
 

 20.4.2017מעודכן 

  
  

  L&T-IMERמתוצרת מערבל בטון  רטרייל/ מפרט טכני להצעת מחיר 
  

  :רהטריילתיאור 
   טורקיה OZUNLUמתוצרת חברת  רמותקן על טרייל, ה IMER-L&Tמערבל בטון מתוצרת 

  
  :מפרט טכני

  
 HSL 14.7 H 14.7  דגם

  8081500M 8081400M  מק"ט
      

  קוב 13.491  קוב 13.7  מורשה
      מנוע) NMVשל  המשאית (מ   PTOהנעה 

        ק"ג 40,000מורשה למשקל כולל של  רהטרייל 
  BPW    סרנים תוצרת 

  BPW    בלמי תוף תוצרת 
      טון 50לעומס של  BPWרגלי תמיכה תוצרת  
  385-65R 22.5     מידות צמיגים:  
  BRIDGESTONE    צמיגים תוצרת:  
      ים ממתכת איכותית, צבע: קליה בתנור סט כנפ 
      תאורת עבודה אחורית 
      בפגוש –תאורת נסיעה אחורית  
      מגני התזה 
      מגני צד 
      פסים זוהרים 
      מותקן מתחת לשלדה רזרבי גלגל 
       (mm – AT 94/20Applicable 50,8) ”2פין גרירה:  
       טרמ 1.4 רהטריילשלדת רוחב  
       רישוי 
      95תקן  
      משאית  PTO-התקנת מערכת הפעלה הידראולית ל 
      ג'נט אלומיניום לגלגל רזרבי 

    מטר צינור גירוז 10מערכת גירוז כולל 
     טון  BPW   9מתלים וכריות אויר תוצרת  

    טון BPW    11מתלים וכריות אויר תוצרת 
     בנסיעה ללא עומססרן ראשון מתרומם  
    WABCO ECAS System   מערכת אויר לבלימה  
     Smart-Board  פיקוד וזיהוי תקלות 
       צדית -תאורת נסיעה אחורית  
     פיקוד ידני בלבד -   WABCOמערכת אוויר לבלימה 
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  :של המערבל נתונים טכניים
  

 HSL 14.7 H 14.7  דגם
  8081500M 8081400M  מק"ט

      

      קוב 14נפח נומינלי   
      קוב 22.8גיאומטרי נפח  
      קוב 14.316נפח מים  
      סל"ד 0-14מהירות סיבוב המערבל  
      שניות לקוב 15קצב מילוי   
      שניות לקוב (תלוי בסוג הבטון) 15-40קצב ריקון  
  C     45רולרים תמיכה הבנויים מפלדה  4 
      ליטר 650 מיכל מים 
  EATON      יםסיבוב 1000 \ליטר 105משאבה הידראולית  
  EATON     ים        סיבוב 1000 \ליטר  105מנוע הידראולי  

       איטליה    PMP מטר  \טוןוני 80000דרגות  2יר פלנטרי ג
      יחודית כנגד שחיקה  יספירלות עשוי מפלדה  +דוד  
         למניעת שחיקה ותמחוזק קצוות הספירלות 
        שחיקה לטות כנגד עם תוספת פשוקת יציאה (מכנסיים)  
   כולל:הדראולי ישמן ה מצנן 
      + יחידת חום לבקרה + מיכל שמן ררומאו 

      ארגז כלים פלסטיק 
      סולם שרות מאובטח 
      מרפסת שרות מאובטחת לניקוי הדוד 
      סולם השרותעמדת חיבור מים  בסמוך ל 
      י פתחי שרות בגוף הדודנש 
  מ"מ  1500באורך  שוקת ראשונה מסתובבת 
      עם תוספת פלטה למניעת שחיקה 

      שוקת הארכה מפלסטיק (קל משקל) על הכנף ידותיח 2 
  לביטחון, בעת ניקוי הדוד מבטונים מנגנון נעילת הדוד  

      יבשים 

      זק למשאיתומגן בטיחות מחונע יגל ה
      100שעון שקיעה אחורי קוטר 

  ידית הפעלה למהירות וכיוון סיבוב הדוד 
      המחוברת בעזרת כבל למשאבה ההידראולית

       "3/4רווית עם ברז מים מילוי חיבור 
      חיבור מילוי מים שטורץ משני צדי המיקסר, כולל מסנן מים

      ליטר איטלקי 500 שעון מים
      מים לפני השעון כת סינוןערמ

      למשפך טעינה (קבלה) גומי
      משפך טעינה מצופה בפלטות שחיקה נוספות

      לוח פיקוד אחורי סגור על ידי מכסה פרספקס וכולל:
      מצבים לשינוי מהירות הסיבוב המנוע 4מפסק 

