
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. KÖTET: MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ
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1. Műszaki paraméterek 
 
 
Az egyes részekre vonatkozóan megadjuk az alábbi leírásban néhány eszköznél az 
egyértelműség pontos meghatározása végett pontos márka és típus neveket, amelyektől el 
lehet térni, de hasonló műszaki paramétereknek kell megfelelnie a megajánlott eszközöknek. 
Az egyenértékűség bizonyítása érdekében szükséges a megajánlott eszközök műszaki 
paramétereinek ismertetése. 
 
A pontos típus ismertetése csak azért történt meg, hogy minden egyes Ajánlattevő által 
ismertté váljon, hogy milyen műszaki paraméterekkel rendelkező, azonos vagy hasonló gépet, 
berendezést kívánunk beszerezni, tehát az ajánlatában ezen műszaki paramétereknek 
megfelelő, azonos vagy hasonló gépet, berendezést szükséges megajánlania. 
 
Abban az esetben, ha a fenti műszaki paramétereknek nem felel meg a megajánlott eszköz, 
akkor Ajánlatkérő érvénytelenítheti az ajánlatot, illetve a hasonlóság alátámasztása érdekében 
indokolást kérhet Ajánlattevőtől. 
 
Kérjük, hogy az alábbi részletes leírást kitöltve csatolják be az ajánlatukhoz a 3. melléklet – 
Részletes ajánlathoz. Kérjük, abban az esetben, ha ugyanazt a gépet, berendezést ajánl meg, 
amit megadtunk, további műszaki paramétert nem szükséges ismertetnie. Abban az esetben, 
ha a pontos típustól eltérő gépet, berendezést ajánl meg, úgy kérjük, csatoljon be részletes 
műszaki adatlapot a megajánlott gépről, berendezésről (akár a saját honlapjukról is letöltött 
írásos anyag fotókkal kiegészítve is megfelelő), illetve a táblázatban a megfelelő részhez írja 
bele a megajánlott gép, berendezés pontos műszaki paramétereit, hogy össze tudjuk 
hasonlítani a kért gép, berendezés pontos műszaki paramétereivel. 
 
Az alábbi táblázatban beírtunk valamennyi műszaki paramétert, amely az adott eszközt 
jellemzi. Mindegyik eszköz, berendezés esetében +/- 10 %-kal való eltérést engedélyeztünk, 
ezért kérjük, hogy ebbe a sávba való műszaki paraméterekkel rendelkező eszközt, berendezést 
ajánljanak meg. Abban az esetben, ha valamely műszaki paraméter ettől az értéktől nagyobb, 
mint 10 %-kal tér el, akkor vizsgáljuk az eltérésből származó hasonlóságot vagy azonosságot. 
További információ szükségessé esetén indokolást kérünk alátámasztásként. Abban az 
esetben, ha nem elfogadható az indokolás a hasonlóság, azonosság területén, akkor a 
megajánlott eszközt, berendezést ajánló Ajánlattevő ajánlatát érvényteleníthetjük. 
 
Megjegyezzük, hogy az egyenértékűség nem abból áll, hogy a kívánt gép, berendezés 
befoglaló méreteinek szükséges megfelelni a megajánlott gép, berendezés befoglaló 
méreteinek. Az egyenértékűséget minden egyes gép, berendezés esetében külön-külön 
vizsgáljuk meg. 
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Rész száma, 

megnevezése, 
darabszám 

Kért műszaki paraméter Megajánlott gép, 
berendezés pontos 

megnevezése 

Megajánlott műszaki 
paraméter 

Megajánlott gép, 
berendezés nettó 

ajánlati ára (HUF) 
1. rész – 1 db 
Egyedi kialakítású 
extrúder és 
műanyag darálék 
beadagoló rendszer 

Egyedi kialakítású extrúder és műanyag 
darálék beadagoló rendszer. 
 
A megajánlott egyedi kialakítású extrúder és 
műanyag darálék beadagoló rendszer 
műszaki paraméterei a lenti műszaki 
paraméterektől eltérhetnek +/- 10 %-kal. 
 
