Teleskopiskā pļāvēja - smalcinātāja piegāde Viļānu novada pašvaldības
vajadzībām
Identifikācijas Nr.
Iepirkuma procedūras veids
Jautājums
1. Kas tas par džoistiku ar filtriem,
nav tādu hidraulisko džoistiku,
lūdzu precizējiet pareizu
nosaukumu un darbības principu.
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2. Rokas drošības pārslodzes
sistēma. Kas tas ir un kas ar to
domāts, paskaidrojiet.
3. Dubultais hidrauliskais cikls. Kas
tas ir un kas ar to domāts.

Domāta ir pārslodzes drošības sistēma strēles rokai

4. Augstas izturības hidrauliskās
caurules, aizsargātas ar metāla
sargiem. Ko jūs domājat ar augstu
izturību, tā sākas tikai pēc 280 bar,
līdz tam visas ir zemspiediena
caurules un hidrošlangas.
5. Paredzēts dzīvžogu un krūmāju
apgriešanai, stumbra diametrs līdz 4
cm. Ar ši tipa nazīšiem nav
paredzēti darbam virs 3-3,5cm
diametrā. Kādiem darbiem Jūs
gribat izmantot pļaujmašīnu.
6. Eļļas dzesēšanas radiators. Kāda
tipa? Kāds ieslēgšanas-darbības
princips.

Augstas izturības hidrošļūtenes (vadi)—vismaz 2 slāņu
metāla kords, aizsargātas ar spirāli.

7. Teleskopiskais pagarinājums
līdz 1000 mm. kāpēc tikai līdz 100,
kāpēc ne līdz 105 vai vairāk?

Pagarinājums vajadzīgs līdz 1000mm, jo lielāks nav
nepieciešams, ņemot vērā mūsu apkopjamos objektus.

8. Divvirzienu peldošā griešanas
galva. ?? Kas ar šo ir domāts

Griešanas rotoram jādarbojas reversīvā variantā.

Džoistiki iedalās pēc vadības veida: mehāniskie—vadība ar
trosēm, elektriskie—ar elektromagnētiem, hidrauliskie—ar
eļļas vadību, un jauktā tipa. Iepirkumā nepieciešams
hidrauliskais. Lai nerastos problēmas vadības
hidrosistēmā—jāuzstāda filtri.

Ja beidz darboties galvenais hidrosūknis, pļaujmašīnu
ir iespējams salikt transporta variantā un atgriezties
remontdarbnīcās.

Pļaujmašīna paredzēta arī dzīvžogu un krūmāju
apgriešanai, stumbrs līdz 4 cm. Tāpēc tai jābūt
komplektētai ar attiecīgiem nažiem.

Pļaujmašīnas hidrosistēmai jābūt eļļas radiatoram, kas
novietots no iespējamiem mehāniskiem bojājumiem
aizsargātā vietā.

9. Čuguna pievads. Kas tas ir par
čuguna pievadu, paskaidrojiet!

Motora un sūkņa korpusi izgatavoti no čuguna.

10. No kura laika tiek ražotas
pļaujmašīnas ar uzkari MTZ920
Cik mums zināms ir standarti, kā
CAT-1, CAT-2, CAT-33 utt.

Augstas izturības 3 punktu uzkare II klase( CAT-2).
Norādīts MTZ 920, jo pļaujmašīna pamatā tiks
izmantota ar šo traktoru.

11. Rotors ar augstas izturības
Augstas izturības gultņi ir vadošo gultņu ražotāju:
gultņiem, kas aprīkoti ar
FAG, SKF, KOYO vai ekvivalenti gultņi.
aizsardzību. Ka sir augstas izturības
gultņi, precizējiet tipu, standartu utt.
12. Drošības sistēma strēlei.
Precizējiet kāda tieši drošības
sistēma?

Fiksatori strēlei darba un transporta stāvoklī.

13. Drošības vārsts rotora
bloķēšana. Paskaidrojiet kas tas par
vārstu, kā tas izpaužas
14. Garantijas laiks ne mazāks par
24 mēnešiem

Rotora bloķēšanās rezultātā tiek pārtraukta eļļas padeve
rotora piedziņai

15. Rokas aizsniegšanas garums no
640 līdz 650 cm. Horizontāli,
vertikāli jeb uz leju grāvī? Kāpēc ne
630 jeb 660?? No kuras vietas tiek
mērīts attālums?
16. Pļaušanas galvas platums no
115 līdz 120 cm. Kāpēc tieši tāds
izmērs, kāpēc ne 120-125??

Norādīts attālums no traktora centra pa horizontāli.
Skatīt. Nolikumā pievienoto attēlu.

17. Nažu tips 05 Kas tas par
standartu??? Šie nazīši ir domāti
mauriņa jeb sīkkrūmu pļaušanai
līdz 3-3,5 cm diametrā?
18. Pļāvēja svars no 950 līdz 1050
kg. Pilna masa vai pašmasa

Arī šādu mauriņa nažu komplekts ir vajadzīgs.

19. MTZ 920 izejas jauda ir 75 ZS
kas neatbilst un ir par lielu
pļaujamajai maksimālajai jaudai uz
pļaujmašīnas piedziņas sistēmu tas

Nepieciešamā jauda līdz 65 zs, uzrādīta ar domu, ja nu
pļaujmašīnu nepieciešams uzmontēt uz mazāk jaudīga
(bet ar atbilstošu svaru) traktora nekā MTZ920.

Pasūtītājs drīkst noteikt garantijas laiku, piegādātājs
var piedāvāt vai ne. Pasūtītājs nosaka garantijas laiku
ne mazāku, kā 24 mēneši.

Pasūtītāja vajadzībām nav nepieciešama platāka galva,
pilnīgi pietiek ar 115 līdz 120 cm. Platāka galva
palielina slodzi un izmaksas.

Norādīta agregāta pašmasa

kategoriski nepieļaujams un izraisa
bojājumus
20. hidraulika 40 KW jauda
hidraulikai nav patiesa šiem
modeļiem. Tie ir apzināti sagrozīti
dati. Reālā jauda ir 40 ZS. Un
uzrāda tikai hidromotora jaudu uz
rotora.

Kļūda mērvienībā, vajadzēja 40 zs.

