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ΘΕΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

   

Γενικά 

 Αποστολή προμήθειας το αργότερο εντός 

σύμβασης από το Γ. Ν. Πατρών 

 Τα προσφερόμενα είδη να διαθέτουν εγγύηση 

 

 

Τεχνική Περιγραφή 

Οι τεχνικές προδιαγραφές καθ

ακολουθεί. (Πίνακας 1) 

 

 

 

 

α/α 
1 Χορτοκοπτικό μηχάνημα βενζινοκίνητο

περίπου 2.6 kW, 2800 στροφών το λεπτό
με πλαίσιο αλουμινίου και μήκος περίπου 1.7 
πλάτος κοπής για μεσαίου μεγέθους εκτάσεις χλοοτάπητα και ύψος 
κοπής στο εύρος 25-85
περίπου 70 λίτρων με ένδειξη στάθμης πλήρωσης.
θορύβου κατά 2000/14/
ηχοπίεσης στη θέση εργασίας περίπου 8
είναι περίπου 2dB (Α)).
και συντελεστή αστάθειας περίπου 1.9 
20643.Να διαθέτει μεγάλη δεξαμενή καυσίμου
lt) και χειροκίνητη αντλία καυσίμου
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

Αποστολή προμήθειας το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση 

από το Γ. Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» 

ίδη να διαθέτουν εγγύηση για δύο (2) τουλάχιστον έτη

Οι τεχνικές προδιαγραφές καθώς και οι ζητούμενες ποσότητες αναλύονται στον πίνακα που 

Τεχνική Περιγραφή Είδους 
Χορτοκοπτικό μηχάνημα βενζινοκίνητο 170 έως 180 κυβικών, ισχύος 

, 2800 στροφών το λεπτό και βάρους περίπου 45-50
με πλαίσιο αλουμινίου και μήκος περίπου 1.7 m, με περίπου 530mm
πλάτος κοπής για μεσαίου μεγέθους εκτάσεις χλοοτάπητα και ύψος 

85mm. Να διαθέτει αναδιπλούμενο χορτοσυλλέκτη 
περίπου 70 λίτρων με ένδειξη στάθμης πλήρωσης. Να έχει στάθμη 

κατά 2000/14/EC/S.I. 2001/1701 έως 98 db και στάθμη
ηχοπίεσης στη θέση εργασίας περίπου 84db (ο συντελεστής Κpa 

(Α)). Να έχει συντελεστή κραδασμών 3.8 ahw m
και συντελεστή αστάθειας περίπου 1.9 m/s2 κατά EN ISO 5395-2, 

Να διαθέτει μεγάλη δεξαμενή καυσίμου (όγκου περίπου 1,4-
) και χειροκίνητη αντλία καυσίμου. Να διαθέτει αυτόματο τσοκ 
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ημερών από την ανακοίνωση της 

δύο (2) τουλάχιστον έτη 

νται στον πίνακα που 

Τεμ. 
κυβικών, ισχύος 

0kg 
mm 

πλάτος κοπής για μεσαίου μεγέθους εκτάσεις χλοοτάπητα και ύψος 
Να διαθέτει αναδιπλούμενο χορτοσυλλέκτη 

στάθμη 
και στάθμη 

 να 
m/s2 

2, EN 
-1,5 
 και 

1 
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ρύθμιση της ταχύτητας των τροχών στο τιμόνι. Να διαθέτει τετράχρονο 
κινητήρα με σύστημα μετάδοσης κίνησης vario και σύστημα εύκολης 
εκκίνησης. Στον εξοπλισμό να περιλαμβάνονται γυαλιά ασφαλείας. 

Πίνακας 1 

 

Προϋπολογισμός 

1.300,00€ (Χίλια τριακόσια ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

 


