PROJEKTO „NEMUNO UPĖS EKOLOGINĖS BŪKLĖS GERINIMAS,
ĮRENGIANT NUOTEKŲ SURINKIMO IR VALYMO INFRASTRUKTŪRĄ
SKIRSNEMUNĖS MIESTELYJE JURBARKO R. (LIETUVOS RESPUBLIKA) BEI
NEMANO MIESTE (RUSIJA)“ SPECIALIZUOTO KROVININIO AUTOMOBILIO
PIRKIMAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Perkamas naujas, neeksploatuotas, specializuotas krovininis automobilis. Kiekis - vienas
vienetas. Automobilis privalo turėti valstybinius numerius ir būti užregistruotas Lietuvos
Respublikoje, pilnai atitinkantis Europos sąjungos (toliau-ES) reikalavimus. Tiekėjas privalės teikti
garantinio aptarnavimo, techninės priežiūros ir kitas serviso paslaugas, darbuotojų apmokymas
dirbti su mechanizmu.
Pirkimo objektui privalomi techniniai duomenys:
Specializuotas krovininis automobilis
Registracinė bendroji masė ne mažiau 18000 Kg
Automobilio ratų formulė – 4x2 (galiniai ratai dvigubi);
Varančiųjų ašių skaičius – 1;
Atstumas tarp ratų ne mažiau 4500mm ;
Variklis dyzelinis 6 cilindrų, ne mažiau 350 AG , SCR, darbinis tūris ne mažiau 10.000 kub. cm;
Vandens ir oro radiatoriai aplinkos temperatūrai iki -35 laipsnių C;
Šildomas kuro filtras su vandens separatoriumi;
Šalto variklio užvedimą palengvinanti sistema;
Plieninis priekinis bamperis trijų dalių:
Mechaninė pavarų dėžė ne mažiau 16 +2,
Sankaba sustiprinta;
Pakaba – linginė;
Priekinės lingės paraboilinės 9,5 t trijų lapų;
Galinės lingės paraboilinės ne mažiau 13 t ;
Priekinės ir galinių ašių stabilizatoriai;
Galinės ašies diferencialo blokatorius;
Priekiniai stabdžiai diskiniai;
Galiniai stabdžiai būgniniai;
Oro sausintuvas šildomas;
Kuro bakas plieninis ne daugiau 400 litrų talpos;
Elektra valdomi ir šildomi galinio vaizdo ir plataus kampo veidrodžiai kairėje ir dešinėje, elektrinė
langų stiklo pakėlėjo pavara;
Kabina be miegamų vietų, komfortinė vairuotojo sėdynė ant oro pagalvių;
Akumuliatoriai 2 (du) vnt. ne mažiau 175 Ah kiekvienas;
Generatorius 28 V, ne mažiau 120 A; 3360W
Galinė apsauga nuo palindimo;
Garantija pagrindiniams mazgams - 36 mėnesiai;
Priekabos prikabinimo įtaisas.
Tripusis savivartis kėbulas:
Ilgis (vidinis) nemažiau kaip 4100 mm;

Plotis (vidinis) nemažiau kaip 2300 mm;
Bortų aukštis nemažiau kaip 600 mm;
Šoniniai bortai, atsidaro viršuje, ir apačioje;
Galinis bortas atsidaro viršuje ir apačioje;
Hidraulinis kėbulo vertimo cilindras;
Šoninės aliumininės apsaugos nuo palindimo;
Kėbulo plieninės dalys nusmėliuotos, gruntuotos ir nudažytos;
Savivarčio kėbulo valdymas vairuotojo kabinoje.
Hidraulinis manipuliatorius:
Kėlimo momentas ne mažiau 157.9 kNm (16.1mt),
Turi atitikti EN12999:2011 europinį standartą, pažymėtas CE ženklu,
Elektroninė stabilumo kontrolės sistema,
Sistema, užtikrinanti dvigubai didesnį strėlės sekcijų išstūmimo greitį, panaudojant grįžtamąją
hidraulinę alyvą,
Priežiūros nereikalaujanti strėlės išstūmimo sistema, (teleskopinės strėlės dalys nereikalaujančios
tepimo),
Manipuliatoriaus transportinės padėties monitoringo sistema su signalizatoriumi vairuotojo
kabinoje,
Manipuliatoriaus atraminių kojų transportinės padėties monitoringo sistema su signalizatoriumi
vairuotojo kabinoje,
Strėlės posūkio kampas ne mažiau 420°,
Strėlės posūkio momentas ne mažiau 19.6 kNm (2.0mt),
Elektroninė apsaugos nuo perkrovimo sistema su avarinio stabdymo sistema,
Apsauginiai vožtuvai ant atraminių kojų cilindrų,
Ne mažiau kaip 10 laipsnių kampu pasilenkiantys stabilizatorių padai,
Ne mažiau kaip 140 litrų alyvos bakas,
Apkrovos laikymo vožtuvai ant strėlės posūkio, pagrindinio kėlimo, pagalbinio kėlimo ir išstūmimo
strėlės cilindrų,
Elektroninis krano darbo valandų skaitiklis su aptarnavimo intervalų indikatoriumi,
Krano spalva oranžinė (RAL2002),
Kablys kroviniams kabinti,
Hidrauliškai į šalis ištraukiamos ir užverčiamos atraminės kojos,
2 sekcijų hidraulinė teleskopinė strėlė su galimybe užlenkti atgal teleskopinę strėlę ne mažiau kaip
15o
Maksimali keliamoji galia ne mažiau kaip 6100 kg,
Maksimali keliamoji galia esant maksimaliam strėlės siekiui ne mažiau kaip 1880 kg,
Maksimalus strėlės siekis ne mažiau kaip 8,2 m.
Hidrauliniai išvadai į strėlės galą papildomam įrenginiui pajungti (griebtuvas, kaušas...)
komplektuojamas su rotatoriumi;
Papildoma manipuliatoriaus valdymo konsolė sumontuota ant kolonos,
Operatoriaus jutiklis sumontuotas papildomoje valdymo konsolėje,
Strėlės posūkio kampo ribojimo sistema operatoriui esant prie valdymo konsolės,
Darbo lempa sumontuota ant strėlės,
Įspėjamosios šviesos ant stabilizatorių,
CE atitikties sertifikatas,
Hidraulinės alyvos siurblys ne mažiau kaip 45 l/min,
Manipuliatoriaus techninis pasas su patikros išvadomis;
Papildomi įrenginiai: griebtuvas ir kaušas;
Visa dokumentacija ir naudojimo instrukcijos lietuvių kalba.