Extruder befoglaló méretei: ~ 2200 x 1500 x 
2000 mm (h x sz x m) 
súlya ~ 2 t 
Bemenő közeg: 2/3 rész: finom szemcsés 
homok, 1/3 rész: PE  
Extruder kapacitás: max. 50 kg/óra, 
alapanyagtól és adagolástól függően 
Beépített elektromos teljesítmény: ~ 33 kW 
Sorozat típus: E15 T300 
Motor teljesítmény: 2 x 7,5 kW, 
kényszerhűtéssel 
Gép központmagasság: 1050 mm (igény 
szerint 500-1500mm között) 
Kigázosító: Vákuum kigázosító nyílás, 
szabad, ledugózható kivezetéssel, 
vákuumszivattyú nélkül 
Műanyag extruder csiga: 
átmérő: O 45 mm  
Hossz: 1700 mm 
anyaga: nemesített acél (0,8 mm nitridálva) 

  Extruder ajánlati ára: 
nettó ……….. + ÁFA 
 
Műanyag darálék 
beadagoló rendszer 
ajánlati ára: nettó 
……….. + ÁFA 
 
Extruder szállítás, 
telepítés és beüzemelés 
költsége: nettó ………. + 
ÁFA 
 
Műanyag darálék 
beadagoló rendszer 
szállítás, telepítés és 
beüzemelés költsége: 
nettó ………. + ÁFA 
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Rész száma, 
megnevezése, 
darabszám 

Kért műszaki paraméter Megajánlott gép, 
berendezés pontos 

megnevezése 

Megajánlott műszaki 
paraméter 

Megajánlott gép, 
berendezés nettó 

ajánlati ára (HUF) 
Max. frodulatszám: 80 1/p, mx. 
Teljesítmény: 20 kg/óra 
Műanyag extruder henger:  
anyag: nemesített acél (0,8 mm nitridálva)  
Műanyag-homok keverős extruder 
Átmérő: O 75 mm 
Henger keverő körmökkel szerelve 
1 zóna fűtőtestekkel, 4 kW/zóna, 
hűtőventilátorokkal, hőérzékelővel 
felszerelne 
PE adagoló tölcsér (1. zóna): max. 40 - 50 
kg műanyag fogadására  
Homok előmelegítő beadagoló csigás 
egység (2. zóna): 1 zóna Fűtés, P=2 kW 
Beadagoló hajtásrendszer: Hajtóműves 
motor, P=1,1 kW  
Palástfűtés: 3 zóna fűtőtestekkel P=3 
kW/zóna, hűtőventilátorokkal felszerelve, 
hőmérsékletérzékelőkkel  
Vezérlő szekrény: Szabványos festett lemez 
szekrényben elhelyezett vezérlő egység az 
extruder és beadagoló egység hajtás 
vezérlésével, valamint az extruder hűtés-
fűtés szabályzásával. 
Újra feldolgozott műanyag és ásványi alapú 
homokot homogenizálunk egy extruderrel 
úgy, hogy közben az anyagokat melegítjük, 
hogy a műanyag frakció olvadása révén, az 
extrudálás közben homogén anyag 
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Rész száma, 
megnevezése, 
darabszám 

Kért műszaki paraméter Megajánlott gép, 
berendezés pontos 

megnevezése 

Megajánlott műszaki 
paraméter 

Megajánlott gép, 
berendezés nettó 

ajánlati ára (HUF) 
képződjön. Az extruder fűtését 
szakaszolható, elektromos palástfűtéssel 
oldjuk meg. A kiadagolás kb. 2 kg-os 
egységekben kézi darabolással történik. 
Szállítási terjedelemnek nem része a mérleg, 
ezt az Ajánlatkérő biztosítja. Ezen kézileg 
adagolt egységeket használja fel a kezelő a 
présgépben, ahol az ömledékből termék lesz. 
 
