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ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ 

 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Α. ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΠΟΛΤΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ 

 
   

1. Κινητήρας 

 
   

Θα είλαη πεηξειαηνθίλεηνο, ηεηξάρξνλνο, ηεζζάξσλ (4) 

θπιίλδξσλ πδξόςπθηνο, ζπλνιηθνύ θπβηζκνύ από 

3.000cc θαη άλσ θαη ζα δηαζέηεη ειεθηξνληθό ςεθαζκό 

πςειήο πίεζεο θαπζίκνπ θαη ζα είλαη θάζεο ΗΗΗΒ ρσξίο 

πξόζζεηα (Adblue). 

ΝΑΙ   

Οη νλνκαζηηθέο ζηξνθέο ηνπ θηλεηήξα δελ ζα 

μεπεξλνύλ ηηο 2600 ελώ ε θαζαξή κέγηζηε ηζρύο ηνπ ζα 

είλαη ηνπιάρηζηνλ 90hp (97/68 EΚ). 
ΝΑΙ   

Η μέγιστη ροπή στρέυεφς θα παρέτεται σε 

ταμηλές στρουές 1300-1700 περίποσ και θα είναι 

τοσλάτιστον 375 Nm. 
ΝΑΙ   

Ο θηλεηήξαο ζα ηεξεί ηα όξηα εθπνκπώλ θαπζαεξίσλ 

ηεο Κνηλνηηθήο Ννκνζεζίαο θαη ζα δηαζέηεη ρακειή 

θαηαλάισζε θαπζίκνπ θαη αξαηά δηαζηήκαηα 

ζπληήξεζεο (πεξηζζόηεξν από 300 ώξεο). Θα 

ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο ηζρύνπζεο Δπξσπατθέο 

πξνδηαγξαθέο γηα ηελ εθπνκπή θαπζαεξίσλ.  

ΝΑΙ   

2. Τδρασλικό σύστημα 

 
   

Σν πδξαπιηθό ζύζηεκα θαιό είλαη λα έρεη μερσξηζηή 

πδξαπιηθή αληιία ζπζηήκαηνο δηεύζπλζεο θαη αληιίαο 

πδξαπιηθνύ ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη πάληνηε δηαζέζηκε 

πιήξεο πδξαπιηθή ηζρύο. Ζ ζπλνιηθή παξνρή ηεο 

αληιίαο πδξαπιηθνύ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 94 

ιίηξα/ιεπηό. 

ΝΑΙ   

Σν ζύζηεκα ζα πιαηζηώλεηαη ηνπιάρηζηνλ κε ηξία 

κεραληθά ρεηξηζηήξηα εμσηεξηθώλ εξγαζηώλ δηπιήο 

ελεξγείαο (6 βαιβίδεο) θαη ην ζύζηεκα 3 ζεκείσλ ζα 

είλαη κε ειεθηξνληθό ή κεραληθό ρεηξηζκό. 

Σνπιάρηζηνλ έλα ρεηξηζηήξην ζα δηαζέηεη ξπζκηζηή 

ξνήο. 

ΝΑΙ   

Σν πδξαπιηθό ζύζηεκα 3 ζεκείσλ ζα έρεη αλπςσηηθή 

ηθαλόηεηα κε ηα κπξάηζα νξηδνληησκέλα ηνπιάρηζηνλ 
ΝΑΙ   
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3.000kg. Ο έιεγρνο ηνπ πδξαπιηθνύ ζπζηήκαηνο ζα 

γίλεηαη  ειεθηξνληθά ή κεραληθά κε εύθνιν ηξόπν – 

ρεηξηζκό, κέζα από ηελ θακπίλα ηνπ νδεγνύ. 

