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ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ – ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 





 

./. 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

     Τροποποιείται το τεύχος της ΠΕΔ–Α–00204 για το είδος «Μικρός 
Φορτωτής Πλαγιολίσθησης», αναφορικά με τον τρόπο βαθμολόγησης, όπως 
παρακάτω: 

1. Τροποποιείται η παράγραφος 4.2.1.3, σε: 

             Το βάρος λειτουργίας του Μ/Φ θα είναι το μέγιστο δυνατό, για μεγαλύτερη 

στιβαρότητα αλλά και πρόσφυση στο έδαφος και δεν θα είναι μικρότερο από 3.200 

Kgr. 

2. Τροποποιείται η παράγραφος 4.2.2.3, σε: 

             Mέγιστη ροπή: Τουλάχιστον 260 Nm (SAE J1995 ή ISO14396) 

(Βαθμολογούμενο κριτήριο). 

3.             Τροποποιείται η παράγραφος 4.2.6.1, σε: 

              Ο Μ/Φ θα φέρει τέσσερα (4) ελαστικά, κατάλληλων διαστάσεων σύμφωνα 

με το κατασκευαστή, όλα όμοια μεταξύ τους. 

4.            Τροποποιείται η παράγραφος 4.2.9.3, σε: 

             Να έχει μεγάλη πόρτα εισόδου ή πλευρικό παράθυρο.  

5. Η παράγραφος 4.2.10.1, καταργείται. 

6. Τροποποιείται η παράγραφος 4.2.6.2, σε: 

            Τα ελαστικά, θα είναι αμεταχείριστα και καινούργια  

7. Η παράγραφος 4.2.6.3, καταργείται. 

8. Τροποποιείται η παράγραφος 4.2.10.6, σε: 

•Μέγιστο ύψος φόρτωσης (ανατροπής του κάδου) 2,10 m τουλάχιστον. 

(Βαθμολογούμενο κριτήριο). 

•Μέγιστο φορτίο ανύψωσης να είναι τουλάχιστον 1.100 Kgr. (Βαθμολογούμενο 

κριτήριο). 

•Μέγιστη ασκούμενη δύναμη στον κάδο φόρτωσης (Bucket Tilt Breakout Force), 

τουλάχιστον 2.400 kgf. (Βαθμολογούμενο κριτήριο). 

9. Τροποποιείται η παράγραφος 4.5.1, σε: 

            Ο Μ/Φ να φέρει, σύμφωνα με τις Οδηγίες 2006/42/ΕΚ και 2014/30/ΕΕ, 

στερεωμένη σε σημείο ορατό και προσιτό, επάνω σε εξάρτημα, που δεν επιδέχεται 
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αντικατάσταση, πινακίδα του κατασκευαστή του βασικού οχήματος. Η πινακίδα να 

περιλαμβάνει, με ευανάγνωστους και ανεξίτηλους χαρακτήρες 

-Σήμανση CE.  

-Χαρακτηρισμός σειράς ή τύπου. 

-Έτος κατασκευής. 

-Ανυψωτική ικανότητα.  

           10.   Τροποποιείται η παράγραφος 7.1.4, σε: 

           Το μηχάνημα να έχει υποστεί κατάλληλη αντιδιαβρωτική επεξεργασία.  

                    11.  Τροποποιείται η παράγραφος 3 της Προσθήκης ΙΙ (Κατάσταση   

Βαθμολογούμεμων  Όρων και Βαθμολογίας), σε: 

 

3 §4.2.2.3 

Κινητήρας 

Θετικά θα αξιολογηθεί η διάθεση κινητήρα 

μεγαλύτερης ροπής από την περιγραφόμενη.    

Ροπή Κινητήρα  260Nm, (SAE J1995 ή ISO14396) 

17.00  

 

                    12.  Τροποποιείται η παράγραφος 9 της Προσθήκης ΙΙ (Κατάσταση   

Βαθμολογούμεμων  Όρων και Βαθμολογίας), σε: 

 

9 §4.2.10.6 

Μέγιστη Ασκούμενη Δύναμη                             

Θετικά θα αξιολογηθούν μηχανήματα των οποίων 

η μέγιστη ασκούμενη δύναμη στον κάδο φόρτωσης 

(Bucket Tilt Breakout Force) είναι μεγαλύτερο  από 

την ελάχιστα απαιτούμενη,  2.400 kgf. 

17,00  

 


