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KOSZTORYS
Przedmiot
Kategoria 1

Dostawa wyposażenia dla ZAZ
Dostawa wyposażenia warsztat ds. pielęgnacji zieleni

adres realizacji

Kielce, ul. Wesoła 52a

Organizator

Caritas Diecezji Kieleckiej

adres siedziby

Kielce, Jana Pawła II 3

adres do korespondencji

Kielce, ul. Najświętszej Maryi Panny 1, 25-010 Kielce

Lp.

Nazwa

1.

Kosiarka do
trawy

Minimalne wymagania techniczne

Szt.

 Szerokość koszenia – 510 mm;
 Wysokość koszenia – 30-80 mm;
 Regulaja wysokośi koszenia – 7-stopniowa;
 Parametry silnika m / kW / obr./min - 160/2.8/2900;
 Obudowa – blaha stalowa;
 Pojemność kosza – 70 l;
 Łatwa zakładanie i zdejmowanie kosza - EasyClik
wyposażonym w szynę prowadząą;
 Konstrukja umożliwiająa koszenie przy krawędziah muru lub
krawężnika;
 4 funkje: koszenie, mielenie (mulzowanie), bozny wyrzut,
praa z koszem. Cena obejmuje zmontowanie, transport,
przeszkolenie i pierwsze uruchomienie urządzenia.
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Cena
Cena
jednostk
całkowita
owa
netto
netto

VAT

Cena
całkowita
brutto

2.

Kosiarka
traktor
3.

Wykaszarka
spalinowa

4.

Kosa
spalinowa

5.
Tazki
dwukołowe

Traktorek Kosiarka, z Pługiem do Odśnieżania, z przyczepą: 
Mo silnika – 16,5 KM/8,7 kW;
 Szerokość koszenia – 900-1200 mm;
 Funkja mielenia;
 Hak holownizy;
 Kosz – pojemność 250-260l;
 Regulowana wysokość koszenia;
 Możliwość zamontowania łopaty pługu śnieżnego;
 Możliwość zamontowania/zdemontowania przyzepy(max
ładowność 300 kg);
Dane tehnizne Pojemność skokowa - 27,2 m³; Mo 0,7/1,0
kW/KM; Ciężar - 4,4 kg; Pojemność zbiornika paliwa - 0,34 l;
Długość ałkowita - 1,45 m; Narzędzie tnąe - Głowia żyłkowa
AutoCute
 Mo silnika – 5,8 KM;
 Długość wysięgnika – 150 m;
 Zakres ięia żyłką – 42 m;
 Komplet kluzy;
 Osłona żyłki i tarzy;
 Tarza tnąa – trójząb;
 Szelki nośne;
 Pojemnik do sporządzenia mieszanki;
 Maska ohronna;
 Szpula żyłki tnąej;
 Metalowy dysk z żyłką;
 Instrukja obsługi w języku polskim;
 Pojemność 290-300 l;
 Pompowane koła;
 Felgi – metalowe;
 Uhwyt zakońzony rązką z tworzywa;
 Konstrukja – metalowe rury(kolor bez znazenia);
 Misa – tworzywo sztuzne;
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6.

7.

8.

9.
RAZEM:

 Platforma – metal;
 Burty – siatka(możliwość złożenia);
 Możliwość demontażu dyszla;
 4 gumowe koła(średnia ok. 31 m);
 Materiał do wykładania wnętrza;
 Ładowność – 600 kg:
 Wymiar bez dyszla - 120 x 61 m;
 Wymiar z dyszlem – 210x61 m;
Wózek
 Wysokość platformy – 48-50 m;
zterokołowy  Wysokość wózka z podstawionym dyszlem – 104-110 m;
 Waga – 35-40 kg
duży
 Wysokość samyh grabi bez trzonka: 40m;
 Szerokość samyh grabi bez trzonka: 45m;
 Trzonek – sosnowy, lakierowany;
Grabie do liśi  Głowia – stalowa, wielozębna;
 Głowia – tworzywo sztuzne;
 Szerokość głowiy 79 m;
 Długość narzędzia – 140-150 m;
Łopata do
 Pod łopatą zamoowane kółka;
śniegu
 Aluminiowa szeroka listwa na krawędzi;
Łopata do
 Głowia – aluminium
śniegu –
 Długość - 450 mm;
(zgarniaz do  Szerokość – 360 mm;
śniegu)
 Trzonek pokryty antypoślizgowym tworzywem;
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