
HELSINGIN KAUPUNKI  

KULTTUURIN JA VAPAA-AJAN TOIMIALA

LIIKUNNAN PALVELUKOKONAISUUS

ULKOILUPALVELUT

 

Tarjouslomake MONITOIMIKONE

Myyjä täyttää tarjotun koneen tiedot

Tarjoava yritys

Myyjä

Myyjän sähköpostiosoite

Koneen merkki

Malli

Monitoimikoneen on sovelluttava kulttuurin ja vapaa-

ajan toimialan liikunnan palvelukokonaisuuden käyt-

töön.

Tekniset ominaisuudet,  vaatimukset

Vähimmäisvaatimus, tai 

vaihteluväli

Peruskoneen oma paino takanostolaitteella , ilman lisäpainoja, kg 6500-7500

Leveys renkaiden ulkoreunoista enintään, mm 2 200

Korkeus ohjaamosta enintään, mm 2 650

Maavara vähintään, mm 340  

Kääntösäde enintään (renkaan ulkoreunasta), mm 5 000

Hydrostaattinen voimansiirto on

Aluevaihteisto ilmoita tyyppi 

Siirtonopeus vähintään, km/h 40

Vetotapa 4 x 4 on

Tasauspyörästön lukko, edessä, tyyppi ilmoita tyyppi 

Tasauspyörästön lukko, takana, tyyppi ilmoita tyyppi 

Keskuspainevoitelu, SKF tai Lincoln ilmoita merkki 

Palapintakuvioiset renkaat, leveys väh. 450 mm merkki ja koko 

Moottori,  vaatimukset

Päästönormin täyttävä, vähintään Stage IV ilmoita 

Valmistaja ilmoita 

Tyyppi ilmoita 

Sylinterimäärä, kpl ilmoita 

Iskutilavuus, cm
3

ilmoita 

Teho vähintään, kW 95

Max. Vääntömomentti, Nm 480

Laturin teho vähintään, A 120

Polttoainesäiliö, vähintään l 100

AdBlue-säiliö, jos on, l ilmoita arvo 

Ohjaamo,  vaatimukset

Voimassa olevan melunormin täyttävä on

Ulkoinen äänitehotaso LWA (dB) ilmoita arvo 

Ohjaamon sisällä LpA (dB) ilmoita arvo 

Tummennetut, lämpösäteilyä vaimentavat ikkunat on

Ohjaamon automaattinen ilmastointi on

Ohjaamoilmansuodatin on

Takalasin pyyhin ja pesulaite on

Aurausvalot on

Työvalot LED, vähintään 2 kpl eteen, vähintään 2 kpl taakse on

Keltainen 4 ledisiä varoitusvilkkuja ohjaamon yläosaan 2 kpl joka 

sivulle, yhteensä vähintään 8 kpl on



Etu- ja takalokasuojat joustavat ja renkaan täydellä leveydellä on

Autoradio, BT ja HF, matkapuhelimen käyttömahdollisuus on

Tallentava valvontakamera eteen ja taakse, lämmitettävä ja 

linssinsuojuksella väh. IP 69K, värinäyttö väh, 7" on

Kuljettajan istuin: ilmajousitus, lämmitys, 3-piste turvavyö 

istuimessa, niskatuki on

Suojamatot kumia, irrotettavat on

Jauhesammutin, 3 kg, kiinnitettynä on

Ensiapulaukku, kiinnitettynä ohjaamossa on

Peruutussummeri, poiskytkettävissä on

Polttoainelämmitin, webasto tai vastaava on

  

