
Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

 
OPIS TECHNICZNO- JAKOŚCIOWY 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej (rok produkcji 2019) 
koparko-ładowarki –( sztuk 1) oraz fabrycznie nowej (rok produkcji 2019) minikoparki 
 

1. Koparko-ładowarka 
a) charakterystyka techniczna: 
 koparko-ładowarka kołowa spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się 

po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu 
Drogowym, 

 masa eksploatacyjna maszyny do 8700 kg, 
 długość transportowa maszyny do 5,98 m, 
 silnik wysokoprężny turbodoładowany o mocy znamionowej brutto minimum 105 KM, bez 

filtra cząstek stałych DPF i katalizatora DOC, spełniający normę emisji spalin minimum Stage IV 
(Tier4 Final), 

 napęd koparko-ładowarki na dwie osie, możliwość napędu na jedną oś, 
 koła jezdne: przednie i tylne równe o rozmiarze minimum 28”, 
 przednia oś wychylna, przednie koła skrętne, tylne koła skrętne, tryb skrętu krab 
 blokada zmiennika momentu obrotowego zmniejszająca zużycie paliwa 
 Wszystkie główne komponenty układu napędowego wyprodukowane przez jednego 

producenta (silnik, skrzynia biegów, mosty) 
 średnica zawracania koparko-ładowarki bez hamulca do 9,5 m, 
 skrzynia biegów maszyny typu AutoShift, przełączalna pod obciążeniem, minimum sześć 

biegów w przód, minimum cztery biegi w tył,  
 2 niezależne układy hamowania, hamulec zasadniczy hydrauliczny, mokry, samoregulujący się, 
 system hydrauliczny umożliwiający dostosowanie wydajności układu hydraulicznego do 

bieżącego zapotrzebowania, 
 układ hydrauliczny zasilany pompą wielotłoczkową o wydajności min 165 litrów/min  

i ciśnieniu roboczym minimum 250bar, 
 stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydraulicznie ze wskaźnikiem (lampką) krańcowego 

położenia stabilizatorów; 
 błotniki kół przednich i tylnych, skrzynka narzędziowa, immobiliser, 
 kabina operatora z obrotowym fotelem, spełniająca wymagania konstrukcji ochronnej ROPS i 

FOPS, poziom hałasu w kabinie do 75dB. 
 zbiornik paliwa o pojemności minimum 150 litrów, 
 koparko-ładowarka musi być wyposażona w fabryczny system nawigacji satelitarnej GPS. 

 
b) osprzęt ładowarkowy koparko-ładowarki: 
 sterowanie ramieniem ładowarkowym za pomocą Joysticków, 
 musi posiadać system zapewniający samopoziomowanie łyżki ładowarkowej oraz układ 

stabilizacji łyżki ładowarkowej, 
 musi posiadać układ powrotu łyżki ładowarkowej do pozycji ładowania, 
 łyżka ładowarkowa montowana dzielona (otwierana), wielofunkcyjna: 6 w jednym - możliwość 

spychania, ładowania, kopania, chwytania, rozściełania i wyrównywania, mocowana na 
sworznie do ramion koparko-ładowarki 

 pojemność łyżki ładowarki minimum 1,3 m3, szerokość łyżki do 2,5 m, 
 maksymalna wysokość załadunku minimum 3,1 m, 
 udźwig na pełną wysokość w łyżce ładowarkowej minimum 3 500 kg, 
 szybkozłącze ładowarkowe hydrauliczne z widłami. 



 
c) osprzęt koparkowy podsiębierny koparko-ładowarki: 
 sterowanie ramieniem koparkowym za pomocą Joysticków, 
 musi posiadać możliwość przesuwu bocznego wysięgnika koparkowego, 
 łyżka koparkowa montowana na szybkozłącze koparkowe o szerokości 600 mm ± 20 mm, 
 łyżka koparkowa montowana na szybkozłącze koparkowe o szerokości 300 mm, 
 łyżka skarpowa uchylna montowana na szybkozłącze o szerokości  1500mm, 
 instalacja do łyżki skarpowej uchylnej, 
 ramię koparkowe o zmiennej długości, rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe), 
 głębokość kopania ze standardową łyżką i bez szybkozłącza minimum 5,85 m, 
 wysokość załadunku przy złożonym ramieniu (bez wysuwu teleskopowego) minimum 3,5 m, 
 udźwig przy złożonym ramieniu (bez wysuwu teleskopowego) minimum 1500 kg, 
 siła skrawania na łyżce koparkowej minimum 57 kN, 
 instalacja do młota;  

 młot hydrauliczny o następujących parametrach: 
                 - waga młota nie mniejsza niż 330kg; 
                 - energia nie mniejsza niż 980 J; 
                 - w komplecie płyta adaptacyjna i komplet przewodów hydraulicznych; 
                 - minimum jeden zapasowy grot. 
 

