شركت توزيع نيروی برق استان خراسان رضوی

رديف

مشخصات فني جرثقيل ها
ويژگي هاي درخواستي

عناوين

واحد

1

كشور سازنده

_

ايران

2

نوع جرثقيل

دستگاه

پشت كاميوني )تلسكوپي – مفصلي ( غير وينچي

حداقل ارتفاع
3

باربرداري)ارتفاع بوم تا سطح

 14متر

متر

زمين(
4
5

حداقل زاويه چرخش دكل
حداقل دسترسي جانبي)شعاع
بار برداري(

درجه

400

متر

10

6

ابعاد ترافيكي

سانتي متر

7

تناژ باربرداري

تن

8

مطابق با قوانين ترافيكي
)عرض*ارتفاع*طول(
10تن در فاصله  3متري
 6/92تن در فاصله  4متري
 4/780تن در فاصله  6متري
 3/63تن در فاصله  8متري
 2/9تن در فاصله  10متري

9

ثابت كننده ها

عدد

 4عدد تمام هيدروليك

حداكثر وزن جرثقيل

تن

3/8

10

نيرو محركه

11

شاسي

دستگاه

 P.T.Oخودرو حامل

-

مطابق با تناژ خودرو

پمپ هيدروليكي ،شيرهاي
هيدروليكي،
12

كانترباﻻنس ،PTO،شيلنگها،

_

استاندارد و از برندهاي معتبر  ،ليست كليه قطعات و سازندگان آنها به پيوست ارائه گردد.

جكها ،شافتها ،آب بندها،
بوشها ،قﻼب

13

سيستم ضد لغزش

_

جهت جلوگيري از افزايش ناگهاني سرعت بار

14

تجهيزات ايمني هيدروليك

_

كليه شيرهاي كنتر باﻻنس مجهز به شير كنترل فشار هيدروليكي باشند .وجود عملگرهاي كنترلي و قطع كن جهت جلوگيري از اضافه بار و شرايط غير ايمن

15

حداقل ظرفيت پمپ

_

بر اساس استاندارد

16

وضعيت كنترل

-

ليورهاي فرمان دهنده در طرفين دستگاه و ريموت كنترل )در صورت درخواست(

_

بر اساس استاندارد و الزامات مورد درخواست

18

رنگ دستگاه

_

سه پوششه )(KTL

19

ساير الزامات

_

20

لوازم جانبي

_

17

جنس و ضخات ورق ،آلياژ،
جوشكاريها

طراحي سازه اي مناسب براي حمل پايه هاي بتوني با ارتفاع  14متر بدون آسيب و برخورد به لوله هاي و ساير تجهيزات هيدروليكي دستگاه
كف كشي و جعبه ابزار مطابق درخواست
حفاظ اطراف خودرو مطابق درخواست
تاج باري حمل تير سيماني مطابق درخواست
درج عﻼيم روي دكل و بغل نويسي خودرو و جرثقيل طبق درخواست
اخطار صوتي و چراغ نشان گر درگير بودن PTO
اخطار صوتي جهت جكهاي تثبيت كننده
تعبيه جعبه و محل ارتباط اتصال زمين به شاسي با درج عﻼيم
پرژكتورLED
جعبه اتصال زمين مناسب
چراغهاي هشدار  LEDبر روي دكل و مثلث خطر با ابعاد مناسب در عقب خودرو
چهار عدد پد زير جكي مناسب
چراغ گردان سيار
21

گارانتي

-

حداقل  1سال

22

وارانتي

-

حداقل  10سال

_

استقرار نمايندگي رسمي خدمات پس از فروش در استان خراسان رضوي

23

نمايندگي خدمات پس از
فروش

دستورالعمل ايمني ،بهره برداري ،نگهداري و تعميرات
24

مدارك و مستندات تحويلي

_

25

آموزش اپراتوري

_

26

استانداردها و گواهي نامه ها

_

نقشه هاي مدار هيدروليك و برقي
ارائه ليست مشخصات و برند كليه تجهيزات به كار رفته
آموزش و گواهي معتبر فني حرفه اي به ازاي هر دستگاه دو نفر
نصب جرثقيل بر روي خودرو مطابق استاندارد ملي ISIRI 11889
داراي پﻼك و گواهي كيفيت از شركت بازرسي و كيفيت استاندارد ايران-ارائه مستندات الزامي است
داراي مجوز كاربري سازي )تجهيزات جرثقيل ( از وزارت صنعت معدن و تجارت
داراي گواهي فعاليت صنعتي ) پروانه بهره برداري ( از وزارت صنعت معدن تجارت درخصوص انواع جرثقيلها

رديف

ساير مشخصات مورد بررسي

1

Page 1

عنوان

ويژگي درخواستي

رضايت شركت توزيع نيروي برق استان خراسان

درصورت خريد سابق

رضوي

2

رضايت ساير مصرف كنندگان

3

بازديد ميداني از دستگاه پيشنهادي

الزامي ميباشد
در صورت درخواست ،الزامي ميباشد
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