Etukuormaaja

Hydraulinen suuntaisvakaaja, kauhan asennon osoitin on

Aisaston uiva asento on

Aisaston hydraulinen jousitus (paineakku) on

Kunta 500 kiinnitys on

Hydraulinen työlaitteen pikalukitus on

Nostovoima ala-asento (pikakiinnityslevyn etupinta) väh., kN 60

Kuormauskorkeus vähintään (kauhan tappiin), mm 3 700

Etukuormaajan kaivusyvyys, kauha suorassa, aisasto alhaalla, 

vähintään, mm 200

2 paria 2-toimisia sylinterihydrauliikoita on

Sylinterihydrauliikan 1/2" tr. pikaliittimet uros / naaras on

Moottorihydrauliikka, 2-toiminen, virtaus säädettävissä, Tema 10 

000 uros / naaras on

Vapaa paluu säiliöön on

Vaihtoventtilin käyttö työlaitteelle, ohjaus etukuormaajan 

ohjaussauvasta on

Vesiletku edestä taakse Hansen 3/4" mess. liittimin on

Aisojen huoltotuki on

Aisatuki puskutyöhön on

Takanostolaite

Takanostolaite hydraulisesti kallistuvalla kiinnityslevyllä, 

hydraulisella vetokoukulla, uiva asento, henkilönostinvalmius on

Kunta 500 työlaitekiinnitys on

2 paria 2-toimisia sylinterihydrauliikoita on

Sylinterihydrauliikan 1/2" tr. pikaliittimet uros / naaras on

Moottorihydrauliikka, 1-toiminen, virtaus säädettävissä,  Tema 10 

000 uros / naaras on

Vapaa paluu säiliöön on

Muut vaatimukset

Kone soveltuu auraukseen nivelauralla ja kauhahiekoittimen, sekä 

keräävän harjalaitteen, hydraulisen lumilingon ja 

katupesurilaitteiston käyttöön kyllä

Kiinnityskorvakkeet työvälineille moottoritilan yläpuolella on

Työlaitteiden (vesisäiliö, hiekoitussäiliö) asennus oltava 

mahdollista moottoritilan päälle ilman työkaluja tai renkaita 

irrottamatta on

Moottorihydrauliikan max. tuotto vähintään, l/min 200

Max työpaine ulkopuoliseen käyttöön vähintään, bar 200

Takanostolaitteen Kunta 500 kiinnityksen kulman työasennossa on 

sovelluttava Vila polannejyrsimen ja Hagqvist takaharjan käyttöön 

on



Hydrauliikan tuottojen portaaton säätö ohjaamosta on

Sähköinen päävirtakytkin on

Lohkolämmitin, ohjaamon sisäpistoke, sisälämmitin ja akkulaturi 

väh. 5 Ah on

Hydrauliikkaöljyn sähkölämmitin, teho on

Ryömintäpoljin on

Käsikaasulla ajo muuttaa kaasupolkimen ajopolkimeksi, esim. 

lumilinkokäytössä, tms. vastaava ominaisuus on

12 V virtapistoke ohjaamossa 1 kpl ja USB virran ulostulo 2 kpl on

Käyttökytkimiin selkeät symbolit ja tekstit suomenkielellä on

Hydrauliikan liittimet selkeästi merkitty suomenkielellä on

Tieliikenneasetuksen vaatimat varusteet on

Moottoritilan suojapelti oltava avattavissa työlaitteiden ollessa 

kiinni kytkettynä on

Lisävarusteet (erikseen hinnoiteltuna, ei vaikuta pisteytykseen)

Telemetriavalmius seuraavasti toteutettuna: hinta

vähintään moottorin CAN-väylä: liityntä SAE J1939 väylään 

(moottorin tilatiedot, polttoaineen kulutus, nopeus, moottorin 

kierrrosluku, hälytykset)

sähköinen rajapinta 12 V DC 3A sulakkeelta virtalukon ohi tai 24 

V 5A sulakkeelta virtalukon ohi 

antenni UMTS 900-1200 MHz (min-3,5 dBi), SMA urosliitin

toimittajatiedot:kuljettajan käyttämien vipujen tunnistetie-

dot M12 liittimin, käyttö- ja hälytystuedot

valmius paine-,lähestymis- ja kulma-antureiden asentamiseen 

tuotantolinjalla

Muut mahdolliset lisälaitteet

Moottoriöljyn määrä on oltava tarkastettavissa ilman  työlaitteiden 

(esim. hiekoitin) purkua tai siirtoa joko sähköisesti tai 

manuaalisesti 

on




