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Kalkulációs adatlap 

1. rész 

 

Gépmegnevezése, 

darabszám 

Kért műszaki paraméter Megajánlott gép, 

berendezés 

pontos 

megnevezése 

Megajánlott műszaki paraméter Megajánlott 

gép, berendezés 

nettó ajánlati 

ára (EURO) 

1 db Rizs adagoló 

és csomagoló 

gépsor 

Részei: 

Vibrációs adagoló 

garat. fedett 

ferdefelhordó, 

volumetrikus 

adagoló, függőleges 

rendszerű 

csomagológép, 

továbbító szalag 

 

Gyártás éve: új 

Zárt, “pillow-pack” csomagolások gyártásához, 

műanyag, vagy cellulóz alapú csévéről. 

 

Csomagolandó termék: rizs  

 

Csomagolás : közvetlenül big-bag zsákból 

Kiszerelése   1000 gr, 500 gr  

Talpas tasak  visszazárható cimkével( Brik Pack) 

A képzett tasak szögletes aljú, beltartalma 

vibrációsan tömörített a könnyebb gyűjtőzés 

érdekében 

A csomagoló anyag : a Megrendelő által használt, 

előírás szerinti termékjelöléssel ellátott társított  

BOPP fólia  

. 

Elvárt munkaspecifikus teljesítmény  : 35  db 

tasak percenként 

 

A gép megengedet maximálís méretei  

        Magasság:   4500 mm  

        Hosszúság:  9000 mm  

        Szélesség:    1200 mm  

        Telepített teljesítmény: max10 kW  

Betáp: 380 V, három fázis + földelés,  50 Hz  
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Gépmegnevezése, 

darabszám 

Kért műszaki paraméter Megajánlott gép, 

berendezés 

pontos 

megnevezése 

Megajánlott műszaki paraméter Megajánlott 

gép, berendezés 

nettó ajánlati 

ára (EURO) 

 

A gép részét képezi a Megrendelő 

üzemcsarnokába telepítendő csomagoló 

technológiának, mely a gyártási folyamat  

sorrendje szerint vertikális rendszerű adagoló és 

csomagoló gépből, gyűjtőcsomagoló –zsugor 

fóliázó egységből és  automata palettázóból áll. 

 

Követelmények: 

 

- AP-TE/830 típusú  gyűjtőcsomagoló-

zsugorfóliázó egységgel való 

térbeli,elektronikai(vezérlés- 

technikai)összehangoltság,kommunikáció 

 -   kivitele nagyipari körülményeknek, 

tartós üzemelés követelményeinek megfelelő 

            -   kellő automatizáltság, elektronikai 

felszereltség 

 -   magyar nyelvű kezelőfelület,illetve 

üzemeltetési dokumentáció 

            -   A gép feleljen meg a 2006/42/CE 

előírásnak
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Kalkulációs adatlap 

2. rész 

 

Gépmegnevezése, 

darabszám 

Kért műszaki paraméter Megajánlott gép, 

berendezés 

pontos 

megnevezése 

Megajánlott műszaki paraméter Megajánlott 

gép, berendezés 

nettó ajánlati 

ára (EURO) 

1 db automata 

palettázó  gép 

Részei: 

görgősor a gyűjtők  

fogadásához, 

automata raklaptár, 

köztes kartonlap 

tároló, 

függőleges tengelyű 

palettázó robotkar, 

görgősor a  tele 

raklapoknak,  

félautomata forgó 

tányéros 
raklapfóliázó 

 

Gyártás éve: új 

Manipulálandó  termék:  10 db 1kg vagy 0,5 kg  

rizst tartalmazó tasakokból  gyűjtőcsomagoló –

zsugor fóliázó egység által képzett   

gyűjtők( 5x2 db) 

 

Névleges teljesítmény: 420-500 óránkénti 

munkaciklus 

 

Elvárt munka specifikus teljesítmény: 80 

ütemszám/perc  
 

Formátum: 12 gyűjtő  rétegenként;6 réteg; köztes 

kartonlap a raklapon 

 

A raklap mérete: EUR (800x1200 mm) 

 

Raklap tár kapacitása : 15 db 
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Gépmegnevezése, 

darabszám 

Kért műszaki paraméter Megajánlott gép, 

berendezés 

pontos 

megnevezése 

Megajánlott műszaki paraméter Megajánlott 

gép, berendezés 

nettó ajánlati 

ára (EURO) 

 

A gép megengedet maximálís méretei  

        Magasság: 4500 mm  

        Hosszúság: 12000 mm  

        Szélesség:    6000 mm  

        Telepített teljesítmény: max 10 kW  

Betáp: 380 V, három fázis + földelés,  50 Hz  


 

A gép részét képezi a Megrendelő 

üzemcsarnokába telepítendő csomagoló 

technológiának, mely a gyártási folyamat  

sorrendje szerint vertikális rendszerű adagoló és 

csomagoló gépből, gyűjtőcsomagoló –zsugor 

fóliázó egységből és  automata palettázóból áll. 

