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  سيناء مشال حمافظة
   زويد الشيخ مدينة جملس
  امليكانيكية احلملة

  مفصلي لودر توريد لعملية الفنية املقايسة

 اإلمجايل السعر الكمية البيــــــــــــــــان م

يجب أن يكون اللودر أنتاج حديث بما ال يقل عن أنتاج  : الموديل ١

   من أحدث طرازات الشركة المنتجة وأن تكون بلد المنشأ ٢٠١٨/٢٠١٩

 ) األتحاد األوروبي – اليابان –الواليات المتحدة األمريكية ( 

 واحد عدد

 لودر

  

 مزود بشاحن – ستة سلندر تبريد مياه – ديزل رباعي األشواط المحرك ٢

 حصان ١٣٥ حقن مباشر ذو قدرة صافية علي الحدافة ال تقل عن –توربيني 

ويشترط أن يكون المحرك من نفس نوع المعدة توحيد جهة الضمان وقطع 

الغيار دورة الوقود يفضل أن تكون تحكم ميكانيكي وذلك ليتماشى مع 

يون في مصر ودورة الوقود تعمل عن طريق طلمبة ضغط وقود مواصفات الز

 .ورشاشات عادية

   

 الحركة هيدروستاتيك ويشترط أن ناقل الحركة من نفس نوع المعدة ناقل ٣

 كم ٤٠لتوحيد مصادر الصيانة وقع الغيار وأقصي سرعة للودر ال تقل عن 

 بالساعة

   

طلمبة هيدروليك بستمية رئيسية متغيرة االزاحة ومعدل :  الهيدروليك دورة ٤

دقيقة وضغط تشغيل دورة /  لتر١٥٠تصريف طلمبة الهيدروليك ال يقل عن 

  بار ٢٦٠الهيدروليك 

   

 طن بدون أي أثقال ١٠ال يقل وزن التشغيل للودر عن :  التشغيل للودر وزن ٥

 .إضافية

   

من النوع الهيدرولكي أو أقراص مغمورة في الزيت وعمل علي  : الفرامل ٦

 .العجالت األربعة مغموره في زيت الكرونة باالضافة إلي فرملة أنتظار

   

 بنز القادوس وذراع القادوس أغراض عامة مصنوع من الصلب مزود أرتفاع ٧

 وذراع ٣م٢,٣ أو 3م٢بأسنان وشفرات قابلة للتغيير وال تقل سعته عن 

 والتحكم في محركات القادوس واألذرع بذراع Z Barلقادوس من النوع ا

 .واحد من داخل الكابينة

   

    . ك نيوتن٩٥ القطع ال تقل عن قوة ٨



 طن وعند أقصي دوران ٨,٥ األنقالب في خط مستقيم ال يقل عن حمل ٩

  طن٧,٥ال يقل عن 

   

  مفصلي لودر توريد لعملية الفنية املقايسة تابع

 اإلمجايل السعر الكمية البيــــــــــــــــان م

 مدرعة مغلقة مكيفة الهواء مزودة بكافة مبينات التشغيل والعدادات الكابينة ١٠

 الالزمة للتشغيل وكرسي السائق مزود بحزام أمان

   

 من نوع الكاوتش التي تتحمل الخدمة الشاقة ذات نقشة ومقاس اإلطارات ١١

 المحلي ال يق مقاسها قمناسبين للودر الماركات المشهورة ومتوفرة بالسو

  ٢٥×١٧,٥عن 

   

 اللودر هيدروليكي بطلمبة منفصلة عن طلمبة الهيدروليك الخاصة توجيه ١٢

 درجة بكل ٤٠  دوران ال تقل عنبزاويةبحركات القادوس والذراع يسمح 

 جانب

   

    ٤×٤ الجر ١٣

     درجة في كال األتجاهين١٣ التأرجح علي المحور الخلفي ال تقل عن زاوية ١٤

 ساعة تشغيل أيهما ٢٠٠٠ ال يقل عن عام من تاريخ األستالم أو الضمان ١٥

 ينتهي أوالً

   

صندوق عدة به جميع العدد الالزمة لعمليات الصيانة واإلصالح  : الملحقات ١٦

 طفاية -  الكتالوج الخاص بالمعدة موضح به التشغيل والصيانة وقع الغيار–

 ويورد مع اللودر عدد واحد إطار –حريق تصنيع نفس العام وقت التسليم 

 –كاوتش كامل أحتياطي نفس النوع والمقاس والنقشة الموجودة باللودر 

 يورد مع اللودر قطع الغيار التي –اللودر مزود باالضاءة الالزمة للعمل ليالً 

  ساعة ويورد شطنة أسعافات أولية ٢٠٠٠تكفي لتشغيل اللودر لمدة عام أو 

   

عدد واحد فني علي تشغيل + يتم تدريب عدد واحد سائق  : التدريب ١٧

 وصيانة المعدة بمعرفة الشركة الموردة وعلي حسابها 

   

توافر مراكز الصيانة واألصالح في أقرب موقع للعمل :  ما بعد البيع خدمة ١٨

  توافر قطع الغيار بالسوق المحلي والتوكيل المعتمد–

   

    اإلجمالي
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