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Τεχνική Υπηρεσία
Παναγιώτης Μαυροειδής
Τηλ.: 6973494850
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ-ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΟ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ (ΤΕΜ 6)
Τα οχήματα θα φέρουν ανοιχτή υπερκατασκευή τύπου σκάφης 4 m3 για την αποκομιδή των
ανακυκλώσιμων αστικών στερεών απορριμμάτων (ΕΝ 1501-1).

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Οχήματος
Πλαίσιο

Φορτηγό αυτοκίνητο πλαίσιο μικτού βάρους ~ 6 ΤΝ

Σασί/Πλαίσιο

Θα διαθέτει τις απαιτούμενες αναμονές για να δεχτεί ανοιχτή
υπερκατασκευή τύπου σκάφης 4 m3

Προδιαγραφές

Να αναφέρονται λεπτομερώς οι διαστάσεις, τα βάρη (μικτό και
ωφέλιμο), η κατανομή φορτίων, οι πρόβολοι, ο εξοπλισμός κλπ.
Να ικανοποιούν τις ισχύουσες διατάξεις για την έκδοση άδειας
κυκλοφορίας στην Ελλάδα

Μέγιστο μήκος

< 6 μέτρα

Μέγιστο πλάτος

~1,7 μέτρα

Μέγιστο ύψος

< 2,8 μέτρα

Μεταξόνιο επιθυμητό

~ 2,8 μέτρα

Μετάδοση κινήσεως

Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων 6 σχέσεων. Τα χαρακτηριστικά
του σασμάν θα δοθούν στον Προμηθευτή της Υπερκατασκευής
προκειμένου το ΡΤΟ να έχει την επιθυμητή απόδοση.

Κυβισμός (cm3)

~3.000

Ακτίνα στροφής μεταξύ τοίχων (mm)

<11.500

Διάταξη

Διαξονικό με διπλές ρόδες πίσω

Καμπίνα

2 θέσεις συνεπιβατών πρόσθετα του οδηγού.

Ισχύς κινητήρα/Ροπή

> 150 ΗΡ/350Νm

Απομάκρυνση καυσαερίων

Κατακόρυφη εξάτμιση

Μηχανόφρενο, ειδοποίηση όπισθεν πορείας

Να περιλαμβάνονται

Εξοπλισμός

Σύμφωνος με ΚΟΚ
Εφεδρικός τροχός, φαρμακείο, τρίγωνο, 2 πυροσβεστήρες ,
εργαλειοθήκη, ανυψωτήρας, σφήνες αναστολής κίνησης,
ωρόμετρο λειτουργίας κινητήρας, ηλεκτρικά παράθυρα,
immobilizer, σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών (ABS) κ.α.
Η προμήθεια το εξοπλισμού ασφαλείας είναι αποκλειστική
ευθύνη του προμηθευτή.
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Άλλα στοιχεία
Υπόδειξη συνεργείων συντηρήσεως /
επισκευής στην Αθήνα
Χρώμα

Εξωτερικό χρώμα λευκό

Συμβόλαιο συντήρησης

Να προταθεί με ανάλυση κόστους.

Ταχογράφος

Όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία

Παρεχόμενη εγγύηση

Να αναφέρεται η χρονική διάρκεια

Συμπληρωματικά στοιχεία
Κλιματισμός

Εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού (air condition).

Προδιαγραφές ρύπων

Οι κινητήρες θα ικανοποιούν τις προδιαγραφές για τις εκπομπές ρύπων
σύμφωνα με EURO VΙ.

Πρόσθετα

Στο βασικό εξοπλισμό θα παρέχεται Radio/Cd.

