Załącznik nr 2

Opis przedmiotu zapytania ofertowego

Lp.

Nazwa składnika/
parametru
technicznego
wyposażenia
(sprzętu)

1

Akumulatorowy
robot odkurzacz

Minimalne wymagania Zamawiającego w zakresie
składników i parametrów technicznych wyposażenia
(sprzętu)

Automatyczne czyszczenie - dwa automatyczne
tryby do jazdy (losowo i wzór)
Sygnał dźwiękowy i świetlny, gdy w pobliżu znajdą
się pracownicy
Obszar czyszczenia - pozwalający użytkownikowi
zdefiniować powierzchnię czyszczącą poprzez
umieszczenie taśmy brzegowej na podłodze
Wykrywanie przeszkód: czujnik ultradźwiękowy i
czujnik zderzakowy
Dwa Tryby zbierania kurzu: Vacuum Plus szczotka
do małych i dużych odłamków. Szczotka o dużej
mocy do zbierania dużych śmieci
Czujnik Cliff
Bezprzewodowy pilot
Rączka do łatwego transportu
2x szczotki boczne
Wskaźnik baterii
Silnik bezszczotkowy
Lampka sygnalizacyjna LED / tryb konserwacji filtra
Zasilany przez dwie baterie 18V Li-ion / równolegle
Timer: umożliwia automatyczne uruchamianie na 1,

Dodatkowe
informacje

Jednostka miary

ilość

Szt.

3

3 lub 5 godzin

dane techniczne
Maksymalna powierzchnia czyszczenia (5.0Ah x2) 500 m²
Po wyłączeniu wentylatora zasysanie przy 2
akumulatorach 5.0 Ah do 1000 m²
Typ baterii - Akumulator litowo-jonowy
Napięcie - 18 v
Pojemność worka na kurz - 2,5 litra

Wyposażenie:

2

Odkurzacz

Pilot bezprzewodowy
4 x akumulator 5.0 Ah 18V ze wskaźnikiem
naładowania
Dwuportowa ładowarka
2x baterii AAA
Szczotka boczna
Taśma ograniczająca Boundary (rolka 15m)
Walizka systemowa
Instrukcja obsługi
Polska karta gwarancyjna
Gwarancja producenta
Dane techniczne:
Pojemność zbiornika (l)
70
Maksymalna moc przyłącza (W)
3600
Przewód zasilający (m)
10
Ciężar bez wyposażenia (kg)
27-28
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 510 x 645 x 990
Wyposażenie:
Wąż ssący,
4m
Rura ssąca, 2 szt.,
0.5 m
Ssawka podłogowa na mokro/sucho, 400 mm
Ssawka szczelinowa

Szt.

2

Filtr kartridżowy
Wąż spustowy
Wychylne zamontowanie zbiornika na ramie wózka
Kolanko
Filtr kartridżowy, Papier
Uchwyt prowadzący
Klasa bezpieczeństwa, II
Kółko samonastawne z hamulcem
uchwyt ułatwiający manewrowanie
Ułatwia wylanie zebranej wody wprost do toalety
Uchwyt w przedniej części obudowy ułatwiający
podniesienie zbiornika w celu opróżnienia

3 Odkurzacz

W komplecie :
filtr membranowy szt. 1
worki filtracyjne 5 szt. w kpl. 5 kpl.
Filtr do odkurzania na mokro
Energooszczędny i ultra cichy odkurzacz wyposażony
w
zmywalny,
wzmocniony
i
nylonowy
filtr
koszykowy, przewód zasilający montowany do
odkurzacza za pomocą wtyczki, duży włącznik do
obsługi stopą, głowica ułatwiająca nawijanie przewodu
zasilającego, akcesoria do przechowywania na
obudowie odkurzacza dzięki specjalnym uchwytom.
Podciśnienie (mbar/kPa) 185 / 18,5
Wydatek powietrza (l/s) 46
Pojemność zbiornika 10l
Max moc przyłącza 500W
Średnica znamionowa 35
Przewód zasilający 12m
Poziom ciśnienia akustycznego (dB (A))
57
Moc turbiny (W)
500
Częstotliwość (Hz) 50 – 60
Napięcie (V) 220 – 240

Szt.

4

Ciężar bez wyposażenia (kg) 6,3
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
2,5 m wąż ssący z kolankiem,
fizelinowy worek filtracyjny,
zmywalny filtr nylonowy
ssawka podłogowa przełączana
worki filtracyjne kpl. 10 szt x 5 kpl.

4 Kosiarko odśnieżarka

355 x 310 x 410

Traktorek z bardzo obszernym kolektorem tylnym o
pojemności 320 l, dwucylindrowym silnikiem dużej
mocy, ze stalową płytą tylną, szerokość cięcia 97 cm
dwa noże tnące,
Rodzaj paliwa
benzyna
Pojemność zbiornika paliwa 9.5 l
Filtr oleju
Moc znamionowa
11.1 kW
Obroty na minutę
2600 obr./min
Typ napędu
Hydrostatyczny
Maksymalna emisja akustyczna 100 dB(A)
Poziom hałasu
98 dB(A)
Ciśnienie akustyczne na słuch operatora 84 dB(A)
strumień powietrza unoszący trawę przed
skoszeniem, zapewniający lepsze cięcie i zbieranie
trawy oraz liści
duży system zbierania ze stalową płytą tylną i
mechanizmem zatrzaskowym
regulacja ustawienia fotela do przodu i w dół lub do
tyłu i do góry
sterowany pedałem moduł regulacji obrotów z
bezstopniową regulacją i automatyczne hamowanie

szt.

1

5 Lemiesz,
łańcuchy
śniegowe

Lemiesz do odśnieżania kompletny dostosowany do
zamontowania do traktorka, łańcuchy śniegowe

kpl.

1