 

Követelmények: 

 

-   AP-TE/830 típusúgyűjtőcsomagoló-

zsugorfóliázó egységgel való 

térbeli,elektronikai(vezérlés- 

            technikai)összehangoltság,kommunikáció 

 -   kivitele nagyipari körülményeknek,   

            tartós üzemelés követelményeinek    

            megfelelő 

            -   kellő automatizáltság, elektronikai  

            felszereltség 

 -   magyar nyelvű kezelőfelület,illetve  

            üzemeltetési dokumentáció 
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Gépmegnevezése, 

darabszám 

Kért műszaki paraméter Megajánlott gép, 

berendezés 

pontos 

megnevezése 

Megajánlott műszaki paraméter Megajánlott 

gép, berendezés 

nettó ajánlati 

ára (EURO) 

            -   A gép feleljen meg a 2006/42/CE  

            Iránymutatás aktuális előírásainak  

- Félautomata forgótányéros raklapfóliázó  

kézi raklapszállítóhoz 

 

                    - A forgótányér átmérője 1650 mm  

                    - A forgó tányér talajtól mért     

                      magassága 85 mm  

                     - A palettázott rakomány max.   

                       kiterjedése 1200 x 1200 mm  

                     - A palettázott rakomány max.                  

                        magassága 2400 mm (raklappal  

                       együtt)  

                      - Maximális palettázott súly 2000 kg  

 

 

    

     

 



Kalkulációs adatlap 

3. rész 

 

1 db Gyalogkíséretű elektromos üzemű raklapszállító targonca 
 

 

A. Rész 

A minimális műszaki követelmények és kereskedelmi feltételek paraméterei 

B. Rész 

Az ajánlott eszköz megnevezése és a vállalt műszaki 

követelmények és kereskedelmi feltételeknek való megfelelést 

igazoló konkrét paraméterei 

Az ajánlott eszköz megnevezése (Név/gyártmány/típus) 
 

……………………………………………………………………. 

Alkalmazása: tehergépkocsik ki- és berakodása, valamint raklapok rövid 

távolságon történő szállítása beltérben, rámpán 
megfelel / nem felel meg* 

Előírások: Min. Max.  

Emelési magasság: 110 mm 130 ……… mm 

Tehersúlypont távolság: 600 mm - ……… mm 

Teherbírás (600 mm): 1600 kg - ……… kg 

 Villa magassága leengedett 

állapotban 
85 mm  ……… kg 

Folyosó igény: Euro raklapot 

rövid oldalról kezelve, 2 

x100mm biztonsági távolsággal 

1870 mm  2400 mm ……… mm 

Teljes hosszúság: 1600 mm 1800 mm ……… mm 

Teljes szélesség: 700 mm 760mm ……… mm 

Normál savas akkumulátor 24 V 220 Ah 250Ah ………Ah 

Felszereltség: 

Töltésjelző ; lemerülés gátló; akkumulátor töltő 
felhajtható kezelőkar 
menetszabályzó automatika 
 

megfelel / nem felel meg* 



Műszaki leírás kiegészítése:  

A berendezésnek alkalmasnak kell lennie folyamatos munkarendű ipari 
alkalmazásra 
Képes legyen rámpán való tartós üzemelésre.( 10% emelkedő) 
 

megfelel / nem felel meg* 

Dokumentációra vonatkozó előírások:  

Magyar nyelvű kezelési-, karbantartási utasítás 

CE megfelelőség 
megfelel / nem felel meg* 

 

Megajánlott gép, berendezés nettó ajánlati ára (HUF): ………………….-Ft 

 
 
 

 



Kalkulációs adatlap 

4. rész 

 

Gépmegnevezése, 

darabszám 

Kért műszaki paraméter Megajánlott gép, 

berendezés pontos 

megnevezése 

Megajánlott műszaki paraméter Megajánlott 

gép, berendezés 

nettó ajánlati 

ára (HUF) 

Kompresszor 
 

Gyártás éve: új 

   -Csavarkompresszor,  légtartályra 

szerelve,  integrált hűtve szárítóval, 

    elő-utó szűrőkkel; légtartály 500 

liter 

    -Elvárt teljesítmény  mutatók : 

- Maximális üzemi nyomás              

8 bar 

- Légszállítás üzemi 

nyomáson   1400 liter/perc 

- motor teljesítmény                          

11 KW 

 

            -   kellő automatizáltság, elektronikai 

felszereltség 

            -    halk üzemi zajszint ( max 70 dB) 

 -   magyar nyelvű kezelőfelület ,illetve 

üzemeltetési dokumentáció 

            -   A gép feleljen meg a CE 

Iránymutatás aktuális előírásainak  
             
 

 

 

  Kompresszor 

 

ajánlati ára: nettó 

 

………….  

 

 



Gépmegnevezése, 

darabszám 

Kért műszaki paraméter Megajánlott gép, 

berendezés pontos 

megnevezése 

Megajánlott műszaki paraméter Megajánlott 

gép, berendezés 

nettó ajánlati 

ára (HUF) 

 

 


