
 

 

 

Załącznik nr 1 

 

 

Naprawa odwłoka  

- wymiana korpusu wanny odwłoka , blacha gięta 8 mm ( np. Hardox  400) 

- zamontowanie nowej uszczelki odwłoka 

- naprawa nakładek bocznych ściany korpusu odwłoka  blacha 5 mm ( np. Hardox 400) 

- wymiana dolnych zamocowań sworzni ryglowania odwłoka 

- wymiana szyn i ślizgów prowadzących prasy ugniatającej 

- naprawa sworzni  i tulei prasy 

- regeneracja lub wymiana siłowników hydraulicznych 

- naprawa  płyt: nośnej i dociskowej 

- naprawa stopni  2szt. 

 

Naprawa wrzutnika  pojemników 

- regeneracja lub wymiana ramion wrzutnika  

- regeneracja lub wymiana grzebieni wrzutnika  

- regeneracja lub wymiana łączników ramienia i sworzni  wrzutnika 

- regeneracja lub wymiana siłowników hydraulicznych  wrzutnika 

 

Naprawa  skrzyni zbiorczej                                                                                                                                         

- wymiana dolnego progu końcowego 

- naprawa  użebrowania podłogi skrzyni zbiorczej 

- wymiana ścian bocznych (min ¾ wysokości) skrzyni zbiorczej blacha 5 mm (np. Hardox 400) 

- całkowita wymiana podłogi skrzyni zbiorczej  blacha min. 5 mm ( np. Hardox 400) 

- naprawa lub wymiana dolnych haków ryglowania odwłoka 

- wymiana dolnej listwy uszczelniającej przy ścianie wypychowej 

- naprawa lub wymiana ucha górnego zawieszenia odwłoka  2 szt 

- regeneracja lub wymiana siłowników podnoszenia odwłoku wraz z  końcówkami i sworzniami 2 szt. 

- regeneracja lub wymiana siłownika ściany wypychającej 

- naprawa lub wymiana poszycia ściany wypychającej 

- naprawa lub wymiana osadzenia siłownika ściany wypychającej 

- wymiana  ślizgów ściany wypychającej  

- naprawa lub wymiana sterownika hydraulicznego 

- regeneracja lub wymiana przewodów układu hydraulicznego  

- naprawa lub wymiana instalacji elektrycznej zabudowy pojazdu, weryfikacja i wymiana oświetlenia 

- naprawa lub wymiana sterownika zabudowy w kabinie kierowcy wraz z instalacją elektryczną  

- naprawa lub wymiana kaset sterowania pracą zabudowy 

- regeneracja lub wymiana pompy hydraulicznej zabudowy 

- wymiana oleju hydraulicznego 

- wymiana wkładu filtra oleju hydraulicznego  

- zabezpieczenie antykorozyjne i malowanie zabudowy - kolor pomarańczowy  RAL 2003    

 

Nie dopuszcza się wprowadzenia zmian konstrukcyjnych , zmian w układzie sterowania i hydraulicznym 

odbiegającymi od stosowanych przez producenta nadwozia 

Wymagany minimalny okres gwarancji na zakres prac objętych umową wynosi 12 miesięcy 

 

 