3. Δπιμέροσς μητανολογικά σστήματα 

 
   

Σν ζύζηεκα θίλεζεο ζα είλαη ζπγρξνληζκέλν. Ζ 

θίλεζε ζα γίλεηαη θαη ζηνπο ηέζζεξηο ηξνρνύο κέζσ 

κεραληθνύ θηβσηίνπ ηαρπηήησλ. Σν θηβώηην ζα είλαη 

κεραληθό, κε κηζέο ηαρύηεηεο(Hi/Lo), ζα έρεη αξηζκό 

ηαρπηήησλ 24 έσο 32 εκπξόο/16 έσο 24 όπηζζελ 

ηνπιάρηζηνλ κε ζπγρξνληδέ ξεβέξζα θαη έμηξα ιεβηέ 

έξπνπζαο δπν ηαρπηεησλ κε ειάρηζηε ηαρύηεηα 

ηνπιάρηζηνλ 200m/ώξα. Ζ κέγηζηε ηαρύηεηά ηνπ 

πνιπκεραλήκαηνο κέζσ απηνύ ζα κπνξεί λα είλαη 

πεξίπνπ 40ρικ/ώξα. Ζ ηαρύηεηα ελαιιαγήο 

εκπξόο/όπηζζελ ζα πξέπεη λα γίλεηαη εύθνια πάλσ 

από ηελ θακπίλα. Ζ θίλεζε ζην ΡΣΟ ζα γίλεηαη από 

αλεμάξηεην ζύζηεκα κε κεραληθά ή πδξαπιηθό 

ζπκπιέθηε, ελώ ε κεηάδνζε ηζρύνο ζα γίλεηαη νκαιά 

κέζσ κεραληθνύ ζπκπιέθηε. 

ΝΑΙ   

Θα θέξεη ειαζηηθά βηνκεραληθνύ ηύπνπ (industrial). ΝΑΙ   

Σν πνιπκεράλεκα ζα παξνπζηάδεη κηθξή αθηίλα 

θύθινπ ζηξνθήο πεξίπνπ 4.6m θαζηζηώληαο ην 

επέιηθην ζηελ θίλεζή ηνπ. Θα θέξεη ηηκόλη 

πδξαπιηθήο επελέξγεηαο. Ο εκπξόζζηνο άμνλαο ζα 

είλαη θιεηζηνύ ηύπνπ ζε ινπηξό ιαδηνύ, κε γσληαθή 

κεηάδνζε. Σα θξέλα ζα έρνπλ δίζθνπο ζε ινπηξό 

ιαδηνύ (εκβαπηηδόκελνη δίζθνη). Θα θέξεη επίζεο θαη 

θξέλα ηξέηιεξ θαζώο θαη παξνρή γηα πδξαπιηθή 

αλαηξνπή θαξόηζαο. 

ΝΑΙ 

  

Σν πνιπκεράλεκα δύλαηαη λα είλαη ζηεκέλν πάλσ ζε 

ζηηβαξό ρπηό πιαίζην πάλσ ζην νπνίν ζα πξνζδέλεηαη 

ν θηλεηήξαο, ώζηε λα κεγηζηνπνηείηαη ε αθακςία 

πιαηζίνπ, θαη λα ειαρηζηνπνηνύληαη νη θξαδαζκνί θαη 

νη δνλήζεηο. Σν βάξνο απνζηνιήο ηνπ ρσξίο αληίβαξα 

λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 3.500kg. Να είλαη εθνδηαζκέλν 

κε 400kg ζπλνιηθά αληίβαξα εκπξόο, θαη ην 

ληεπόδηην ηνπ λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 100 ιίηξα γηα ηελ 

απξόζθνπηε ρξήζε ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο. Ο 

ζόξπβνο ζηελ θακπίλα θαηά ηελ εξγαζία λα κελ 

μεπεξλάεη ηα 77db. 

ΝΑΙ 

  

Σν πιηθό ηνπ ζαιάκνπ νδήγεζεο ζα είλαη από ράιπβα 

θαη ηα θξύζηαιια αζθαιείαο. Θα δηαζέηεη θακπίλα 

αζθαιείαο κε εξγνλνκηθό πεξηζηξεθόκελν θάζηζκα 

κε αεξαλάξηεζε, ζθίαζηξα ειηνπξνζηαζίαο, νζόλε 

πνιιαπιώλ ιεηηνπξγηώλ, ρεηξόθξελν θαη ξαδην-USB 

κε 2 ερεία. 