Műanyag darálék beadagoló rendszert 
szerzünk be a nagyobb szemcseméret vagy 
laza szerkezetű darálék mint bemenet miatt. 
Erre a kiegészítő beadagoló egységre 
nagyobb szemcseméretű méretű vagy laza 
szerkezetű darálék esetén van szükség.  
Csigás tömörítő garat műszaki adatai  
Elektromos motor: P=1,1 kW, 
kényszerhűtéssel  
Hajtómű: csigahajtómű  
Vezérlés: Elektronikus fordulatszám 
szabályzás frekvencia szabályzóval  
Kialakítás: Csigás szállító egység az 
alapanyag tömörítésre, behordására  
Garat: erősített kivitelű, kúpos garat  
Szabályzás: fokozatmentes 
 
Extrudáló esetében szükséges kialakítás a 3 
szakaszban történő megvalósítás. A 
szakaszos kialakításnak köszönhetően a 
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Rész száma, 
megnevezése, 
darabszám 

Kért műszaki paraméter Megajánlott gép, 
berendezés pontos 

megnevezése 

Megajánlott műszaki 
paraméter 

Megajánlott gép, 
berendezés nettó 

ajánlati ára (HUF) 
henger palástja és a csiga nincs kitéve teljes 
hosszában az erőteljes abrazív hatásnak. 
Ezen gépelemek szétszerelhetőek,két részből 
állnak így tervezhetőbb és könnyebb a 
szerelés felújítás.  
Berendezés szakaszai:  
1. PE beadagolás, ömlesztés  
2. PE és előmelegített homok 
homogenizálása  
3. komponensek homogenizálása és 
extrudálása 
 

2. rész – 1 db 
Félautomata asztali 
pántológép 

Transpak TP 202 CE félautomata asztali 
pántológép. 
A megajánlott raklapántológép műszaki 
paraméterei a lenti műszaki paraméterektől 
eltérhetnek +/- 10 %-kal.  
 
Műszaki adatok: 
A pántolószalagot a kezelőnek kell átfűznie 
a terméken a szalag feszítését és hegesztését 
a gép automatikusan végzi. 
Technikai adatok:  
Kivitel: elektromos - 220 V / 50 Hz 
Pántolás erőssége: 8 -45 kg 
Asztal magassága: 770 - 915 mm 
Tömeg: 70 kg 
Szalagszélesség: 8 -15,5 mm 
Tálca szélessége: 900 mm 

  Félautomata asztali 
pántológép ajánlati ára: 
nettó ……….. + ÁFA 
 
Szállítás, telepítés és 
beüzemelés költsége: 
nettó ………. + ÁFA 
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Rész száma, 
megnevezése, 
darabszám 

Kért műszaki paraméter Megajánlott gép, 
berendezés pontos 

megnevezése 

Megajánlott műszaki 
paraméter 

Megajánlott gép, 
berendezés nettó 

ajánlati ára (HUF) 
Ajánlott cséve: 190 - 200 mm 
 

3. rész – 2 db 
Présgép, szállítással 
és beüzemeltetéssel 

A megajánlott présgép műszaki paraméterei 
a lenti műszaki paraméterektől eltérhetnek 
+/- 10 %-kal. Kivéve a tervezhető szabad 
munkatér, amelynek minimum 600 x 600 x 
700 mm-nek (szélesség-mélység-magasság) 
kell lennie. 
 
Préshenger mérete: 250/180 x 600 mm 
Préserő: 70 tonna, felső hengeres elrendezés 
Lassú (prés) járat: q= 30 ccm/ford - Q= 43,2 
liter/perc p= 143 bar P=12,8 kW vki= 
14,675 mm/sec 
Gyors járat: q= 90 ccm/ford- Q= 129,6 
liter/perc p=~10 bar vki= 44,1 mm/sec, 
vbe=91,4 mm/sec 
Tehát a teljesítményigény 20-25 kW. 
 
