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Przedmiotem zamówienia  jest naprawa i malowanie    kabiny  kierowcy samochodu   

i  remont kapitalny  dźwignika hydraulicznego marki MULTILIFT typu 

HL26.56M/MAN26.372 zabudowanego na samochodzie marki MAN nr rej CT 84207  

z zachowaniem technologii stosowanej przez producentów samochodu i  dźwignika 

hydraulicznego  . Naprawa   kabiny  kierowcy i naprawa dźwignika hydraulicznego jest 

rozumiane jako  przywrócenie pełnej sprawności technicznej kabiny kierowcy  

i  dźwignika  hydraulicznego  wraz z osprzętem i instalacją elektryczną.     Dostawa 

samochodu do i z remontu na koszt Wykonawcy. 

    

1) Zakres remontu kabiny kierowcy 

 

- wymiana podłogi (prawa i lewa strona) 

- wymiana stopni kabiny ( prawa i lewa strona) 

 -wymiana obrzeży kabiny (prawa i lewa strona) 

 -wymiana błotników przedniego i tylnego kabiny (prawa i lewa strona) 

 -wymiana poszycia zewnętrznego  kabiny (prawa i lewa strona ) 

 -naprawa maski przedniej 

-naprawa zderzaka przedniego 

- wymiana owiewek kabiny prawa i lewa 

 -naprawa dachu 

 -naprawa ściany tylnej kabiny 

- wymiana uszczelek drzwi i szyb 

 -wymiana tapicerki i dywaników kabiny 

- naprawa zawiasów drzwi 

- wymiana poszycia drzwi lewych i prawych 

 -wymiana zamków i klamek  drzwi prawych i lewych 

- naprawa podnośnika szyb w drzwiach lewych i prawych 

- wymiana korbki podnośnika szyb lewych i prawych 

- naprawa instalacji elektrycznej kabiny 

- wymiana płyty wykończeniowej drzwi prawych i lewych 

- wymiana lamp reflektorowych, obrysowych  i kierunkowskazów 

- naprawa nagrzewnic kabiny  

- naprawa tablicy rozdzielcze – uzupełnienie oświetlenia  i  przełączników 

- naprawa spryskiwaczy szyby 

- wymiana osłon przeciwsłonecznych 2 szt. 

- naprawa zawieszenia przedniego kabiny 

- naprawa tylnego zawieszenia kabiny 

- naprawa lampy ostrzegawczej (żółta) 

- wymiana lusterek bocznych  podgrzewanych elektrycznie i   lusterek krawężnikowego, 

   rampowego 

- założenie fartuchów przeciwbłotnych 
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- napraw foteli kierowcy i  pasażerów 

 -zabezpieczenie antykorozyjne kabiny (profile zamknięte i podłoga) 

- malowanie kabiny lakierem akrylowym w kolorze RAL 2003 (pomarańczowym) 

 

2) Zakres remontu dźwignika  hydraulicznego 

 

- demontaż dźwignika hydraulicznego  z podwozia samochodu 

- usunięcie farby i korozji z ramy głównej dźwignika , wysięgnika odchylnego i ramy 

odchylnej  

- naprawa ramy dźwignika 

- naprawa  rolek prowadzących tylnych  

- naprawa rolek wysięgnika odchylnego 

- naprawa  sworzni rolek prowadzących 

-  wymiana łożysk wysięgnika głównego odchylnego 

- naprawa sworzni wysięgnika przesuwnego z hakiem 

- wymiana łożysk ślizgowych sworzni 

- naprawa  prowadnic przesuwu wysięgnika haka 

- wymiana uszczelnień w siłownikach hydraulicznych 

- naprawa sworzni siłowników hydraulicznych 

- naprawa mechanizmu blokady kontenera 

- naprawa rozdzielacza hydraulicznego sterowanego pneumatycznie 

- naprawa kasety sterowania elektrycznego 

- wymiana przewodów elastycznych układu hydraulicznego 

- wymiana skorodowanych  przewodów (rur stalowych) układu hydraulicznego 

- naprawa i czyszczenie zbiornika oleju hydraulicznego  

- wymiana oleju hydraulicznego zalecanego  HL 46 

- wymiana filtrów oleju hydraulicznego 

- zamontowanie dźwignika hydraulicznego do podwozia samochodu 

- wykonanie prób szczelności układu hydraulicznego  

- malowanie dźwignika lakierem akrylowym  w kolorze   RAL 2003 (pomarańczowym) 

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

 

Termin realizacji naprawy:  od 15 lipca 2015 r. do 15 sierpnia 2015 r. 


