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Γ/ΝΗ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ     

ΣΜΗΜΑ ΜΔΛΔΣΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ, 

ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 

& ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ               Πποϋπολογιζμόρ :9.920,00 €(ζπκπεξ/λνπ ΦΠΑ 24%)                                                                                                                    

                                                                                     Cpv: 42415110-2 
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ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

 

Ποιοηικά σαπακηηπιζηικά 

Γενικά 

Η πξνκήζεηα  Ηιεθηξνθίλεηνπ Πεξνλνθόξνπ Αλπςσηηθνύ Μεραλήκαηνο πεδνύ ρεηξηζηή θξίλεηαη 

απαξαίηεηε γηα ηελ  αληηκεηώπηζε ησλ εμαηξεηηθώλ θαη επεηγνπζώλ αλαγθώλ ηεο Γηεύζπλζεο Καζαξηόηεηαο- 

Αλαθύθισζεο γηα ηελ παξαιαβή θαη δηαθίλεζε ησλ κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαη ηνπ γάιαθηνο ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαζώο επίζεο θαη ηεο Γηεύζπλζεο Γηνίθεζεο γηα ηε  δηαρείξηζε πιηθώλ, όπσο θσηνηππηθό 

ραξηί Α3 θαη Α4 γηα όιεο ηηο Γ/λζεηο ηνπ Γήκνπ ηα νπνία πξέπεη λα απνζεθεύνληαη, όπσο θαη πιηθά 

γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πξνζσπηθνύ θαζαξηόηεηαο ησλ δεκνηηθώλ θηηξίσλ αξκνδηόηεηάο καο, ηα νπνία 

παξαιακβάλνληαη ζε παιέηεο. 

To Ηιεθηξνθίλεην Πεξνλνθόξνπ Αλπςσηηθό Μεράλεκα πεδνύ ρεηξηζηή πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα επέιηθην 

έηζη ώζηε λα καο επηηξέπεη λα θηλνύκαζηε κε κεγάιε επθνιία ζε ζπλζήθεο ζηελόηεηαο ρώξνπ θαη λα 

δηαρεηξηδόκαζηε άλεηα θνξηία ηα νπνία είλαη ηνπνζεηεκέλα ζε παιέηεο ηύπνπ euro. Σν κεράλεκα λα 

απνηειείηε από ηδηαίηεξα ζηηβαξή θαηαζθεπή ε νπνία λα επηηξέπεη ηε κεηαθίλεζε ησλ θνξηίσλ αιιά θαη ηελ 

ηνπνζέηεζή ηνπο κε αζθάιεηα ζε ζπζηήκαηα παιεηνθόξσλ ξαθηώλ. 

Κινηηήπαρ 

Ο θηλεηήξαο ηνπ λα είλαη ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο κε πςειή απόδνζε, κε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο 

από ηνλ ζπζζσξεπηή, κε απνηέιεζκα ηελ ειάρηζηε θαηαπόλεζή ηνπ. 

Ιζηόρ 

 Να είλαη θαηαζθεπαζκέλνο από ράιπβα πςειήο πνηόηεηαο θαη αληνρήο ν νπνίνο λα επηηξέπεη ηελ ρξήζε 

ηδηαίηεξα ιεπηώλ πξνθίι, κε απνηέιεζκα ηελ θαιύηεξε ζέα ηνπ ρεηξηζηή ζην θνξηίν. 
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ύζηημα Ελέγσος 

Σν Μεράλεκα λα δηαζέηεη ζύζηεκα ειεθηξνληθνύ ειέγρνπ ην νπνίν ζα δηελεξγεί ζπλερή έιεγρν ησλ 

επηκέξνπο ιεηηνπξγηώλ ηνπ θαη ζα πξνιακβάλεη άκεζα νπνηαδήπνηε πξόβιεκα. 

Πέδηζη 

 Να δηαζέηεη ειεθηξνκαγλεηηθό θξέλν ην νπνίν ζα επελεξγεί απ’ επζείαο ζηνλ άμνλα ηεο θίλεζεο. 

Αζθάλεια 

Σν Μεράλεκα λα δηαζέηεη κεραληζκνύο αζθαιείαο σο εμήο: 

• Γηαθόπηε αζθαιείαο ζηελ θεθαιή ηνπ θεληξηθνύ ιεβηέ ρεηξηζκνύ ν νπνίνο ζε πεξίπησζε πνπ έξζεη 

ζε επαθή κε ην ζώκα ην ρεηξηζηνύ λα απσζεί ην κεράλεκα από απηόλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα ην αθηλεηνπνηεί. 

Με ηνλ ηξόπν απηό απνθιείνπκε ηελ πεξίπησζε λα ζπλζιηβεί ζε θάπνην δνκηθό ζηνηρείν ή ζε άιια 

εκπνξεύκαηα ν ρεηξηζηήο από ιαλζαζκέλε εθηίκεζε ηνπ δηαζέζηκνπ ρώξνπ θίλεζεο.  

• Ο ιεβηέο ρεηξηζκνύ λα κε ιεηηνπξγεί όηαλ βξίζθεηαη ζηελ θάζεηε ή ζηελ παξάιιειε ζην έδαθνο 

ζέζε. Με ηνλ ηξόπν απηό απνθιείνπκε ηελ πηζαλόηεηα αηπρήκαηνο.  

• ύζηεκα απηόκαηεο εηζαγσγήο έξπνπζαο ηαρύηεηαο ην νπνίν λα  κπαίλεη ζε ιεηηνπξγία κε ηελ 

αλύςσζε ηνπ ηζηνύ κε απνηέιεζκα ηνλ απνθιεηζκό ησλ πεξηπηώζεσλ αλαηξνπήο αιιά θαη ηελ πξνζηαζία 

ησλ επηκέξνπο κεραληζκώλ θαη ηνπ θνξηίνπ.  

Σεσνικά σαπακηηπιζηικά 

 Ιθαλόηεηα θόξησζεο κε θέληξν βάξνπο θνξηίνπ 600mm ηνπιάρηζηνλ 1.200 kg 

 Σύπνο ηζηνύ: Γηπιόο 

 Ύςνο αλύςσζεο πεξνλώλ ηνπιάρηζηνλ 2.500 mm 

 Ύςνο ζπλεπηπγκέλνπ ηζηνύ ηνπιάρηζηνλ 1.800 mm 

 Ύςνο πιήξσο αλεπηπγκέλνπ ηζηνύ ηνπιάρηζηνλ 2.900 mm 

 Διεύζεξε αλύςσζε πεξνλώλ ηνπιάρηζηνλ 85 mm 

 Μήθνο πεξνλώλ ηνπιάρηζηνλ 1.100 mm 

 Μέγηζην πιάηνο έσο 800 mm 

 πλνιηθό κήθνο κηθξόηεξν από 1.800 mm 

 Βάξνο κεραλήκαηνο κε ην ζπζζσξεπηή όρη κεγαιύηεξν από 700 kg 

 πζζσξεπηέο 2ρ12V, ηνπιάρηζηνλ 100 Ah θαη θνξηηζηήο 

 

                                                                                                      

                                                                                                                      Αθήνα:  23/06/2020 

 

          

Ο ςνηάξαρ                      Ο Πποϊζηάμενορ ηος Σμήμαηορ            Ο Πποϊζηάμενορ ηηρ Διεύθςνζηρ 

 

  Νίθνο Κάγθαο                                 Κώζηαο Γεσξγίνπ                                       Νίθνο Σζάθνο 

  Μερ/γνο Μερ/θνο MSc                                  Μερ/γνο Μερ/θνο                                                     Ηιεθ/γνο Μερ/θνο 
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