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Myślibórz, dnia 11.04.2011 r.  

 

 

IGP.272.10.2011.MS 

 

 

 

Uczestnicy  

postępowania 

przetargowego 

 
 

dotyczy:  zakup sprzętu do pracowni napraw pojazdów samochodowych ZSP Nr 1 w Barlinku 

 
I. Pojazdy do ćwiczeń i przygotowania uczniów do egzaminów zawodowych: 

 

Zamawiający dopuszcza dostarczenie samochodów używanych o parametrach wyższych niż w opisie 

zamówienia. 

 

II. Podnośniki kolumnowe: 

 

Zamawiający dopuszcza dostarczenie podnośnika o parametrach: 

Dźwignik elektrohydrauliczny, wysokość połączenia dolnego 50mm umożliwia przejezdność 

dźwignika. Całkowita wysokość kolumn 2826mm, wysokość podnoszenia 1950mm. Ramiona 

asymetryczne dwu i trzystopniowe obracające się o kąt 90 . Minimalna wysokość talerzyków 98mm. 

Dodatkowo wózek narzędziowy z zestawem 200 narzędzi, 5- szufladowy, łożyskowane prowadnice, 

blat z ABS z centralnym zamkiem, max. Obciążenie szuflady 25kg oraz podstawki pod silnik i 

skrzynię biegów. 

 

III. Urządzenia diagnostyczne: 

Zamawiający dopuszcza dostarczenia alternatywnie testera o parametrach: 

 

Pomiar równoległy  

- Wiarygodne sprawdzenie punktów masowych podczas dokonywanych pomiarów  

- Indywidualna ocena każdego obwodu  

- Pełna automatyka lub ręczna kontrola przy testach krok po kroku  

- Zabudowane funkcje multimetru, oscyloskopu, elektronicznego break-out-box  

- Możliwa diagnostyka w pojazdach starszych nie posiadających złącza diagnostycznego  

- Zachowanie i wydruk wyników testów (archiwizacja)  

- Zakres pomiarowy do 186 kanałów na złączu sterownika ECU  

- Nieskomplikowana eliminacja usterek w instalacji elektrycznej pojazdu  

- Nie trzeba wyszukiwać wartości mierzonych na pinach, baza danych w oprogramowaniu 

kontroluje to automatycznie  

 

Diagnostyka pokładowa OBD  
- Odczyt i kasowanie kodów usterek  

- Aktywacje  

- Regulacje  

- Odczyt bieżących parametrów  

- Programowanie  

- Odczyt w standardzie eOBD i OBD II  

- Zachowanie i wydruk wyników testów  
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Wyposażenie standardowe  
- ADP186 dostarczane jest z następującym wyposażeniem  

- Oprogramowanie na CD  

- Walizka ochronna  

- 16 pinowy kabel OBD  

- Przejściówka OBD dla VAG, PSA, MB, BMW, Renault, Fiat, Volvo, Saab oraz inne 

marki  

- Dwa przewody połączeniowe do pomiarów równoległych  

- Dwa przewody pomiarowe  

- Kabel USB  

- Kabel połączeniowy RS232  

- Kabel zasilający  

 

Informacje techniczne  
- 186 analogowych kanałów  

- Zintegrowany oscyloskop  

- Dwu kanałowy multimetr z funkcją pomiaru napięcia, rezystancji, częstotliwości, 

czasu i współczynnika wypełnienia impulsu  

- Aktualizacja 2 letnia bezpłatna 

- USB, Bluetooth (opcjonalnie) lub połączenie RS232  

- Długość 370mm  

- Szerokość 50mm  

- Wysokość 180mm  

- Ciężar (wraz z walizką) 4.6kg  

 

Dodatkowo wyposażenie: 

- Laptop 15,4, napęd DVD, Windows, dysk 160GB, 3 porty USB 

- Drukarka laserowa  

- Bezpłatna aktualizacja oprogramowania przez 2 lata 

 

 

Zamawiający dopuszcza dostarczenia alternatywnie testera o parametrach: 

 

Tester (skaner) diagnostyczny, czterokanałowy oscyloskop, multimetr cyfrowy i 

moduł diagnozowania układu zapłonowego, a także czytnik informacji 

diagnostycznych układów OBDII (SAE J1850 VPW i PWM, ISO9141-2, KWP2000). 

Urządzenie posiada pełnowymiarowy 320×240 graficzny ekran LCD z 

podświetleniem, dużą pamięć operacyjną 128MB, złącze USB do komunikacji z 

komputerem PC. Aby wydrukować wyniki pomiarów wystarczy podłączyć 

standardową drukarkę komputerową bezpośrednio do, bez konieczności używania 

komputera PC.  

