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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Lp. Nazwa sprzętu  Ilość Dane techniczne 

1 RIDER 1 Moc znamionowa - 15.6 kW  

Pojemność cylindra - 726 cm³  

Cylindry - 2  

Chłodzenie silnika - Powietrze  

Rodzaj paliwa - Benzyna  

Rodzaj smarowania silnika - Ciśnieniowe  

Filtr oleju - Tak  

Pojemność zbiornika paliwa - 22 l  

Typ akumulatora - Ołowiowo/kwasowy  

Pojemność akumulatora - 24 Ah  

Waga akumulatora - 5.4 kg  

Szerokość koszenia - 122 cm  

Okrąg nieskoszonej trawy - 50 cm  

Szerokość koszenia, min.-maks. - 122-122 cm  

Wysokość koszenia, min.-maks. - 25-80 mm  

Uruchamianie noży - Sprzęgło elektryczne  

Długość maszyny - 205 cm  

Szerokość maszyny - 98 cm  

Wysokość maszyny - 117.4 cm  

Prześwit pod podjazdem -105 mm  

Wymiary opon przednich - 18x8.5-8  

Wymiary opon tylnych - 18x8.5-8  

Rozstaw osi - 100 cm  

Waga - 432 kg  

Waga (bez urządzenia tnącego i płynów) - 432 kg  

Rodzaj przekładni - Hydrostatyczna z napędem na 4 koła  

Napęd - Sterowanie pedałem  

Maks. prędkość jazdy w przód  - 13 km/h  

Maks. prędkość jazdy w tył - 9 km/h   

Chłodnica oleju - Tak  

Licznik motogodzin - Cyfrowy  

Materiał fotela - Winyl  

Wspornik fotela - Tak  

Wysokość oparcia fotela - Wysokie  

Regulowane, składane siedzenie - Tak   

Maksymalna emisja akustyczna, gwarantowana - 103 

dB(A) 

 

Lemiesz dwukierunkowy - Kompaktowy i składany 

lemiesz do odśnieżania ze stali. Regulacja mechaniczna- 



może pracować w ustawieniu V, czołowo lub spychając na 

bok. Wyposażony w listwę gumową. 

Rampy załadunkowe - wykonane z aluminium odpornego 

na wodę morską ze sprawdzoną, antypoślizgową 

powierzchnią O3, która zapewnia dobrą przyczepność kół 

nawet kiedy jest mokro. Rampy dostosowane do przyczep 

z maksymalnym obciążeniem 1000 kg. Wymiary: 

260x2000x60 mm.  

 

Ładowarka podtrzymująca zasilanie, sterowana 

mikroprocesorem. Ładowania do 5 A możliwość 

ładowania akumulatory od 5 Ah do 60 Ah i podtrzymywać 

do 120 Ah. Ładowarka z 8 etapami ładowania, sekwencją 

testową, która informuje, czy akumulator może przyjąć i 

podtrzymać zasilanie. 

2 Przyczepka 

laweta 

1 szt. Masa własna: 186 kg. 

Dopuszczalna ładowność: 564 Kg. 

Dopuszczalna masa całkowita pojazdu: 750 kg. 

Długość przestrzeni ładunkowej: 2360 mm. 

Szerokość: 1290 mm.  

Rozmiar opon: 13 cali. 

Posiada 4x uchwyty do mocowania ładunku. 

GWARANCJA producenta 24 miesięcy. 

Przygotowana do rejestracji,  

Pełna dokumentacja. 

Fabrycznie nowa 

Ocynkowana 

Otwierana tylna i przednia burta. 

