ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
„Доставка на трактор и прикачен инвентар за нуждите на проект №15-16 към НИЦ
при Аграрен университет - Пловдив“

1. Трактор – 61 к.с., 4х4, Lombardini LDW2204 Тurbo B1, 4-тактов, Турбо Дизел двигател,
Брой цилиндри 4, Обем, куб. см-2199, Макс.обороти,об/мин 2800,
Охлаждане-водно,
Скоростна кутия синхронизирана: 12 напред/ 12 назад, ВОМ,об/мин 540, Навесна
система 3-точкова, с капацитет 1240 кг, I-ва категория, Хидравлични бързи връзки 1 бр.
единично действащ с бърза връзка, 1 бр. двойно действащ с две бързи връзки,
Управление хидравлично, Хидравлична помпа -Тандем помпа, с дебит 31 л/мин;
работно налягане 160 bar , Спирачки Задни, дискови в маслена баня, Блокаж на
диференциала на преден и заден мост, механично включване, Съединител- Дисков, в
маслена баня,
Тегло,кг ,без кабина 1280, Скорост, км/час - 0,7 до 36, Ширина, мм 1 420 – 1 570,
Дължина, мм 3 140, Височина, мм
2180, Кабина, Обръщане на управлението, Предна
навесна система, Колела 280/70 R18, Тежести за колела;
2. Гребло за сняг – Работна ширина 1,80 м, с хидравлично настройване на работния ъгъл,
пружинен предпазител при удар в препятствие;
3. Косачка мулчираща – работна ширина 1.8 м, задно изхвърляне на тревата, регулиране на
работната височина - с опорни колела, тегло до 240 кг, оборудвана с 3 ножа, задвижване
на ножовете - с ремъци;
4. Шредер – работна ширина 1.6 м, работни органи – чукове – 20 бр, разположени в двойна
спирала под 45 градуса, оборудван с кардан, плаваща позиция за копиране на терена,
агри лагери на опорния валяк без нужда от гресиране;
5. Фреза със странично изместване - работна ширина 1,65 метра, максимална работна
ширина от центъра на трактора (в дясно по посока на движението) – 1,25 метра,
странично изнасяне – надясно по посока на движението, ротор с двойноспирално
разположение на мотичките, оборудвана с кардан със защита, брой мотички – 32 ;
6. Комбиниран навесен центробежен разпръсквач за тор, сол и пясък – обем на резервоара
– 400 л от армиран полиетилен, неръждаемо дъно, диск и лопатки, поцинкован
ограничител на разпръскване на сол и пясък, неръждаема решетка, специална бъркалка
за сол и пясък;
7. Комбинирана пръскачка – обем на резервоара 400 л. от армиран полиетилен, плавно
регулируем вентилатор с дебит от 16 000 до 48 000 куб.метра за час, гаранция на помпата
– 36 месеца, резервоар за измиване на ръцете, диаметър на вентилатора 825 мм,
оборудвана с кардан, система за самонапълване, ежекторна бъркалка с опция за
спиране, щанга с работна ширина 8 метра, дюзи на щангата и вентилатора – LECHLER,
окачване на щангата чрез усилен двустранен адаптер;
8. Щанги за хербицид за трайни насаждения – телескопична щанга в диапазон от 140 до
180 см, работна ширина на пръскащата глава - 60 см, брой дюзи – 2 бр, разстояние
между дюзите – 30 см, дюзодържател с възможност за настройка на ъгъла на пръскане,
тегло за брой – 7 кг.;
9. Плуг 3х25;

Забележка:
Въз основа на чл. 49 от ЗОП, Възложителят уведомява участниците, че ако някъде в
Техническите спецификации е изписан конкретен модел, търговска марка, патент, тип или
конкретен произход или производство, което би довело до облагодетелстване или
елиминиране на определени лица или на някои продукти, участниците следва да имат
предвид, че се касае и за „еквивалентни такива“, като Възложителят не визира конкретни
модел, търговска марка, патенти или др., а същото е използвано единствено за
по-голяма
яснота на участниците при обясненията на техническите спецификации.

