sztywna, cztery koła skrętne   
c) ramię z wysuwem teleskopowym   
d) układ przeniesienia napędu (silnik, skrzynia biegów, mosty) 

wyprodukowane przez jednego producenta 
  

e) poziom hałasu podczas pracy ładowarki przy jej maksymalnym 
obciąŜeniu wewnątrz kabiny nie przekraczający 85 dB 

  

1. 

f) ładowarka przystosowana do pracy w środowisku o duŜym zapyleniu i 
odorze 

  

Silnik:   2. 
a) wysokopręŜny z turbodoładowaniem o mocy min. 120 KM, spełniający 

europejskie normy niskiej emisji spalin dla maszyn budowlanych i 
rolniczych TIER IV 

  

Układ napędowy:  
a) skrzynia biegów umoŜliwiająca zmiany biegów pod obciąŜeniem   
b) skrzynia biegów z przełoŜeniami zapewniającymi optymalną pracę 

maszyny 
  

c) napęd przenoszony na obie osie 4x4 zapewniający optymalny moment 
obrotowy w zaleŜności od warunków trakcyjnych 

  

3. 

d) cztery koła równe z ogumieniem wysokiej wytrzymałości o rozmiarze  
min. R24 - budowlane, wzmocnione, bieŜnik inny niŜ, tzw. jodełka 

  

Sterowanie:  
a) sterowanie zapewniające maszynie zwrotność i manewrowość   
b) promień skrętu max 3.8 m   

4. 

c) sterowanie pracą maszyny za pomocą pojedynczego joysticka z 
dodatkową moŜliwością wyboru kierunku jazdy, zmiany biegów oraz 
proporcjonalnym wysuwaniem i wsuwaniem teleskopu. 

  

Parametry robocze:  
a) udźwig maksymalny min. 4000 kg   
b) wysokość podnoszenia ładunku min. 7 m   

5. 

c) układ hydrauliczny zasilany pompą tłoczkową o przepływie min. 
140l/min. i ciśnieniu roboczym min. 260 bar 

  

Osprzęt roboczy:  
a) łyŜka o pojemności ok. 2,5 m³, materiał 1,05 Mg/m³   
b) łyŜka o pojemności ok. 3 m³, materiał 0,75 Mg/m³   
c) widły do palet   
d) chwytak do kostek słomy   

6. 

e) zamiatarka o szerokości min. 2100 mm, kompatybilna, tego samego 
producenta 

  

Kabina:  
a) kabina ogrzewana i wyposaŜona w klimatyzację   
b) kabina z zabezpieczeniem antyodorowym   
c) regulowany fotel operatora wyposaŜony w pasy bezpieczeństwa i 

regulowana kolumna kierownicy 
  

d) radio CD   

7. 

e) alarm stabilności wzdłuŜnej składający się z diod LED i sygnalizatora 
akustycznego 
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WyposaŜenie dodatkowe:  
a) hydrauliczne szybkozłącze ładowarkowe umoŜliwiające uzbrojenie 

maszyny w róŜny osprzęt 
  

b) układ zapewniający samopoziomowanie szybkozłącza osprzętu 
podczas podnoszenia i opuszczania ramienia 

  

c) zawór bezpieczeństwa hydrauliki   
d) waga elektroniczna zamontowanym w kabinie operatora z 

wyświetlaczem graficznym, z moŜliwością wydruku 
  

e) system umoŜliwiający oczyszczanie chłodnicy silnika z pyłu (odwrócony 
bieg wentylatora chłodnicy) 

  

f) łyŜka pływająca   
g) akumulator stabilizacji - poziomu   
h) alarm cofania   
i) lampa ostrzegawcza koloru pomarańczowego zamontowana na kabinie   
j) światła robocze (2 z przodu i 1 z tyłu)   
k) spryskiwacze i wycieraczki przedniej i tylnej szyby, osłony 

przeciwsłoneczne 
  

l) trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, apteczka, lampa migowa, skrzynka 
narzędziowa, komplet podstawowych narzędzi 

  

m) niezbędne wyposaŜenie dopuszczające ładowarkę do ruchu po drogach 
publicznych jako pojazd wolnobieŜny (światła drogowe, oznakowanie) 

  

n) zaczep holowniczy   
o) osłona dachu (kratownica)   
p) osłona podwozia i wałów napędowych   

8. 

q) dwa przeglądy serwisowe (wraz z kosztami dojazdu, ewentualnego 
transportu maszyny, robocizny i kosztami części zamiennych fabrycznie 
nowych) 

  

 
*wstawić znak „x” we właściwej kolumnie 
 
 
 
 
 
 
 

............................................................ 
podpis osoby upowaŜnionej 

 