W zależności od modelu i wyposażenia pojazdu można diagnozować następujące 

systemy/układy: 

- silnik (zapłon, wtrysk, ZI, ZS), 

- air-bag, 

- ABS,  

- ASR,  

- SRS,  

- automatyczna klimatyzacja, 

- automatyczna skrzynia biegów.  

- elektroniczne zawieszenie,  

- kontroli trakcji,  

- immobilizer,  

- instrument (deska wskaźników) 
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- funkcje komfortu itd. 

Podstawowe funkcje diagnostyczne: 

- diagnostyczne kody usterek (DTC ): odczyt o kasowanie 

- parametry bieżące (rzeczywiste) 

- parametry w formie graficznej (do trzech jednocześnie na wyświetlaczu) 

- aktualizacja 2 letnia bezpłatna 

- sterowanie elementami wykonawczymi – aktuatorami 

Dodatkowo wyposażenie: 

- Laptop 15,4, napęd DVD, Windows, dysk 160GB, 3 porty USB 

- Drukarka laserowa  

- Bezpłatna aktualizacja oprogramowania przez 2 lata 
 

IV. Pomoce dydaktyczne: 

a) Dymomierz: 

Zamawiający dopuszcza dostarczenie dymomierza jako tzw. Moduł dymowy, który 

będzie kompatybilny z analizatorem spalin dostarczanym podczas realizacji tego 

zamówienia 

 

b) Urządzenie do kontroli geometrii kół: 

Zamawiający dopuszcza dostarczenie alternatywnego urządzenia o 

parametrach: 

Urządzenie komputerowe zoptymalizowane do pomiarów geometrii kół i osi dla 

samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, wyposażone w : 

 urządzenie komputerowe zoptymalizowane do pomiarów geometrii kół i osi dla 

samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej do  

3,5 t, 

 2 obrotnice, 

 4 uchwyty szybkomocujące  uniwersalne do kół, przynajmniej o średnicach od 

13” do 21”, 

 zestaw 4 głowic 8 sensorów radiowych, 

 głowice pomiarowe wyposażone w kamery CCD umożliwiające pomiar  geometrii 

kół i osi w pojazdach o rozstawie osi przynajmniej do 4,5 m, 

 pilot zdalnego sterowania z wyświetlaczem, 

 blokada pedału hamulca, 

 blokada kierownicy, 

 przesyłanie danych drogą radiową, 

 oprogramowanie współpracujące z systemem operacyjnym Windows XP,  

 baza danych zawierająca informacje o kątach geometrii kół pojazdów wiodących 

producentów (min 12000 modeli pojazdów) z możliwością aktualizacji bazy 

danych, 

 urządzenie powinno zawierać zestaw komputerowy PC z monitorem LCD, 

drukarką, klawiaturą i myszką, 

 

 

c) Urządzenie do kontroli zawieszenia: 

Zamawiający dopuszcza dostarczenie alternatywnego urządzenia o 

parametrach: 

Szarpak jest przeznaczony do kontrolowania luzów i  zużycia w zawieszeniu oraz 

elementach układu kierowniczego samochodów osobowych i lekkich dostawczych. 

System składa się z dwóch płyt, które mogą się poruszać wokół oraz z jednostki 

sterowania, każda poruszania za pomocą 2 siłowników hydraulicznych. Samochód jest 

ustawiany jedną osią na płytach. Płyty będą ciągnąć koła, tak że koła będą się 

poruszać względem karoserii. Ujawnia to luzy i zużycie w zawieszeniu i elementach 

układu kierowniczego. Płytami steruje się przy pomocy ręcznej lampy kontrolnej w 
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technologii LED (3 diody), co oznacza, że można przesuwać płyty wykonując 

kontrolę pod pojazdem. 

Dane techniczne: 

 Maksymalne obciążenie osi / koła: 3000 kg / 1500 kg 

 Siła wzdłużna / poprzeczna: 8 kN 

 Ruch wzdłużny / poprzeczny: 50 mm 

 Prędkość ruchu: 60 mm/sek. 

 Silnik 

 Moc: 1,5kW 

 Wymiary: 690 x 700 x 60mm (długość x szerokość x wysokość) 

 Masa 54kg 

 Napięcie: prąd fazowy, 400V, 50 Hz lub 60 Hz 

  Wymuszanie szarpnięć: Przesunięcie lewej płyty wprzód a prawej płyty w tył, 

lewej płyty w tył a prawej płyty wprzód, lewej płyty w lewo a prawej płyty w 

prawo, lewej płyty w prawo a prawej płyty w lewo. 

 


