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Zaproszenie do składania ofeń na wynajem długoterminowy z opcją

wykupu wozu paszowego samojezdnego LUCAS Autospire 160 o

Pojemność 16 m3

Przedmiot zapytania.

wynajem długoterminowy z opcją wykupu wozu paszowego

samójez-dnego iucłs Autospire 160 o pojemność 16 m3

l podajnik taśmowy z tyłu

l Wysuw hydrauliczny podajnika taśmowego
t

I Frez o szerokości ż m,54 sekcje tnące

l Moc frezu 200 KM

l Hydraulicznie sterowana pokrywa frezu i ramie podporowe

l silnik 2t7 KM,6 cylindry

l todainik załadunkowr7 kauczukowy, z bieżnikiem prostym

l 2 przeciw noże sterowane hydraulicznie

l Svstem ECOMOD

l System Automotive

l Joystick wielofu nkcyjny

l 3 tryby jazdy: podjazd pod silos, roboczy, drogowy

l Programowany układ ważący X 500

l Sprzęgło silnika (silnik/pompy)

l Z koła napędowe, 2 koła skrętne

l Prędkość a0 km/h

l 3-punktowe centralne smarowanie

V78OL4-740 Pakiet włókno ]-

a są sekcje tnące

l Pierścień przeciw wsypowy

l 2 dodatkowe noże na ślimaku

l Magnez neodymowy



l 4 kamery

l 8 świateł roboczych

l Pneumatycznie l""roro*.ne fotel kierowcy

l Lusterka (2) składane elektrycznie i podgrzewane

Klimatyzacja
Oś tylna skrętna (4 koła skrętne)
Drabinka

ll. Termin imieisce Ąożenia ofeĘ.

- pocztą na.adres: Ośrodek Hodowli Zwieząt Zarodowych Sp, z o. o.
Chodeczku, 87-860 Chodecz. Decyduje data wpływu.

- pocztą elektroniczną na adres: biuro@ohzz.chodeczek.p|

- w tytule wiadomości proszę wpisać wynajem paszowozu

Oferenci powinni złożyć ofeńę w PLN do dnia 05.09.2022 r. do godziny 12:00

ll!. Dodatkowe informacje.

Organizator dokonuje oceny ofeń niejawnie.
Oferęnt może przed upłrywem terminu składania ofeń zmienić lub wycofać swoją ofeńę.
Doddtkowe informacje - numer telefonu: 609 781 684,
Zastzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofeńy lub jej części i negocjacji cen lub
unieważnienia wyboru bez podania pżyczyn


