
7 - TİLKİ KulT.UĞu ıurirvosİ : Şa{h olacak, Bıçak değişimi hızh ve kolay olmalı, Tasanm
çantası, Çift akiılü, Çok voltajlı şat' cihazı, Aşağıda belirtilen cins ve adette yedek bıçaklan ( Ahşap ve
Metal ) olınalı. Taban Plakası Çeli( Akii Voltajı : 18 V Akü Kapasitesi: 2,5 Ah Ahşap kesme derinliği: 100
mm Çelik kesme derinliği: 20 mm plastik kesme derinliği: 20 mm İdarede numune goriııebilir.

Ahşap İçin Bıçak : 100 adet

Metal için Bıçak : 20 adet

8 - POLYESTER IIALAT 3 ToN 4 METRE ı Çapı > 8 mm olacalıiu. 3 tonluk > 4 metre
boyund4 İÇ ve dıŞ yapısı Yüksek Mukavemetli polyesterden, dış kılıf 32 mm kollu içyapısı bükümlü imal
edilecektir. Kimyasal etkilere karşı dirençli olınalıdıı, kopma giicü el az 2000 kğdaN, ağırlığ en az 490
gılm olmahdr. Halat boYu 4mt den fazla olacaktır. TS EN 14684 standardında olınalıdıı. çİlışma sıcaklıg -
40 C ile 100 C dir. Kanca veya mapa beraberinde verilecektir. 3 tonluk > 4 metre bolunda,

9 - İsKoTA HALAT 10 MM : İskota halat Aşınmaya ve h9r tiırlü hava koşullanna karşı yüksek
mukavemette süiP ol.ınalı, İÇ ve dış örgüleri tamamen polyester olınalı, Islandığında daralma ve çekmeyapmamalı, l0 mm 80gr/m dayanımı: l750 kg

10 - 3000 GR ÇEKİÇ : Çelikten imal edilıniş, bir ucu düz diğer ucu siwi olan metal saph 3000gr'l* ÇekiÇ, ÇekiÇler katiteli çelik malzemeden imal edilrniş, inditksiyonlu sertleştirilrniş, özel alaşımlı çelik,elektrostatik boyalı, L:360 mm uzunluğunda olacak. idarede numune göriilebilir.

r1 - ÇÖP POŞETİ ı Kanal muayene bacalarından ve yağmursuyu ızgaralanndan çıkan aüklar için
kullanılacaktır.l.sınıf hammadde (polietilen), ölçüleri 80-110 mm, sağlam, yırtılrnaz, en az İ0 kg taşımaııdır.
Rengi mavi olacaktır. İdarede numune göriilebilir. Ts standartlanna uygun olacaktır.

12 - .EYYAR KABL. MAKARA§I : TSE belgeli, makaraya 50 metre kablo sanlabilocek ,makarasında 4 adet kaPaklı monofaz priz bulundurulacak, topraklanması mevcut, koruma sınıfı Ip2l, aşrn
ısurmaya karşı. İdarede numune görillebilir.

13 - KAYNAK ELEKTRODU (Rt]TiL) : Kaynak elektrotlan rutil kaplama olacak ve en az ST 42,
Ye kadar genel YaPı Çelikleri ve boru çeliklerini kaynatabilınetidir. Kırıi, nemli ve hasarh olanlar kabul
edilmeYecektir. Elektrotlann Çapı 3,25 mm olacaktır., boylaıı 350 mm şeklinde ambalajlanacaktıı. Her
pakette l00 adet bulunacaktır. TS 563 veya DIN 1913 ye uygun olacak.

14 - TERMos : 10 lt kapasitede, dış yüzeyi polipropileq iç yiizeyi gıda talimatına uygun PE
sınıfinda, izolasyon malzemesi oıarak ta sert polietilenden imal edilecektiı. TS ve/veya CE standartlanna
uygun olacaktıı.
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TEKNİK RAPOR

Atıksu Kontrol ve Rüsat Deıetimi Dairesi Başkanlığına bağlı At*su Şebeke İşletme
Şube }Iüdiırlüğü bi,inYesindeki.kanal şantiyed. f;İy.t gösteren ekiplerce kullanılmak iizereaşağıda belirtilen malzemelere itıtiyaç duluİmakt adr.'l6.07 .202I

TEKNİK Öznr,r,İr<r_,nn

1 - 50 METRE şnnirıınrno ı Arazi tipi fiberglas malzemeden, uzunluğu 50 metre, ağırlığ < lkg, genişliği en az 19 süip mm, kilitleme sistemine ve TSİ standartlarını otacaktır.

2 - 8 MT ŞERiT METRE : 19 mm genişliğinde 8 mt uzunluğunda stoplu ve TSE belgeli olacaktr.
şerit metre çelik malzemeden dış kabı plastik malzemeden imal edilmiş ergonomik kulüıma uygunolrnalıdır, otomatik sarırn yapabilıneli ve kilitleme kolu olmalldu. Her ttııitı ğtı- işı".ina" kullanılrnak
İizere genel amaÇh, awÇ iÇine uyum sağlayan Üni-matik tasanmlı, Ultrasonik olaıak yapıştınlmlş, dayanıklıABs dış kap, mandallı kilitlenme sisteme sahip, karbon çelikten imal edilmiş olnalıdıı.

3 - KtJREK : Çelik cinsi St 70 olan, kum ve harç karmak igin kullanıIınak iizere inşaat küreği en az1'70 mm kalınlığında imal edilmiŞ en az 265mm*305mm boyutlaruıda olınalıdır. TS standartlarına uygunolacaktır.

4 , KAZooA SAPI : 
§aıın, dişbudak veya giırgen gibi sağlaırı ağagtan imal edilıniş olupfınnlanmış, tomalanmış ve vemik|enmiş olacaktır. ru,.,u rğıu., 950 mm boyunda,39-56 mm gapında

olacaktır, TS 1702 standardında olacaktır. Saplar tizerinde tuoaı. vs. bulunmayacaktır. Kullanıma uygunolmayan malzemeler yenisi ile değiştirilecektir. Numuneye göre sipariş edilecektir.

+ t . 
5 -.İRII( : Çam ağacından, boYu 6 metre olacaktıı. Çatlalç kırık ve budaksız olacaküı. Teslimatı

Idarenin talimatına göre gerçekleştirilecektir. Numuneye göre sİpariş edilecelıiir.

6 - MALA : Sıva ve Her tİirlü inşaat uygulamalamda kullanılır olmalı, Yay çeliğinden İlretilınişolnalı, SaP kısmı, Tabana özel kaYıak sistemi ile kaynahlmış olmalı, Sap kısmı giirgen ağacından ilretilrniş,püriizsüz ve verniklenmiş olmalı, Ebattı idarede numuıe ile belirlenir.

S.No Malzeme cinsi Birim Miktar
1 metre 50 m lik Adet 8
2 elikmetre8mlik Adet 10
3 Kiirek Adet 50
4 Kazma S Adet i50
5 Sınk Adet 300

Mala Adet 10
7 Tilki Ku makinesi Adet 4
8 Po1 ster Halat 3 ton 4 mefte Adet 20
9 skota Halat 10 mm metre 5000
10 3 Adet 8
11 Dökme Kalın Po 80xl10 kg 2000
12 kablo Makarası Adet 4
13 Elektrodu RutilKa PAKET 10l4 Termos V: 10 LT ADET 4
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