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LIITE 1 Tarjouslomake traktori 

 

Yrityksen tiedot: _______________________________________________________  

_______________________________________________________  

_______________________________________________________  

 

Sähköpostiosoite, jonne päätös hankinnasta lähetetään:  

______________________________________________________  

Traktorin merkki ja malli ______________________________________________________  

 

Vähimmäisvaatimukset      Sisältyy 
 

− paino ilman lisävarusteita max. 1500 kg   ___ 

− tieliikenteeseen hyväksytty    ___ 

− traktoriksi rekisteröitynä ostajan nimiin   ___ 

− moottoriteho min. 27 kW    ___ 

− moottorinlämmitin     ___ 

− neliveto, irtikytkentä mahdollisuudella   ___ 

− hydrostaattinen ajovoimansiirto suunnanvaihtajalla   ___ 

− taka-akselilla tasauspyörästönlukko    ___ 

− vähintään 30 km/h ajonopeus    ___ 

− hydrauliikkapumpun tuotto vähintään 30l   ___ 

− hydrauliikka, jossa eteen sekä taakse vähintään 2 kpl hydrauliikkalohkopareja  ___ 

− takanostolaitteen nostoteho vähintään 1000 kg   ___ 

− mekaaninen voimanulosotto keskellä ja takana ISO 500  ___ 

− nasta ja nurmirenkaat vanteineen molemmille akseleille  ___ 

− etukuormain nostoteho vähintään 550 kg   ___ 

− aurauskäyttöön soveltuva etunostolaite   ___ 

− koneen alle asennettava sivulle purkava ja alle murskaava  

vaakatasoleikkuri min. 150 cm leveä   ___ 

− maahankippaava ruohon / lehtien kerääjä tilavuus min.700 l  ___ 
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OHJAAMO 

      Sisältyy 

− turvaohjaamo lämmin    ___ 

− lämmityslaite     ___ 

− sisätilanlämmitin     ___ 

− ilmastointi      ___ 

− istuin ilmajousitettu, istuinlämmityksellä sekä turvavyöllä  ___ 

− sekä etu- että takalasi pyyhkimellä ja pesimellä varustettu  ___ 

− ajovalot sekä työvalot edessä ja takana   ___ 

− päävirtakytkin, radio, virtapistoke, 7 -napainen perävaunupistoke  ___ 

− vilkkumajakka     ___ 

− koneen kokonaiskorkeus alle 2200 mm   ___ 

 

TARJOUKSEN HINTA  

Tarjotun traktorin hinta varusteineen    ____________________ € (alv 0 %)  

 

Optiohinta lisävarusteista 

 

Lastaava takahiekoitin n. 250L, 3-piste kiinnitys _____________________ € (alv 0 %)  

Avoharja n.150 cm (etunostolaitteeseen)  _____________________ € (alv 0 %)  

Jääkenttähöylä, sikli lev-3000 mm (etunostolaitteeseen) _____________________ € (alv 0 %)  

Puskulevy n.180 cm leveä (etunostolaitteeseen) _____________________ € (alv 0 %) 

Nivelaura n.180 cm leveä, (etunostolaitteeseen) _____________________ € (alv 0 %) 

Sänki/ niittomurskain n.180 cm leveä,  3-piste kiinnitys _____________________ € (alv 0 %)  

  

Päiväys  

_____/_____2022  

Allekirjoitus ja nimen selvennys  

____________________________________________________ 


