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 Przedmiotem zamówienia jest remont kapitalny zabudowy  typu  Super Medium  SK-200 na 

podwoziu samochodu marki Volvo  nr rej. CT 50498 z zachowaniem technologii  stosowanej 

przez producenta zabudowy . Remont kapitalny jest rozumiany , jako  przywrócenie 

pierwotnej lub prawie pierwotnej wartości technicznej i użytkowej zabudowy typu Super 

Medium SK-200. Dostawa samochodu do i z remontu na koszt Wykonawcy. 

 

Zakres remontu zabudowy typu super Medium SK-200  

1) Naprawa odwłoka  

- wymiana korpusu wanny odwłoka , blacha gięta 8 mm Hardox  400 

- zamontowanie nowej uszczelki odwłoka 

- przyspawanie nakładki na boczne ściany korpusu odwłoka  blacha 5 mm Hardox 400 

- wymiana dolnych zamocowań sworzni ryglowania odwłoka 

- naprawa suwaka i zgarniaka prasy 

- wymiana szyn prowadzących ślizgi prasy ugniatającej 

- naprawa sworzni  i tulei prasy 

- wymiana siłowników hydraulicznych nagarniacza i prasy ugniatającej 

- naprawa  nagarniacza i prasy ugniatającej ( wymiana poszycia blacha 5 mm Hardox400) 

- naprawa stopni  2szt. 

 

2) Naprawa wrzutnika  pojemników 

- naprawa  ramion pojemników PA 1100  

- naprawa grzebieni wrzutnika  

- wymiana łącznika ramienia i sworzni  wrzutnika pojemników  2 szt. 

- naprawa  siłownika hydraulicznego  wrzutnika pojemników 2 szt. 

 

3) Naprawa  skrzyni zbiorczej                                                                                                                                         

- wymiana dolnego progu końcowego 

- naprawa  użebrowania podłogi skrzyni  zbiorczej 

-  całkowita wymiana  ścian bocznych skrzyni zbiorczej blacha    5 mm Hardox 400 

- całkowita wymiana  blachy na podłodze skrzyni zbiorczej  blacha 5 mm Hardox 400 

- naprawa  dolnych haków ryglowania odwłoka 

- wymiana dolnej listwy uszczelniającej przy ścianie wypychowej 

- naprawa  ucha górnego zawieszenia odwłoka  2 szt. 

- naprawa  siłownika podnoszenia odwłoku wraz z  końcówkami i sworzniami 2 szt. 

- naprawa siłownika teleskopowego wymiana uszczelnień i łożysk 

 

4) Naprawa  ściany  wypychającej 

- wymiana poszycia płyty  wypychającej 

- naprawa  użebrowania i osadzenia siłownika teleskopowego płyty wypychającej 

- wymiana  ślizgów ściany wypychającej  

-  naprawa sterownika hydraulicznego 
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-  wymiana wszystkich przewodów  elastycznych układu hydraulicznego  

-  wymiana instalacji elektrycznej tylnych lamp pojazdu i samych lamp na nowe 

-  wymiana sterownika  zabudowy w kabinie kierowcy wraz z instalacją elektryczną  

    i czujnikami    automatycznego sterowania pracą zabudowy. 

-  wymiana kaset (boczne przyciski) do sterowania  pracą zabudowy 

-  wymiana pompy hydraulicznej zabudowy. 

-  wymiana oleju hydraulicznego  HLP – Z – 32 

-  wymiana wkładu filtra oleju hydraulicznego  

-  malowanie zabudowy lakier akrylowy na 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. 

 

Termin realizacji naprawy od  4 maja 2015 r.  do 12.06.2015 r. 

 


