
Opis przedmiotu zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego nowego wózka widłowego z osprzętem 
przeznaczonego do prac przeładunkowych w pomieszczeniach zamkniętych i na zewnątrz. Wózek 
będzie pracował w środowisku agresywnym(odpady komunalne) przy dużym zapyleniu i wilgotności, 
garażowany na zewnątrz. Praca wózka na trzy zmiany/ pięć dni w tygodniu.  

  Wymagane parametry techniczne: 

- wózek fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2018r.  
- rodzaj silnika – diesel 

- udźwig- minimum 3,5 Mg 

- wysokość podnoszenia minimum 4 000 mm. 

- maszt triplex 

- przesuw boczny karetki  

- kąt nachylenia masztu do przodu minimum 4o, do tyłu minimum 6o 

- karetka 3A 

- maksymalna wysokość wózka 2600 mm.  
- cztery sekcje hydrauliczne 

- wolny skok minimum 1000mm. 

-  ogumienie superelastyczne (pełne) 

- Kabina: 

-w pełni obudowana, 
-ogrzewana  

-wyposażona w wycieraczki ze spryskiwaczami przedniej i tylnej szyby 

-pasy bezpieczeństwa operatora, 
-dźwiękowy sygnał cofania 

-oświetlenie robocze, 
-lusterka zewnętrzne i wewnętrzne  
-wspomaganie układu kierowniczego 

-stacyjka z kluczykiem  

- kabina wyposażona w szyby 

- drzwi kabiny zamykane kluczykiem   

- zamawiający nie dopuszcza zabudowy kabiny wykonanej z plandeki 
- licznik motogodzin 

- wskaźnik poziomu paliwa 

- wskaźnik hamulca postojowego 

- wlew paliwa zamykany kluczykiem 

- lampa ostrzegawcza na kabinie kogut 

- system kontroli operatora – wyczuwa obecność operatora 

 

Wyposażenie dodatkowe: 
- chwytak do bel surowcowych: udźwig nominalny minimum 2000kg., zakres otwarcia minimum od 



500mm – 1500mm., konstrukcja wzmocniona, wyposażony w ślizgi na spodzie ramy i ramion 
zabezpieczające te elementy przed ścieraniem, klasa montażowa 3A, długość ramion od 1000mm. do 
1200mm., wysokość ramion od 450mm. do 600mm.  
- widły długość od 1000mm do 1200mm., wraz z osłoną karetki.  

-komplet narzędzi  
 

Wymagane dokumenty w języku polskim: 

-świadectwo zgodności CE/ deklaracja WE, 
-katalog części zamiennych, 
-instrukcja obsługi  
-karta gwarancyjna, 

-książka serwisowa, 
-dokumentacje techniczno-rozruchową, 
-księga rewizyjna UDT, 

 

Gwarancja: 

W okresie gwarancji Wykonawca zapewni bezpłatny serwis z uwzględnieniem: części, płynów, 
dojazdu i robocizny.  

Gwarancja na Wózek widłowy : 24 miesiące lub 4000mtg w zależności co nastąpi pierwsze  

Gwarancja na wyposażenie  dodatkowe-12 miesięcy  
 