I . tétel: Tápegység  
- 400 VAC, 3m-s két kezes irányító 
(szükséges irányító szervek az asztalra 
szerelve: préselés, oldás, vészstop)  
- szűrő, kijelző, beöntő, olaj feltöltéssel 
együtt  
- 200 bar üzemi nyomás  
 
II. tétel: Munkahenger  
- a munkahenger szár végén illesztő / fogadó 

  Présgép ajánlati ára: 
nettó ……….. + ÁFA / 
db, azaz a 2 db összesen: 
nettó ……….. + ÁFA 
 
Szállítás, telepítés és 
beüzemelés költsége: 
nettó ………. + ÁFA / 
db, azaz a 2 db összesen: 
nettó ……….. + ÁFA 
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Rész száma, 
megnevezése, 
darabszám 

Kért műszaki paraméter Megajánlott gép, 
berendezés pontos 

megnevezése 

Megajánlott műszaki 
paraméter 

Megajánlott gép, 
berendezés nettó 

ajánlati ára (HUF) 
kialakítása  
- tehermentesítő perem kialakítása  
- 400 mm lökethossz  
- kettős működés  
– szükséges csatlakozókkal szerelve  
 
III. tétel: Alapváz/présgép test és szerszám 
felfogató asztal gyártásának kialakítása 
későbbi megbeszélés/ egyeztetés után fog 
megtörténni.  
A szerszám befoglaló méretei alapján 
készülhetnek a pontos tervek. 
 

4. rész – 1 db 
Elektromos 
raklapszállító 

CHL CDD12-030 típusú elektromos magas 
emelésű raklapszállítót szerzünk be az 
anyagok mozgatása érdekében. 
A megajánlott raklapszállító műszaki 
paraméterei a lenti műszaki paraméterektől 
eltérhetnek +/- 10 %-kal.  
 
Technikai jellemzők:  
• Teherbírás: 1 200 kg  
• Tehersúlyponti távolság: 600 mm  
• Emelési magasság: 3 000 mm  
• Oszlop kivitel: duplex  
Méretek:  
• Oszlop leeresztve: 2 135 mm  
• Oszlop kinyújtva: 3 800 mm  
• Targonca hossza villa nélkül: 843 mm  

  Elektromos 
raklapszállító ajánlati 
ára: nettó ……….. + 
ÁFA 
 
Szállítás, telepítés és 
beüzemelés költsége: 
nettó ………. + ÁFA 
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Rész száma, 
megnevezése, 
darabszám 

Kért műszaki paraméter Megajánlott gép, 
berendezés pontos 

megnevezése 

Megajánlott műszaki 
paraméter 

Megajánlott gép, 
berendezés nettó 

ajánlati ára (HUF) 
• Szélesség: 812 mm  
• Villa méret: 1 150 x 55 x 185 mm  
• Fordulási sugár: 1 525 mm  
• AST munkafolyosó szélesség (800 x 1 200 
mm): 2 130 mm  
Meghajtás:  
• Meghajtó motor teljesítmény: 1,5 kW  
• Hidraulika motor teljesítménye: 3 kW 
Jellemzők:  
• Üzemóra számláló és akkumulátor 
töltöttség kijelző  
• Lemerülés gátló automatika  
• Minden elektromos alkatrész és kábelezés 
IP54-es védelemmel rendelkezik, amely 
ellenáll a víznek és a pornak  
• Fékrendszere elektromágneses vezérlésű  
• Rögzítő fék azonnal működésbe lép 
amennyiben menet közben a targoncavezető 
elengedi a működtető kart  
• Biztonsági áramtalanító  
• Az egységekhez könnyű hozzáférhetőség  
• Platform nélkül  
Akkumulátor:  
• HAWKER 24V/225Ah normál savas ipari 
akkumulátor  
Töltő:  
• Az akkumulátorhoz tartozó 8 órás E24/35 
Motionline Puls automatatöltő 
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Rész száma, 
megnevezése, 
darabszám 

Kért műszaki paraméter Megajánlott gép, 
berendezés pontos 

megnevezése 

Megajánlott műszaki 
paraméter 

Megajánlott gép, 
berendezés nettó 

ajánlati ára (HUF) 
5. rész – 1 db 
Daráló, szállítással 
és telepítéssel 

Rapid 300-45KU típusú darálót szerzünk be 
a projektünk során a műanyag hulladékok 
darálására. 
A megajánlott daráló műszaki paraméterei a 
lenti műszaki paraméterektől eltérhetnek +/- 
10 %-kal.  
 