NAI 

  

Ο ρώξνο ηεο θακπίλαο ζα είλαη εξγνλνκηθά 

ζρεδηαζκέλνο κε ηα ρεηξηζηήξηα νκαδνπνηεκέλα γηα 

ΝΑΙ   
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επθνιία ρεηξηζκνύ, ζα δηαζέηεη ζύζηεκα εμαεξηζκνύ 

κε θιηκαηηζκό (air condition) δηαηεξώληαο ηελ άλεζε 

ηνπ ρεηξηζηή ζε πςειά επίπεδα αιιά θαη ηα ηδάκηα 

θαζαξά ζε νπνηεζδήπνηε θαηξηθέο ζπλζήθεο. Ζ 

νξαηόηεηα δε κέζα από απηή ζα είλαη άξηζηε. Θα 

είλαη εθνδηαζκέλν κε θαζξέθηεο, θσηηζκό εξγαζίαο 

(8 θώηα θακπίλαο) θαη πξνβνιείο γηα ηελ θίλεζή ηνπ 

θαη θαηά ηελ λύρηα. 

Β. ΚΑΣΑΣΡΟΦΔΑ 

 
   

Θα είλαη θαηάιιεινο γηα ηνπνζέηεζε ζην 

πνιπκεράλεκα πνπ αλαθέξεηαη αλσηέξσ. Ζ 

κεηάδνζε θίλεζεο ζα γίλεηαη κε ηέζζεξηο ηκάληεο. Ζ 

θίλεζε ζα γίλεηαη κέζσ θηβσηίνπ ηαρπηήησλ 

γξαλαδηώλ κε θαζηάληα. 

ΝΑΙ   

Θα έρεη κήθνο ηνπιάρηζηνλ 2m. Θα έρεη ηελ 

δπλαηόηεηα πδξαπιηθήο κεηαηόπηζεο θαη πδξαπιηθήο 

αλύςσζεο θαη ζα είλαη θαηάιιεινο γηα εξγαζίεο 

θνπήο ρόξησλ θαη θιαδηώλ έσο 8-10cm δηακέηξνπ, ζε 

παξπθέο δξόκσλ, απιάθηα θαη θαλάιηα. 

ΝΑΙ   

Ζ θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε σο πξνο ηνλ νξίδνληα ζα 

είλαη έσο +90ν (θαηαθόξπθε ζέζε) θαη έσο -55ν 

(ζέζε γηα θνπή ζηα πξαλή ηνπ δξόκνπ). 
ΝΑΙ   

Ωο πξνο ηελ νξηδόληηα κεηαηόπηζε ε εμάξηεζε ζα 

κπνξεί λα κεηαηνπηζηεί θάζεηα απ’ ην άμνλα ηνπ 

νρήκαηνο σο 2,95κ. (ε άθξε ηεο εμάξηεζεο), ελώ 

παξάιιεια κε ηνλ άμνλα ηνπ νρήκαηνο ε εμάξηεζε 

ζα κπνξεί λα κεηαηνπηζηεί (απνκαθξπλζεί) από ην 

ζεκείν ζηήξημήο ηεο σο  1.70κ (ην πίζσ κέξνο ηεο 

εμάξηεζεο). 

ΝΑΙ   

Σν βάξνο ηεο εμάξηεζεο δελ ζα ππεξβαίλεη ηα 770kg. ΝΑΙ   

Οη ζηξνθέο ιεηηνπξγίαο από ηνλ δπλακνδόηε ΡΣΟ ηνπ 

ειθπζηήξα ζα είλαη 540 rpm. 
ΝΑΙ   

Σν σθέιηκν πιάηνο θνπήο ηεο εμάξηεζεο ζα είλαη 

ηνπιάρηζηνλ 1.65κ. 
ΝΑΙ   

. Ζ κεηάδνζε θίλεζεο ζα γίλεηαη από ηνλ δπλακνδόηε 

ΡΣΟ ηνπ ειθπζηήξα, κέζσ αξζξσηνύ άμνλα ν νπνίνο 

ζα κεηαθέξεη ηελ θίλεζε ζε πιεπξηθό ζεκείν επί ηεο 

εμάξηεζεο θαη από εθεί κέζσ ηξνραιηώλ θαη ηκάλησλ 

ζην πεξηζηξεθόκελν ηύκπαλν ηεο θεθαιήο πάλσ ζην 

νπνίν ζα είλαη ηνπνζεηεκέλα ηα «καραίξηα» θνπήο. 

