SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
(po modyfikacji w dn. 19.07.2019)
CZĘŚĆ III POJAZD SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA QUAD WRAZ Z
PRZYCZEPĄ
Seryjnie produkowany pojazd typu Quad 6x6 przystosowany do transportu dwóch osób oraz
sprzętu w bardzo trudnym terenie górskim w komplecie z alternatywnym napędem
gąsienicowym wraz z przyczepą.
Model z 2019 roku.
Pojazd z fabryczną homologacją T - 60km/h.
Termin realizacji zamówienia 60 dni od daty podpisania umowy.
Gwarancja minimum 24 miesiące.
I Specyfikacja - QUAD:
1.Silnik
- pojemność: min. 900 cm3;
- moc: min. 80 koni mechanicznych;
- 4-suwowy, chłodzony cieczą, dwucylindrowy w układzie V, cztery zawory na cylinder,
przepustnica z elektronicznym wtryskiem paliwa;
- rozruch: elektryczny;
- możliwość hamowania silnikiem;
- pojemność zbiornika paliwa min. 19 l.
2. Przekładnia
- bezstopniowa przekładnia wzmocniona.
3. Napęd i zawieszenie
- opony-min. 26 cali;
- felgi aluminiowe;
- elektronicznie dołączany 4x6/6x6, przekazanie napędu wałem, wiskotyczna blokada
przedniego dyferencjału;
- oryginalne fabrycznie gąsienice wraz z zestawem montażowym do quadów 6x6 -1kpl.;
- zawieszenie przednie: niezależne, podwójne wahacze;
- zawieszenie tylne: drążek skrętny;
- hamulce przednie i tylne: tarczowe wentylowane, zaciski tłoczkowe;
Przeniesienie napędu: automatyczna bezstopniowa skrzynia biegów z przełożeniami High,
Low, Park, Neutral, Reverse.
Układ jezdny:
4. Masa:
- masa własna: max 700 kg ( bez alternatywnego napędu gąsienicowego);
- możliwość ciągnięcia przyczepy min. 500 kg.
5. Standardowo (seryjnie) lub dodatkowo wyposażony w:

- oprzyrządowanie: wielofunkcyjny wskaźnik; prędkościomierz, obrotomierz, licznik
przebiegu, diagnostyka, wskaźniki: biegu i napędu, poziomu paliwa, licznik motogodzin,
zegar, lusterka;
- skrzynia ładunkowa min. 300kg;
- bagażnik przedni min.40 kg;
- zaczep kulowy do przyczepy z wiązką elektryczną (do zamawianej przyczepki
transportowej );
- wyciągarka o uciągu min. 1200 kg ze ślizgiem rolkowym;
Dwupoziomowa skrzynia z możliwością zamontowania dodatkowych akcesoriów.
Boczne ściany i tylna burta umożliwiające przekształcenie płaskiej skrzyni bagażnik.
boki zapewniające wytrzymałość bagażnika.
Bagażniki z systemem montażowym.
Immobilizer
Trójstopniowe wspomaganie kierownicy
Przeniesione wyżej wloty powietrza
Gniazdko typu DC w konsoli przedniej, złącze z tyłu 15A
Podwójne reflektory o łącznej mocy min. 230W, światła tylne, światła stopu
Wzmocniony materiał siedziska z oparciem
Poszerzenie błotników (ochrona błoto, śnieg)
antypoślizgowe podnóżki aluminiowe;
Podgrzewane i chronione uchwyty manetek;
Całościowa ochrona podwozia
Wysoka szyba ochronna dla kierownicy
Kompletna ochrona – w tym -Ochrona boczna, Ochrona przednia –zderzak
2 sztuki kasków do quadów;
2 szt. najazdów do ww. quada;
przeszkolenie z użytkowania ww. quada
II Specyfikacja - Przyczepa
Przyczepka ratownicza do quada z koszem metalowym,
• Wielość kosza musi umożliwiać umieszczenie deski ortopedycznej (Wymiary deski: 190 x
50 x 6 cm (dł. x szer. x wys.)
• W zestawie płozy dwukierunkowe montowane w miejsce kół do ciągnięcia za quadem lub
skuterem.
• Zaczep kulowy ze stali ocynkowanej współpracujący z zamawianym Quadem.