Műszaki tartalom: Rapid 300-45KU  
Kapacitás: kb. 300 kg/h  
Az ár a következő kiegészítőket tartalmazza: 
7,5 kW motor F7 fúvó, AX7,5 ciklon 
állvánnyal  
Technikai jellemzők és felhasználás: A 
RAPID darálók fröccsgépek, fúrógépek 
vagy extruderek műanyag hulladékának 
darálására készültek, ahol a daráló mérete és 
megjelenése a hulladék típusának 
függvénye. A különböző típusú darálók úgy 
tervezve, hogy karbantartásuk és tisztításuk 
könnyű és gyors legyen, mind a napi 
karbantartás mind pedig szín vagy 
anyagcsere esetén.  
Méretek: A gép befoglaló méretei 300-
45KU (h x sz x m) 1140 x 1300 x 1650 mm  
Súly 900 kg  
Adatok  
Motor teljesítmény 7,5 kW  
Kapacitás < 300 kg/h  
Vágó ház nyílása 470 x 360 mm  

  Daráló ajánlati ára: nettó 
……….. + ÁFA 
 
Szállítás, telepítés és 
beüzemelés költsége: 
nettó ………. + ÁFA 
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Rész száma, 
megnevezése, 
darabszám 

Kért műszaki paraméter Megajánlott gép, 
berendezés pontos 

megnevezése 

Megajánlott műszaki 
paraméter 

Megajánlott gép, 
berendezés nettó 

ajánlati ára (HUF) 
Forgó kések 3 x 3 db  
Álló (fix) kések 2 db  
Szita 4; 6; 8; 10;12 mm  
Üresjárati zajszint kb. 85 dBA  
A darálót különböző műanyag hulladékok 
darálására tervezték. A műanyag hulladékot 
darálás előtt fémektől és szennyeződésektől 
meg kell tisztítani. A darálót egy ellenőrző 
panelről lehet ellenőrizni, a start/stop 
funkció és a vészleállító gombokkal.  
 
A legyártott darálót a telephelyre szükséges 
szállítani, és ott telepíteni. 
 

6. rész – 1 db - 
Strechfóliázógép 

Az elkészült műanyag cserepek fóliázására, 
csomagolására használjuk a beszerzendő 
FROMM FS130 strechfóliázógépet. 
A megajánlott strechfóliázógép műszaki 
paraméterei a lenti műszaki paraméterektől 
eltérhetnek +/- 10 %-kal.  
 
FROMM FS130 strechfóliázógép műszaki 
adatai  
• Szíjhajtás  
• Lágy indítás  
• Pozicionált lágy megállás  
• Védőburkolattal ellátott motor  
• Energia igény: 230 V, 50/60 Hz; 1 kW, 10 
A  

  Strechfóliázógép ajánlati 
ára: nettó ……….. + 
ÁFA 
 
Szállítás, telepítés és 
beüzemelés költsége: 
nettó ………. + ÁFA 
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Rész száma, 
megnevezése, 
darabszám 

Kért műszaki paraméter Megajánlott gép, 
berendezés pontos 

megnevezése 

Megajánlott műszaki 
paraméter 

Megajánlott gép, 
berendezés nettó 

ajánlati ára (HUF) 
• Működési hőmérséklet: + 5 C-tól +45 C-ig  
• Hangjelzés a fóliázás indulásánál  
• Hiba üzenet megjelenítése  
• Fel és lefelé történő fóliázás  
• Csak felfelé történő fóliázás  
• Beállított paraméterek jelszavas védelme  
• Karbantartás-számláló  
• Állítható forgózsámoly és kocsi sebesség 
Fólia kocsi  
• CO – mechanikus fólia feszítés  
• Fólianyújtás a kocsi és a raklap között 
történik  
• Fólia nyújtás 0 és 50 % között  
• Fotocellás rakat magasság érzékelés  
• Lábvédelem  
• Inverteles kocsi sebesség állítás 
Kezelőpanel  
• OP2 – variálható automata program  
• Szabályozható beállításokkal, könnyen 
kezelhető  
 

