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 HEL 2017-006318       LATUKONE

 Kaikki lomakkeen kohdat tulee olla täytetty. Ilmoita *)-kohdissa koneen tarkemmat tiedot. 

 Muutoin riittää vastaus kyllä/ ei.

 Kaikki hinnat tulee esittää ilman arvonlisäveroa (alv. 0 %).

 Tarjoaja

 Merkki ja malli

 Mitat  Koneen ulkomitat/ työleveys *)

 Koneen paino *)

Melutaso  Melutaso työssä ja tyhjäkäynnillä *)

Käyttövoima Diesel

Moottoriteho Väh. 6 sylinterinen ja yli 250 hv dieselmoottori *)

Moottorin varustelu lohkolämmitin, sisätilan haaroitussarja

Ohjaamo 2-hengen turvaohjaamo

Ohjaamossa taustapeili

Ohjaamossa paikka defibrilaattoirille

Koneen ajonopeus Säädettävissä 0-25 km/h portaattomasti *)

Latukoneen kumitelat Latukoneessa kumitelat

Telan kiristys Automaattinen hydraulinen telankiristys

Alusta Väh. 5 akselinen alusta  *)

Väliakselit jousitettuja

Puskulevy
Puskulevyn liikenopeudet säädettävissä 

portaattomasti

Jyrsin Jyrsinrummun työskentelyleveys 2,5 m  *)

Hydrauliset sivuläpät

Jyrsin varustettu ohjaamosta portaattomasti 

säädettävillä painatuksilla, pyörintä nopeuden ja 

syvyyden säädöillä. Ohjaamosta nähtävä 

säätöarvot. :) 

Latuhöylät 2 kpl hydraulisesti nostettavaa latuhöylää

Molempien latuhöylien edessä erillinen 

latujyrsin, ja oikeassa latuhöylässä sivusiirto. 

Latuhöylien painatus tulee olla säädettävissä 

ohjaamosta ja arvot on nähtävissä näytössä. 
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Oikeanpuoleisessa latuhöylässä hydraulinen 

latu-uran leveyden säätö ja jyrsimen säätö.

Oikeänpuoleisen latuhöylän edessä erillinen latu-

urajyrsin hydraulisella syvyyden säädöllä

Näyttö Nähtävillä kaikki koneen tärkeimmät toiminnat, 

kulkusuunnat, latuhöylien asennot, jyrsin 

päällä/pois. *)

Käsiohjauskahva
Käsiohjauskahvassa kaikki toiminnot, jotka 

liittyvät puskulevyn tai jyrsimen säätöön.

Renkaat Umpikumirenkaat

Ohjaus Rattiohjaus

Istuin Ilmajousitettu istuin turvavöillä

Pissapoika
Pissapoika

Työvalot Led-työvalot 4 edessä ja 2 takana *)

Lasit ja peilit Lämmitettävät lasit ja peilit

Pyyhkijäsulat Nestekierrolla lämmitettävät pyyhkijänsulat

Peruutussummeri
Peruutussummeri

Jauhesammutin
Jauhesammutin

Led-majakat
Led-majakat kopin eteen 2 kpl ja taakse 2 kpl

Radio/ CD
Radio/ CD Aux-liitännällä

 Hinta yllämainitulla varustuksella €, (alv. 0 %)

 Laitteeseen mahdollisesti sopivat lisälaitteet / -toiminnot tulee ilmoitta erikseen hinnoiteltuna ja 

 paikalleen asennettuna hinnalla alv. 0 %. 

 Lisälaitteiden hankintatarve päätetään tarjouskäsittelyn yhteydessä. 

 Lisälaitteiden hintaa ei lasketa vaadittujen ominaisuuksien kokonaisvertailuhintaan.

 Tilaaja varaa tältä osin itselleen oikeuden jakaa tilauksen osiin. 

Vaatimustenmukaisuusvakuutus ja koneessa CE-merkintä
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 Takuuaika (vähintään 24 kk) *)

Takuuehdot *)

 Toimitusaika tilauksesta 

 (Latukone on toimitettava viimeistään   

30.11.2017)  *)

 Huolto- ja varaosapalveluiden sijainti

Käyttökoulutus  (miten järjestetty) *)

Suomenkieliset käyttö- ja huolto-ohjeet

Tekninen tuki

Referenssitiedot 3 vuoden ajalta

Tarjottavan koneen esite

 Paikka ja aika

 Allekirjoitus

 Nimen selvennys

 Puhelin 

 E-mail 

Mikäli lomakkeen tila ei riitä joissain kohdissa, niin ko. kohta voidaan selvittää tarvittaessa eri liitteellä! 

Tarjouksessa erikseen 

ilmoitettavat ja vaadit-

tavat tiedot                                      

( ilmoitetaan/ tarkenne-

taan tarjouksessa)
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