
SPECIFIKIMET PËR RAFTET

Kerkese për:

1. Raftet e materialeve të rënda dhe të medha, me karakteristika të mesme të rrjedhës dhe të
pajisur me komponente standarde, shpatullat, trarëve dhe raftet:

 Qëndron për mm 60 mm me hapin e shpimit. 50 dhe lartesite nga mm.2000;

 Gjeresia e shpatullave mm. 500 deri në 1200;

 Trarëve katrore te formuar nga 60 mm deri 100 mm dhe gjatësi nga 1050 deri në 3000.
Gjatesite e trarët dhe lartesite e shtyllave te përshtatura sipas kerkesave;

 4 ndarëse;

 Kapaciteti Max: 700 kg / modul.

Gjatesia totale:

 20 metra linear të jetë i instaluar në qendrën e mirëmbajtjes në Fier

40 ° 44'40.5 "N 19 ° 34'48.1" E

 15 metra linear të jetë i instaluar në qendrën e mirëmbajtjes në Korçë

40 ° 37'29.2 "N 20 ° 46'29.4" E

Kërkesa përfshin gjithashtu transportin dhe montimin në vendet e kërkuara

Mostër kërkesë sirtar
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2. Raftet për pajisje zyre (p.sh. shkrimi, etj depozitim dokumentash).

Raft përbëhet nga elementët e mëposhtëm:

 Vertikal (H = 200 cm):i tipit i hapur me profil vakum në formë T pajisur me vrima anësore
për ndërprerës hooking dhe dysheme ngarkese;

 Fletë metalike me ngarkimit sipërfaqe (100x40x3 cm; trashësi fletë 1 mm): raft në formë që
është shartuar mbi grepa ne forme thikë në fiksuesen e kornizave;

 Ngjyrë të bardhë;

 Ngarkesa maksimale: 80 kg / raft.

Gjatesia totale

 7 metra linearë të jetë i instaluar në selinë e Tiranës AGSco:

41 ° 18'53.9 "N 19 ° 48'47.8" E

Kërkesa përfshin gjithashtu transportin dhe instalimin në vendin e kërkuar.

Mostër kërkesë sirtar

Kërkesat e sigurisë

Do raft duhet të jetë:

• Në përputhje me EN 15635 - "Sistemet e ruajtjes statike të çelikut - Zbatimi dhe mirëmbajtja e
pajisjeve të ruajtjes" ose legjislacioni tjetër ekuivalent i transpozimit;

• Tashmë të pajisura me shenja të përshtatshme sigurie në anglisht dhe shqip specifike për llojin e
raftit (shiko shembullin e shembullit më poshtë);

• Instaluar dhe siguruar në mure dhe dysheme sipas udhëzimeve të prodhuesit;

• Pajisur me manual, montim, çmontim, përdorim dhe mirëmbajtje;

• Instaluesi do të krijojë një deklaratë të instalimit dhe noterisë sipas kërkesave të prodhuesit;