7. rész – 1 db 
Dízelüzemű 
targonca 

CHL CPCD25 típusú dízelüzemű 
homlokvillás targonca az anyagok 
mozgatása érdekében. 
A megajánlott dízelüzemű targonca műszaki 
paraméterei a lenti műszaki paraméterektől 
eltérhetnek +/- 10 %-kal.  
 
Technikai jellemzők:  

  Dízelüzemű targonca 
ajánlati ára: nettó 
……….. + ÁFA 
 
Szállítás, telepítés és 
beüzemelés költsége: 
nettó ………. + ÁFA 
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Rész száma, 
megnevezése, 
darabszám 

Kért műszaki paraméter Megajánlott gép, 
berendezés pontos 

megnevezése 

Megajánlott műszaki 
paraméter 

Megajánlott gép, 
berendezés nettó 

ajánlati ára (HUF) 
• Teherbírás: min. 2 500 kg  
• Tehersúlyponti távolság: 500 mm  
• Emelési magasság: 3 000 mm  
• Oszlop kivitel: duplex  
Méretek:  
• Oszlop leeresztve: 2 000 mm  
• Oszlop kinyújtva: 4 030 mm  
• Szabademelés: 165 mm  
• Targonca hossza villa nélkül: 2 638 mm  
• Szélesség: 1 150 mm  
• Boruló keret magasság: 2 150 mm  
• Villa hossz: 1 200 mm  
• Fordulási sugár: 2 310 mm Meghajtás:  
• Motor teljesítmény: 35,4 kW  
• Motor nyomaték: 139 Nm Jellemzők:  
• Környezetkímélő, alacsony fogyasztású, 
magas nyomatékű, nagy teljesítményű 
ISUZU C240PKJ-30 soros négyhengeres 
dízelmotor  
• Teljes közúti világítás (irányjelző, 
féklámpa, első-, hátsó fényszórók, 
tolatólámpa)  
• Kétoldali visszapillantó tükör  
• Inching pedál a pontos, precíz rakodáshoz  
• Üzemóra számláló, vízhőfok kijelző, motor 
olajnyomás, szűrő eltömődés, váltó üres 
állás  
• Kulcsos indítás, műszerfal LCD kijelzővel 
ellátott  
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Rész száma, 
megnevezése, 
darabszám 

Kért műszaki paraméter Megajánlott gép, 
berendezés pontos 

megnevezése 

Megajánlott műszaki 
paraméter 

Megajánlott gép, 
berendezés nettó 

ajánlati ára (HUF) 
• Hidrosztatikus erőátvitelű, kis erővel 
kezelhető, kormánygombos kivitelű, 
állítható kormányoszlop  
• Ergonomikusan tervezett ülés, rugalmas 
felfüggesztéssel, biztonsági övvel, kezelő 
jelenlétét biztosító súlyérzékelővel ellátva  
• Tehervédő villarács  
• Panorámás kitűnő kilátást biztosító nagy 
kopásállóságú emelőoszlop  
• Aszimmetrikus kormány, kormánygomb  
• Rezgéscsillapított rugózott 
kabinfelfüggesztés  
• Toronyműködés blokkolás, ha a kezelő 
nem tartózkodik az ülésben  
• CE minősítés  
Egyéb felszerelés:  
• KAUP hidraulikus villa oldalmozgató  
• Nagy kopásállóságú, elasztikus tömörgumi 
abroncsok  
• Kabin fűtéssel (gyári) 
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