 

3 Traktorek do 

koszenia 

 Szerokość koszenia - 97 cm  

Kółka podporowe - 2  

Ilość noży - 2 szt  

Napęd - Sterowanie pedałem  

Maks. prędkość jazdy w tył  - 3.5 km/h  

Cylindry - 2  

Generator - 16 A  

Rodzaj paliwa - Benzyna  

Filtr oleju - Tak  

Moc znamionowa - 10.1 kW  

Obroty na minutę - 2600 obr./min  

Pojemność zbiornika paliwa - 13.3 l  

Materiał fotela - Winyl  

Rodzaj fotela - Wygodne wysokie oparcie  

Ochrona przednia - Zderzak rurowy  

Licznik motogodzin - Cyfrowy z zaprogramowanym 

harmonogramem przeglądów  

Pojemnik na trawę - W komplecie  

Maksymalna emisja akustyczna, gwarantowana  

100 dB(A)  



Rodzaj przekładni - Hydrostatyczna  

Ładowarka do akumulatorów 12V ołowiowo-kwasowych 

od 1,2-32Ah, Ładowarka nadaje się do ładowania 

podtrzymującego do 100Ah. automatyczna dla 

optymalnego ładowania i ładowania podtrzymującego, 

które maksymalizuje czas pracy baterii i wydajność. Brak 

iskry, odporna na zwarcia i odwrotną polaryzację dla 

bezproblemowego użytkowania. Wodoodporna (IP 65) - 

można jej używać na zewnątrz nawet jeśli pada deszcz lub 

śnieg.  

 

4 Wykaszarka 2 szt. 1 szt. wykaszarki: 

 Moc wyjściowa - 2.8 kW  

Pojemność cylindra - 53.3 cm³  

Max obrotów na wałku wyjściowym - 10500 obr./min  

Prędkość przy maks. mocy - 9000 obr./min  

Prędkość biegu jałowego - 2800 obr./min  

Prędkość uruchamiania sprzęgła - 4100 obr./min  

Moment obrotowy, maks. - 3.5 Nm  

Moment obrotowy, maks. at rpm - 6900 obr./min  

Pojemność zbiornika paliwa - 1.1 l  

Zużycie paliwa - 480 g/kWh  

Zużycie paliwa - 1.34 kg/h  

Przełożenie - 1.47  

Kąt przekładni - 35 °  

Wymiary produktu, dł. x szer. x wys. - 173.3x29.7x24.5 

cm  

Długość rury - 1483 mm  

Średnica wału - 35 mm  

Waga (bez urządzenia tnącego i płynów) - 9.2 kg  

Nóż do trawy producenta, Szelki, Głowica żyłkowa  

Maksymalna emisja akustyczna, gwarantowana  

121 dB(A)  

 

1 szt. wykaszarki: 

Moc wyjściowa - 2.1 kW  

Pojemność cylindra - 45.7 cm³  

Max obrotów na wałku wyjściowym - 8800 obr./min  

Prędkość przy maks. mocy - 9000 obr./min  

Prędkość biegu jałowego - 2700 obr./min  

Prędkość uruchamiania sprzęgła - 3900 obr./min  

Moment obrotowy, maks. - 2.6 Nm  

Moment obrotowy, maks. at rpm - 6000 obr./min  

Pojemność zbiornika paliwa - 0.9 l  

Zużycie paliwa - 450 g/kWh  

Zużycie paliwa - 1 kg/h  

Przełożenie -1.4  

Kąt przekładni - 35 °  



Wymiary produktu, dł. x szer. x wys. - 172.4x27.5x24.1 

cm  

Długość rury - 1465 mm  

Średnica wału - 32 mm  

Waga (bez urządzenia tnącego i płynów) - 8.9 kg  

Nóż do trawy, Szelki producenta, Głowica żyłkowa  

Maksymalna emisja akustyczna, gwarantowana  

117 dB(A)  

 

5 Kosiarka do 

trawy 

1 szt. Pojemność cylindra - 179 cm³  

Moc znamionowa - 2.9 kW  

Obroty na minutę - 2800 obr./min  

Rodzaj smarowania silnika - Ciśnieniowe, z filtrem oleju  

Chłodzenie silnika - Powietrze  

Pojemność zbiornika paliwa - 1.9 l  

Metody koszenia  

Zbieranie/Wyrzut tylny  

Szerokość koszenia - 51 cm  

Stopnie regulacji wysokości koszenia - 6  

Regulacja wysokości koszenia - Centralna  

Wysokość koszenia, min.-maks. - 26-74 mm  

Układ napędowy - Napęd własny, jeden bieg  

Koła napędowe - Tylne  

Rodzaj pojemnika - Materiał z zabezpieczeniem przed 

pyleniem.  

