MINIMÁLNA POŽADOVANÁ ŠPECIFIKÁCIA
Traktor s čelným nakladačom a vlečkou

MOTOR
Počet valcov 4
Výkon do 45 kW / 60 HP
Palivo motorová nafta
PREVODOVKA
Hlavná spojka mechanicky ovládaná 1alebo 2 stupňová
Reverzácia mechanická
4 rýchlostná synchronizovaná x 2 - 8 vpred / 2 vzad
Plus ďalšia prevodovka len vpred a vzad a plazivá prevodovka
Uzávierka zadného diferenciálu mechanicky ovládaná
ZADNÝ VÝVODOVÝ HRIADEĽ
Spojka Suchá spojka Otáčky - ot/min 540 / 720-1000
Ovládanie kardanu mechanické ovládanie
HYDRAULICKÝ SYSTÉM
Zadný trojbodobý záves mechanická regulácia
Dvojitý vývod na hydrauliku
Zadné ramená guľové upínanie
MIESTO VODIČA
Kabína - vyhrievaná
Prístrojový panel
Sedadlo vodiča mechanicky nastavované, odpružené
NÁPRAVY
Druh kolies diskové
Počet náprav / Poháňaných náprav 2/2
Rozmery diskov a pneumatík predná / zadná náprava R14 / R20
PRIPOJENIE VLEKU
Záves polohovateľný, uchytenie horizontálny a vertikálny kolík
Pripojenie vzduchu rýchlospojka
Pripojenie hydrauliky rýchlospojka
Vzduchové brzdy s kompresorom pre vlek
OSVETLENIE
Predné a zadné - pre premávku na pozemných komunikáciách v SR
Pracovné - predné a zadné
Výstražné - mechanický odnímateľný maják
ČELNÝ NAKLADAČ
Kompatibilný k ponúkanému typu traktora
Lyžica naberacia a otvárateľná
VLEČKA
Nosnosť 3000 kg
Výklopná do troch strán
S hydraulickým vyklápaním
Dvojkolesová / jedna náprava
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OSTATNÉ POŽIADAVKY
▪ Miesto dodania je obec Kalná Roztoka, obecný úrad, Kalná Roztoka č. 199, 067 72 Klenová, SR
Dodávateľ zabezpečí traktor vrátane dopravy na miesto plnenia.
▪ Dodávateľ dodá nový nepoužívaný traktor s požadovanými technickými parametrami, v požadovanej výbave a s
dokumentáciou, ktoré sa viažu k riadnemu odovzdaniu a k jeho užívaniu.
▪ Súčasťou dodávky je odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného traktora s príslušenstvom. Ak sa pri
odskúšaní zistí vada, objednávateľ má právo odmietnuť prevzatie traktora s príslušenstvom.
▪ Požadujeme zaškolenie osôb dodávateľom pri odovzdávaní / preberaní traktora s príslušenstvom.
▪ Tovar bude dodaný bez právnych vád, ktoré by bránili riadnemu užívaniu.
▪ Termín dodania bude dohodnutý podľa aktuálnych možností dodávateľa.

Schválil:
30. marca 2020

Ladislav Hakulin
starosta obce
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