      מפסק הפעלה לצופר הרכב
      מפסק הפעלה לתאורה אחורית

    סוי שלדה מתחת למערבל להגנת מערכת הבלמיםכי
      כיסא למפעיל המערבל

    פנסים לנסיעה לאחור 4
    מעצור בטון על שוקת מסתובבת 
  באר  200משאבת מים לחץ גבוה  
    בנוסף למשאבות המים של המערבל 

  

    מיכל סולר להתזה על המערבל, כולל אקדח  
    סגר חצי פתח דוד עם פתיחה הידראולית 

        63שעון שקיעה אחורי קוטר 
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  :אחריות לטריילר

 HSL 14.7 H 14.7  דגם
  8081500M 8081400M  מק"ט

      

בכפוף לתנאי אחריות , מיום מסירת המערבל ללקוחחודשים  24
  מ.גולד

  אחריות אינה כוללת חלקי שחיקה או בלאי טבעי. ה
  יות לשלדה בלבד (לא כולל מערכות)חודשי אחר 60

יות מותנית בשימוש סביר ותחזוקה תקינה ונכונה בהתאם האחר
  להוראות מ.גולד הרשומים בספר השרות  

    

  
  :למערבלאחריות 

 HSL 14.7 H 14.7  דגם
  8081500M 8081400M  מק"ט

      

, ללקוח מיום מסירת המערבל חודשי אחריות למערבל בלבד, 24
  אי אחריות מ.גולד למערבליםובכפוף לתנ

  חודשי אחריות לדוד בלבד 36
 האחריות אינה כוללת חלקי שחיקה או בלאי טבעי. 

האחריות מותנית בשימוש סביר ותחזוקה תקינה ונכונה בהתאם 
  להוראות מ.גולד הרשומים בספר השרות  

  
  
   
  

  
  
    

  
  מפרט צבע טריילר + מערבל:

 HSL 14.7 H 14.7  דגם
  8081500M 8081400M  מק"ט

      

  שטיפה אברסיבית (באבני בזלת גרוסות) לפני צבע: ניקוי 
  **  SA 2.5לרמה 

    

       ניקוי נוסף באוויר יבש דחוס 
  Acrylic Filler and Filler Hardener  Akzo Nobel*     צבע יסוד

  Akzo Nobel 2K Topcoat          צבע עליון אקרילי
  

  מותאם לצבע עליון אקרילי * על בסיס אפוקסי 
  מיקרון 60מיקרון ועובי שכבה שניה  80במקרים שמדובר בצבע עליון אקרילי עובי צבע יסוד שכבה ראשונה * 
  

  ** לשמירה על אורך חיי האביזרים ( הכנפיים, מחזיקי הכנפיים, מחזיק פיקוד המערבל והקופסה, מתקן גלגל רזרבי ) 
  י חול וצבע עפ"י המפרט להלן:אנו מקפידים על תהליך ניקו    
 SA 2.5שטיפה באבני בזלת גרוסות לרמה     
  ניקוי נוסף באוויר יבש דחוס,    
  מקרון. 200עד  160איבוק אלקטרוסטטי דו שכבתי בצבע פוליאסטר טהור  ל     
  ה בתנור.יתהליך סופי בקלי    

  להכניס את כול זה יחד עם מפרט הצבע 
  
  
  

  . כמו כן, ברשותנו מחסן חלפים ואנשי שירות.בהפעלתותן הדרכה תינ המערבלעם אספקת 
  

  
מ. גולד שמנו דגש על תכנון כל אביזרי המערבל, כך שיהיו כולם  מחוברים בברגים. תכנון זה יאפשר בעתיד את חברת ב

  תת המערבל.השבומניעת רים באופן קל ומהיר, בעלויות זולות, תוך חסכון בשעות עבודה רבות זהחלפת כל אחד מהאבי
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   אפשרויות לבחירה ללא תוספת מחיר
  

  יש לבחור אחת מהאפשרויות –משאבת מים 
  ליטר מקסימום) 650(מיכל פלדה   לחץ מים ע"י לחץ אוויר           
   משאבת מים מורכבת על הגירלחץ מים ע"י     

   
  

  שוקת 
   (יקבל בנוסף שוקת אחת)מ "מ 750שוקת מתקפלת  
   שוקתות) 2מתקפלת (יקבל בנוסף ללא שוקת  
  

  יש לבחור אחת מהאפשרויות –מנגנון הרמה 
  הרמה / הורדה ע"י משאבה הידראולית: 818986007מק"ט         
  הרמה / הורדה ידנית: 818987008מק"ט         
  

         
  צבע

    צבעים, ללא תוספת מחיר, בהתאם למפרט צבע שיחתם ע"י הלקוח 2-ניתן לצבוע את המערבל עד ל
      

   
  
  
  

  ת לבחירה בתוספת תשלוםאפשרו
  

  לוגו :818000060מק"ט          
  מיכל תוספים818000037מק"ט :         
  (משאבה על הגיר בלבד) ליטר פלדה בלבד 1000מיכל : 818000050מק"ט     
  מערכת ממטרות, כולל הרכבה: 818000059מק"ט        
 
   

   


