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1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА:
- Ремаркета за седлови влекачи до 50т.
2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА:
Рециклирано или използвано, да има възможност за натоварване на верижна
и колесна техника на собствен ход не по-малко от 20 000кг. до 50 000кг.
3. ТАКТИКО - ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА.
3.1.

Изисквания по предназначение:
3.1.1. Времето, през което е било в експлоатация: да не е по-вече от 20

години от датата на първоначалната регистрация.
3.2.

Габаритни размери:

- собствена маса не по-малко от 15 000кг. до 18 000кг.;
- товароносимост не по-малко от 20 000кг. до 50 000кг.;
- дължина не по-малко от 12м. до 18м.;
- широчина не по-малко от 2,8м. до 3,60м.;
- височина с вдигнати апарели не по-малко от 2м. до 3м;
- 24V светлинна инсталация със задни светлини, странични габаритни и
осветление на регистрационния номер.
3.3.

Размер на работната платформа:

- дължина не по-малко от 7м. до 9м.;
- широчина не по-малко от 2,8м. до 3,60м.;
- височина на работната площадка до 1 000мм.;
- максимална скорост за движение – не по-малко от 70кm/h до 90кm/h.;
- брой на колелетата – не по-малко от 12 до 16 + до 2 резервни;
- спирачки: работна с пневматичен привод.
- апарели за натоварване: механични, пневматични или хидравлични;
- с възможност за укрепване на товара.
3.3.

Работни параметри на влекача:

- височина на лафета на влекача - мин. -1 120мм., макс. 1 390мм.;
- размери на гумите 315 / 70/ R22,5 или 295 /80 / R 22,5
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3.4. Други специфични изисквания.
Да бъде технически изправно и в готовност за експлоатация, съгласно
изискванията на българското законодателство.
Да бъде възможно предоставянето на оглед.
Да не са извършвани на конструктивни изменения на конструкцията на
полуремаркето.
4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ.
Не се изискват.
5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ.
5.1. Изисквания към обучението:
- не се предвиждат;
5.2. Изисквания към документацията:
- формуляр на изделието;
- техническо описание и инструкция за експлоатация на изделието;
5.3. Изисквания към системното програмно осигуряване: - не се предвиждат;
6.

ИЗИСКВАНИЯ

КЪМ

ОПАКОВКАТА,

МАРКИРОВКАТА,

ЕТИКИРАНЕТО И КОНСЕРВАЦИЯТА. - не се изисква.
7. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИИ:
Не по-малко от 6 месеца от датата на доставката.
7.1. СРОК НА ДОСТАВКА ДО 60/ШЕСТДЕСЕТ/ КАЛЕНДАРНИ ДНИ
ОТ ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОРА.
8. ИЗИСКВАНИЯ ПО КАЧЕСТВОТО
8.1. Контролът на качеството и управлението на рекламациите ще се
извършва съгласно клаузите на договора.
8.2. При извършване на доставката, стоката да е съпроводена със следните
документи:
8.2.1. Документ, удостоверяващ произхода на стоката.
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