GÜNGÖR MARKA GÜBRE DAĞITMA MAKİNESİ
EK 1
GÜBRE DAĞITMA MAKİNESİ ( ÇİFT DİSKLİ) (600 LT)
1-GENEL HÜKÜMLER:
Makine halen üretimde bulunan bir fabrikanın yeni (kullanılmamış) makinesi olacaktır.
Makinenin Garanti Belgesi ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi bulunmalıdır.
Makinenin Deney Raporu bulunmalıdır.
İmal edildiği ülke standartlarına veya TSE Belgesine sahip olmalıdır.
Türkçe bakım ve kullanma kılavuzu bulunmalıdır.
2-MAKİNENİN KULLANIM AMACI VE ÖZELLİĞİ:
Makine işlenmiş arazinin gübrelenmesi amacıyla kullanılacaktır. Sıraların gübrelenmesinde
kullanılacaktır. Dekara atılan miktarın ayarlanması için ayar kolu bulunacaktır. Kuyruk
miliyle çalıştırılacak olan ekipman traktöre üç nokta bağlantı düzeni ile bağlanabilmelidir.
Gübrelerin yapışmasını engellemek için karıştırıcı sistemi bulunmalıdır.
3-MAKİNE TEKNİK ÖZELLİKLERİ;
Makine çift diskli ve gübre ayar sistemli (hidrolik) olacaktır.
Depo kapasitesi 600 lt olacaktır.
Makine değişik gübreleri de atabilmelidir.
Makine tekerlekli olmalı ve traktöre üç nokta bağlantı düzeniyle bağlanmalıdır.
4-İDARİ ŞARTNAME
Teklif Verecek kişi ve firmaların tarım makineleri alanında iştirak etmeleri ve makinenin
kullanımı ve çalıştırılmasında ayrıca herhangi bir arıza sırasında teknik destek verebilmeleri
gerekmektedir.
Makine Garanti süresi en az 2 yıl olacak, garanti süresince malzeme ve imalat hatasından
meydana gelecek arızaların giderilmesi, parça ve parça değişim masrafları tedarikçi firmaya
ait olacaktır.
Tedarikçi makine teslimatı sırasında gerekli operatör bilgisi, teknik bilgi ve makine ayar
bilgisi gibi konularda kullanıcı kişiye eğitim verecektir.
Makine bedeli mal tesliminde peşin yapılacaktır.
Makine, yüklenici firma ve alıcı ile imzalanan sözleşmeden sonra en geç 2 ay içersinde teslim
edilmelidir. Aksi halde kişi mal alımından hiçbir sorumluluğa maruz kalmadan vazgeçebilir.
Alıcı Bu teknik şartnamede yazılı hükümlere aykırı bir durum ortaya çıkar ise mal alıp
almama hakkı bulunmaktadır.
Vergi, resim ve harçlarla vb. giderler yüklenici tarafından ödenecektir.
2 Senelik Periyodik Bakım ve 10 yıl yedek parça tedarik etme imkanı olacaktır.

HAZIRLANACAK TEKLİFLERİN ÖZELLİKLERİ
Hazırlanacak Olan Teklifler :
Firmanın başlıklı kağıdına ve Yatırımcıya hitaben düzenlenmelidir.
Mutlaka tarih belirtilmelidir.
Şartnamelerin incelenip, şartnamelerde belirtilen hususların kabul edilip/edilmediği
belirtilmelidir.
Tekliflerin geçerlilik süreleri belirtilmelidir.
Teklif fiyatı açık olarak belirtilmelidir (Birim fiyat, toplam fiyat, KDV ve diğer vergiler hariç,
vb.)
Firmanın kaşesi ve yetkili kişinin imzası bulunmalıdır.
Sanayi ve Ticaret Odasından alınmış belge veya Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi ile teklifi
imzalayan kişinin imza sirküleri ekinde verilmelidir.
GÜNGÖR MARKA GÜBRE SERPME MAKİNESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ
ALINMASI TALEP EDİLEN MAKİNENİN TEKNİK ÖZELLİK BELGESİ
Toplam Genişlik
Toplam Yükseklik

: 1700 mm
: 1350 mm

Toplam Uzunluk
Toplam Makine Ağırlığı (BOŞ)
Toplam Makine Ağırlığı (DOLU)
Gübre Deposu Hacmi (dm3)
Gübre Dağıtıcı Kanatlar
Dağıtıcı Disk Çapı
Makine Çalışma Hızı
Gerekli Güç Miktarı
Bağlantı Şekli

: 1180 mm
: 240 kg
: 1000-1100 kg
: 600 (dm3)
:6
: 432
: 5-8 km/h
:
: Üç Nokta Bağlantı Sistemi

Kuyruk Mili Devri

: 540 d/d

