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Bu şartname T.C. Diyarbakır Büyiikşehir Belediyesi DİSKİ Genel Müditlüğü

Abone İşleri Dairesi Başkanlığı tarafindan yiirütiilmek üzere; DiSKi Genel Müdiirlüğü

ttıov"rioa. çalışan personellein hiznetleıini yiirütebilmek ve işlerini daha kolay, pratik

ve tuzlı sonuçlaırrnası amacryla gerekli olaır mal, malzeme ve ekipmanlann teminini

sağlamak için dtizerılenmiştir.

B. NA,KLiYE ve TESLİMAT

1. ihale konusu malzemeler, nakliy atlazaxaI görmeyecek şekilde teslim edilecektir,

2. İhale konusu _ıı*ro .rutıiy.si ile urrrb*a boşalhlaİak istiflenmesi ve brınunla

iıgııi ttım masıanar rrtl"nıcive aittlr. Ürtınlerin cinsine göre çalışır halde ve kusursuz bir

şekilde teslimi gerçekleştirilecektir.
3. Teslim siiresi 5 takvim Giinü'dilr.
4. Talep edilen malzemeler DİSKİ Genel Müdiirlüğüne bağlı Sayaç ve Saha İşleri

Şube Müdiirlüğiine teslim edilecektir.

C.GARANTİ

NiteliğinegöIetiimmalkalemleriYiikleniciningaraıtisialtındaolacaktır.
Mekaıik, Eİektrik/Eleknonik malzemeler en az 2 (iki) yıl garantili ve 10 (on) yıl yedek

p-çu," se*i. garanüsi oiacaktrr. Teslim edilen EleknikElektıonik olan tiim iirıinler 60

tut -9 gt içı"oe anza verirse yenisi ile değiştirilecekıir. Bu siire i.irtin teslim tarihinden

itibaıen başlayacaktır,

D.TİİM MAL KALEMLERİNE AiT GENEL HUSUSLAR

1- Malzemelerin, TSE veya EN veya ISO veya DIN ve/veya CE veya dengi

belgeli olacaktır.
2_ Bazı malkıııemlerinde; yetkili satıcı olduğırna dair ve kesin olaıak istenen diğer

belgeler kendi böliimiinde açıklanmrştır.
3- Tiirn malzemeler birinci kalite olacaktır.
4_ Teslim edilen Elelçtrik/Elektronik olan tiim iirtinler 2 Ay gtin içinde anza verirse

yenisi ile değiştirilecektir.
5_ Tt_ım ma_lzemeler imalat hataların akarşı 24 Ay garanti siiresi olacaktır ve imalat

hatasr tespit edilen iiirüıier yiiklenici taxaflndan 30 takvim günü içinde onarımı

-tl.ktl.rİ onarılacak eğer miimkiin değilse yenisi ile değiştirilecektir,

6_ Tiim malzemeler depolama ve kullanım şekline uygrın orijinal ambalajı

içerisinde teslim edilecektir,
7- Tiim malzemeler çalışrr vaziyette sorunsuz olarak teslim edilecektir,

8_ Kullanma krlavuzu o1* tırtırı.rin kullanlm kılavuzu ma]zemelerle birlikte

teslim edilecektir.
9_ Ürİınlerin azami tamir süresi 30 günü geçneyecek şekilde taühüt edilmelidir.

10_ Mekanik, Elektrik/Elektronik ma.lzemelere ail eı az 10 yıl yedek parça

ve seı,vis garantisi verilecektir.
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.E. MAL KELEMLERİ İLE iLGiLi ŞARTNAMALER

KIRICI MATKAP : (3 Attet) Akm girişi 880 W o1an, yapılaı işe göre hız

ayarlaması olan, darbe ve darbeli delme olarak kullanrlabilen, beton ve taşta 8_ 16 mm,ye

kadar delrrre kapasiteli SDS Max uç sistemine sahip, ergonomik kıncı delici matkap,

. Daha yfüsek sağlamlık için magnezyum dişli kufusu

. I(abio kirilmalarinin önlenmesi için kablo kilifi

. Hem sağ hem sol dönüşte eşit güç için döndı,iriilebilir fiıça plakası

. kullanıcı ve makinenin korunması için aşın ytik debriyajı

. sıkışmış uçlann çözüimesi içiı sağ i sol dönüş

. Temiz ön delme içiı kademesiz devir sayrsı ayan

. siirekli ve yorulmadan çalışma için sabitleme düğmesi

. Yara]arıma riskini en aza indirmek için KickBack Control (KBC) ile daha yiiksek

kullanrcı güvenliği
. Minimum tineşim değerleri için karşı sarkaçlı aktif titreşim engelleme

Herbirsiparişadedine2adetsiwive2adetyassluçyedekolarakteminedilerek
fıyata dahil edilecelıiir.

Teknik veriler

Boşta Maksimum Devir Salısı (Devir/dk)

Darbe Gücü (Joule)

Gtiç SV)

Nominal devir sayısında darbe sayrsı

Nominal devir sayısı

Ağırlık

Uzuııluk

yiikseklik

Uç gırişi

Delme aralrğı

Delme çapı beton, kncı-delici uçlan

Ops. uyg. aıahğı beton, kıncı-delici uç

Betonda, buat uçlan ile delme çapı

Duvarda maks. delme çapı, buat ucuyla

Çelikte maks. delme çapı

Ahşapta maks. delme çapı

900

3,2 J

880 w

0 - 4000 bpm

0 - 900 dev/dak

2.9kg

379 mm

2|6mm

SDS-plus

4 -28mm

8-16mm

68 mm

68 mm

13 mm

30 mm
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MATKAP UCU @lmas): TSE ve ISO 5468 standaftlarına uygun, oluşturulmuş

bir set içinde; aşağıdaki tabloda belirtilen iiriİnler bulrrnacaktır. Beton, Tuğla, Taş,

Mermer, Alçıda kullanıma uygun olmalıdır. Bülıin şarjlı ve elektrikli matkaplarda

kullanılabilmelidiı.

ELMASLI BEToN DELME PA}[Ç 35 MM
GDAPTÖRLİD UZUNLUĞU 25 cM
(3 Adet)

Beton, taş, briket blok malzemelerde saçılma
yapmadan miikemmel hassasiyette delikler açmak

delmek için elmas uçlu o1acaktır.

35mm beton delme pançı 25cm uzunluğunda olacaktır,

Adaptörlü ve set olacaktır.

SIRANO CAP UZUNLUK ADET

1)
2)
3)
4)
5)

'7 mm
8mm
9mm

10 mm
12 mm

250 mm
250 mm
25O mm
250 mm
250 mm

4
4
4
4
4
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S eri Ş Sayaç ve S

tINEş

Şube Müd.