Pojemność kosza -65 l  

Rodzaj uchwytu - Ergonomiczny  

Składany uchwyt - Tak  

Wyściełany uchwyt - Tak  

Regulacja wysokości uchwytu - 2 Step  

Łożysko kół, przednie/tylne - Tak 

Regulacja obrotów silnika - Tak  

Koła z łożyskami kulkowymi - Tak  

Rozmiar przednich kół - 210 mm  

Rozmiar tylnych kół - 210 mm  

Waga - 50 kg  

Materiał obudowy - Aluminium  

Obręcze, tworzywo - Aluminium  

Maksymalna emisja akustyczna, gwarantowana  

98 dB(A)  

 

6 Nożyce do 

żywopłotu 

1 szt. Prędkość robocza - 4400 cięcia/min  

Pojemność cylindra - 21.7 cm³  

Moc wyjściowa - 0.6 kW  

Prędkość przy maks. mocy - 7800 obr./min  

Pojemność zbiornika paliwa - 0.45 l  

Zużycie paliwa - 0.36 kg/h  

Prędkość biegu jałowego - 3000 obr./min  

Długość listwy - 75 cm  

Odstęp między zębami - 30 mm   



Waga 5.0 kg  

Maksymalna emisja akustyczna, gwarantowana  

102 dB(A)  

Przełożenie - 4.09  

 

7 Dmuchawa do 

liści 

1 szt. Pojemność cylindra - 75.6 cm³  

Moc wyjściowa - 3.3 kW  

Prędkość przy maks. Mocy - 7200 obr./min  

Prędkość biegu jałowego - 2000 obr./min  

Pojemność zbiornika paliwa - 2.6 l  

Przepływ powietrza w obudowie - 29 m³/min  

Przepływ powietrza w rurze - 26 m³/min  

Prędkość powietrza - 92.2 m/s  

Prędkość powietrza (płaska dysza) - 93 m/s  

Prędkość powietrza (okrągła dysza) - 92 m/s  

Wymiary produktu, dł. x szer. x wys. - 32.4x51.4x54 cm  

Długość rury - 1197 mm  

Waga - 11.8 kg  

Rodzaj dyszy producenta - Okrągła  

Maksymalna emisja akustyczna, gwarantowana  

112 dB (A)  

 

8 Podkrzesywarka 1 szt.  Moc wyjściowa - 1.0 kW  

Pojemność cylindra - 25.4 cm³  

Prędkość przy maks. mocy - 8500 obr./min  

Prędkość biegu jałowego - 3000 obr./min  

Pojemność zbiornika paliwa - 0.51 l  

Zalecana długość prowadnicy, min.-maks. - 10-12 cali  

Długość prowadnicy (cale) - 12 in  

Rodzaj piły łańcuchowej - H37  

Pojemność zbiornika oleju - 0.2 l  

Długość, z rozciągniętym wysięgnikiem i urządzeniem 

tnącym - 340 cm  

Waga (bez urządzenia tnącego i płynów) - 6.4 kg  

Maksymalna emisja akustyczna, gwarantowana  

107 dB(A)  

 

9 Rębak  silnik: 420 cm3, 15 KM 

prędkość obrotowa: 3600 obr/min 

paliwo: benzyna bezołowiowa 

układ tnący: 2 noże obustronnie ostrzone na bębnie + 1 

przeciw - ostrze 

odległość noży tarczy od przeciw -ostrza: 1 mm 

maks. Średnica obrabianego materiału: 100 mm 

układ przeniesienia napędu: paski napędowe pracujące 

równolegle  

wymiary dł. x wys. x szer. .: 231 x 150 x 80 cm 

waga: 210 KG 

 

 