ΝΑΙ   

Σα «καραίξηα» θνπήο ζα έρνπλ ζρήκα ζθπξηνύ 

θαηαζθεπαζκέλα από ηζρπξό ράιπβα θαη ζα 

ζπλδένληαη πάλσ ζηνλ άμνλα θνπήο κε εηδηθά 

παμηκάδηα αζθαιείαο. Ο θαηαζηξνθέαο ζα κπνξεί λα 

δερζεί θαη άιια ειάζκαηα γηα θνπή ειαθξύηεξσλ 

πιηθώλ. 

ΝΑΙ   
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Σν ζύζηεκα κεηάδνζεο ησλ ηξνραιηώλ κε ηνπο 

ηκάληεο ζα βξίζθεηαη ζε θιεηζηό θνπηί πξνζηαζίαο. 

Σν ζεκείν ζην νπνίν κεηαδίδεηαη ε θίλεζε από ηνλ 

αξζξσηό άμνλα ζα πξνζηαηεύεηαη από εηδηθή 

«θσιηά». 

ΝΑΙ   

Γηα ηελ νιίζζεζε ηεο εμάξηεζεο ζην έδαθνο απηή ζα 

θέξεη θαηάιιειν ξάνπιν θύιηζεο ζε όιν ην κήθνο 

ηεο εμάξηεζεο ην νπνίν ζα κπνξεί λα ξπζκίδεηαη. 
ΝΑΙ   

Ζ όιε θαηαζθεπή ζα θέξεη πξνζηαηεπηηθό θάιπκκα 

εληζρπκέλνπ πάρνπο γηα ηελ εθηόμεπζε ζηεξεώλ 

αληηθεηκέλσλ από ηελ θνπή, ζηα ζεκεία πνπ έξρεηαη 

ζε επαθή κε ην έδαθνο ζα ππάξρνπλ ειάζκαηα 

δεκηνπξγώληαο έλα είδνο πξνζηαηεπηηθήο 

«θνπξηίλαο» ε νπνία ζα θαιύπηεη αθξηβώο ην ζεκείν 

θνπήο. 

ΝΑΙ   

Ζ ζηήξημε ηεο εμάξηεζεο ζα είλαη ηξηώλ ζεκείσλ θαη 

ζα γίλεηαη ζε ηζρπξό κεηαιιηθό πιαίζην κέζσ 

θαηάιιεισλ αξζξώζεσλ νη νπνίεο ζα κπνξνύλ λα 

ζεθώζνπλ ην βάξνο ηεο. 

   

. Ζ πδξαπιηθή ζπλδεζκνινγία ζα γίλεηαη κέζσ 

ζσιήλσλ πςειήο πίεζεο ζην πίζσ κέξνο ηνπ 

γεσξγηθνύ ειθπζηήξα. Οη κεηαηνπίζεηο ηεο 

εμάξηεζεο θαηαθόξπθε θαη νξηδόληηα ζα γίλεηαη κε 

ηελ βνήζεηα πδξαπιηθώλ εκβόισλ. Ο ρεηξηζκόο ηεο 

εμάξηεζεο ζα γίλεηαη από ηελ θακπίλα ηνπ νρήκαηνο. 

ΝΑΙ   

Ζ εμάξηεζε ζα είλαη επθήκνπ εξγνζηαζίνπ 

θαηαζθεπήο θαη ζα θέξεη πηζηνπνηεηηθό δηαζθάιηζεο 

πνηόηεηαο ISO θαη ζήκαλζε CE.  

ΝΑΙ   
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