d)  wymagania dodatkowe: 
 gwarancja na oferowaną koparko-ładowarkę musi wynosić co najmniej 36 miesięcy lub 3000 

motogodzin, 
 przeglądy do 3000 motogodzin w cenie maszyny, 
 dostawa koparko-ładowarki w ciągu 14 dni od podpisania umowy, 
 dostawca powinien być producentem lub autoryzowanym przedstawicielem producenta  

oferowanej koparko-ładowarki; 
 zapewniony serwis gwarancyjny i pogwarancyjny koparko-ładowarki,  
 odległość autoryzowanego stacjonarnego punktu serwisowego nie więcej niż 100 km od 

siedziby zamawiającego  
 zapewniony czas reakcji w przypadku awarii  koparko-ładowarki musi wynosić maksymalnie 48 

godziny od zgłoszenia, a zakończenie naprawy maksymalnie 7 dni od daty jej rozpoczęcia, 
 oferowana maszyna musi być wyposażona w   immobiliser oraz w pakiet podstawowy 

składający się z gaśnicy, trójkąta ostrzegawczego oraz instrukcji obsługi operatora w języku 
polskim i katalogu części zamiennych, 

 dostawca  przeszkoli w cenie dostawy dwóch operatorów Zamawiającego w zakresie budowy  i 
obsługi koparko ładowarki. 

 

2. Minikoparka 
a. Nadwozie 

 Minikoparka z konwencjonalnym zachodzeniem tyłu przy skręcie 

 Podwójne zabezpieczenie hydrauliki przeciwko przypadkowemu użyciu części 

roboczej/jazdy 

 Panele boczne maszyny wykonane z blachy stalowej. 

 Przeciwwaga odchylana na zawiasach zapewniająca pełny dostęp do komory silnika i 

akumulatora, otwierane okno rewizyjne w tylnej przeciwwadze, 

 Wlew paliwa zabezpieczony kluczykiem – dostępny bez konieczności otwierania maski 

silnika 



 Kabina operatora z regulowanym fotelem, spełniająca standardy TOPS/FOPS z 

ogrzewaniem i wentylacją, przednia szyba z wycieraczką i spryskiwaczem dzielona, dolna 

część wyjmowalna. 

 Światła robocze na kabinie i ramieniu koparki oraz światło ostrzegawcze „kogut” 

 Gaz ręczny 

 Wszystkie szyby kabiny płaskie 

b. Układ hydrauliczny 

 Pompa wielotłoczkowa o zmiennym wydatku wykorzystująca system LoadSensing 

 Ciśnienie w układzie roboczym min 235bar 

 Instalacja hydrauliczna wyprowadzona na ramieniu koparkowym – dwukierunkowa o 

przepływie maksymalnym min. 30 l/min. 

 Sterowanie funkcjami roboczymi wg standardu ISO 

 sterowanie instalacją hydrauliczną i skrętem ramienia w joysticku (elektro-

proporcjonalne). 

c. Układ napędowy 

 Gąsienice gumowe szer. min 230mm o krótkim skoku 

 Dwie prędkości jazdy: I – min 2km/h, II – min 4km/h 

 Podwozie rozsuwane, mechanizm rozsuwu wyposażony w wymienne ślizgi 

 Siła pociągowa min 13 kN 

 Min. 3 rolki prowadzące gąsienic gumowych 

 Zdolność pokonywania wzniesień min  35˚ 

d. Silnik 

 Silnik wysokoprężny Diesla trzycylindrowy chłodzony cieczą 

 Moc maksymalna min. 11,5kW 

 Pojemność min 750cm3 

e. Parametry robocze 

 Masa operacyjna min. 1810 kg 

 Maks. głębokość kopania (bez szybkozłącza, na podniesionym lemieszu) min. 2,4 m 

 Maks. Wysokość załadunku min. 2,6 m 

 Maks. Zasięg kopania min 4,0 m 

 Kąt obrotu łyżki min 200˚ 

 Łączny obrót wysięgnika prawo/lewo min 127˚ 

 Siła skrywania łyżki min. 18 kN 

 Siła zrywania na ramieniu min. 9kN 

f. Wyposażenie 

 Instrukcja obsługi, katalog części, deklaracja CE 

 Smarownica z tubą smaru, zestaw narzędzi do podstawowej obsługi maszyny, apteczka, 

gaśnica 

 Uchwyty transportowe min 8szt. 

 Tuleje na ramieniu koparkowym wymagające smarowania min co 300h 

 Wymienne tulejki na koniku ramienia koparkowego 

 Lemiesz koparkowy z poszerzeniami i zamkiem bezpieczeństwa 

 Łyżka do kopania szerokości min. 300mm 

 Łyżka do kopania szerokości min. 600mm 



 Łyżka skarpowa uchylna o szerokości min.1000mm 

 Szybkozłącze koparkowe 

g. Inne 

 gwarancja na oferowaną minikoparkę musi wynosić co najmniej 36 miesięcy lub 3000 

motogodzin, 

 przeglądy do 3000 motogodzin w cenie maszyny, 

 dostawa minikoparki w ciągu 14 dni od podpisania umowy, 

 dostawca powinien być producentem lub autoryzowanym przedstawicielem producenta 

oferowanej minikoparki; 

 zapewniony serwis gwarancyjny i pogwarancyjny minikoparki,  

 odległość autoryzowanego stacjonarnego punktu serwisowego nie więcej niż 100 km od 

siedziby zamawiającego  

 dostawca  przeszkoli w cenie dostawy dwóch operatorów Zamawiającego w zakresie 

budowy  i obsługi minikoparki. 


