
 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA –Sprzęty do pracowni technik pojazdów samochodowych- zał. Nr 7.2 

Lp. Nazwa 
 

ilość opis 

1. Tester sondy lambda  
i/ lub równoważny/ nie gorszy 
niż: 

2 Do testowania  i symulowania warunków pracy 

Do testowania  podgrzewanych i nieogrzewanych czujników O2 z 1 do 4 kabli 

Pasek wskaźnika LED wskazuje sygnał czujnika O2  

Symuluje bogaty lub ubogi sygnał czujnika O2, aby przedstawić  odpowiedź ECU 

Nadaje się do silników z cyrkonem i tytanowymi czujnikami O2 

Tester identyfikuje podłączony kabel, masę, grzałkę lub napięcie ECU (jeśli dostępne) 

Klips do przekuwania kabla ułatwiający połączenie 

Wskaźnik słabej baterii 

Zamknięte przełączniki do środowiska warsztatowego 

Trwała obudowa ABS 

Bateria: 9V, 6F22 lub odpowiednik, alkaiczna (w zestawie) 

Środowisko pracy -10 do 50 ⁰C / <75%  wilgotności względnej  

Środowisko przechowywania -20 ⁰C do 60 ⁰C /<85% wilgotności względnej 

Wymiary obudowy: min. 147x81x29 mm 

Waga ok.250 g (z akumulatorem) 

2. Samochodowy komputer 
diagnostyczny z 
oprogramowaniem i/ lub 
równoważny/ nie gorszy niż: 

2 interfejs diagnostyczny 
karta pamięci microSD min 2 gb 
kabel zasilający do oscyloskopu, generatora i sterownika 
podstawowy zestaw kabli pomiarowych i sterujących 
dwa przewody pomiarowe 1,5m z sondą 
torba narzędziowa 
 



3. 
 
 

Maszyny i urządzenia do obróbki 
mechanicznej 
metali - wiertarka stołowa 
 i l/ub równoważny/ nie gorszy 
niż: 

2 Napięcie min. (V) 230 
Moc przyłączeniowa min. (W) 750 
Głowica - uchwyt (mm)min. 1 - 16 
Stożek wrzeciona (Mk) II 
Wysięg wrzeciona min. (mm) 195 
Posuw wrzeciona min. (mm) 80 
Wymiar stołu min. (mm) 300 x 300 
Średnica kolumny min. (mm) 73 
Ilość stopni reg. obrot. Min. (st) 11 
Kształt kanaliku "T" 16 
Masa min (kg) 60 

4. Przyrząd do ustawiania świateł 
ref lektorów 
 i/ lub równoważny/ nie gorszy 
niż: 

2 umożliwia dokonanie badania ustawienia reflektorów w pojazdach wszystkich typów, 
Zestaw:  kolumna z wózkiem zaopatrzonym w trzy koła.  
Zalety przyrządu: Łatwość bazowania poprzez zastosowanie lustra. Brak konieczności podłączenia 
zasilania Łatwa regulacja w pionie. Łatwe przesuwanie urządzenia pomiędzy lewym i prawym światłem 
 
Przyrząd powinien wykonywać cyfrowy pomiar 
światłości a panel LCD powinien pozwalać szybko i precyzyjne odczytać jego wskazania. 
Minimalne wymiary: 
Wysokość (mm): 1500 
Szerokość (mm): 620 
Głębokość (mm): 644 
 

5. 
 

Stół probierczy do alternatorów 
i rozruszników i /lub 
równoważny/ nie gorszy niż: 

1 Podstawa TAK 
Zasilanie min. 400V 3-fazy 
Silnik min. 5,5 KM 
Płynna regulacja prędkości obrotowej 
Reostat (regulowany opornik) obciążeniowy min. 600W (14V) 
Alternatory od 2 do 24 V  
Moc maks. alternatora [W] 2000 
Test alternatorów elektronicznych 
Test wyposażenia elektrycznego od 12 do 24V 
 
Test rozrusznika (bez obciążenia) 



Test rozrusznika (z hamulcem) 
Test elektronicznego regulatora napięcia od 12 do 24V 
Test płytki diodowej  
Test pola oraz izolacji kondensatora 
Szuflada na narzędzia i akcesoria 
Lampa robocza  
Minimalne wymiary [cm] 101 x 46 x 146 
Masa min. [kg] 160 
Oferta 

6.  Urządzenie diagnostyczne 
do pomiaru geometrii 
zawieszenia i/ lub równoważny/ 
nie gorszy niż: 

1 Urządzenie umożliwia dokonanie kontroli geometrii ustawienia kół w samochodach: osobowych i tzw. 
miniwanach, a także dostawczych, posiadających obręcze kół w zakresie średnic od 12" do 20". 
Urządzenie laserowo-mechaniczne, za pomocą, którego kąty poziome (zbieżności kół, przesunięcie kół 
osi przedniej i odchylenie geometrycznej osi jazdy od osi symetrii) mierzone są na drodze optycznej z 
wykorzystaniem niskoenergetycznych laserów półprzewodnikowych, a kąty pionowe (kąty pochylenia 
kół oraz kąty wyprzedzenia i pochylenia osi sworzni zwrotnic) w sposób mechaniczny. 
Posługuje się wiązkami światła laserowego umożliwiającego pomiar nawet przy bardzo intensywnym 
nasłonecznieniu. 
Używane lasery powinny być w pełni bezpieczne. 
Zespoły pomiarowe powinny być zasilane bateriami akumulatorów nowej generacji (bez efektu 
pamięciowego). 
Ładowanie i doładowywanie baterii, akumulatorów powinno odbywać się w pełni automatycznie, po 
odłożeniu zespołów pomiarowych na stanowisko. 
Stanowisko ścienne o minimalnych wymiarach: 
390 x 200 x 470 mm 

 

 


