
  

 

 

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА - ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА   404-163/17-2: 

13.11.2017.  

 

 

 

1. Питање:   
 

             Група I 

               р.бр. 11 – дефинисати карактеристике ласера ( дужина ) или модел. 

               

             Одговор: 

                         Линијски ласер са укрштеним линијама и две тачке  пцл 20 плус сталак,                         

 Bosch  или одговарајуће. 

 

2. Питање:   
 

             Група VI 

               р.бр. 8  – дефинисати димензије бургија. 

   р.бр. 10 – дефинисати модел или карактеристике тестере, дата само ознака.  

 

Одговор: 

            За р.бр. 8  –   5,6 x110 мм        14,16,18 x300мм      шпиц 250мм 

 8,10,12 x 160 мм 20 x450 мм  длето 20 x250 мм 

 

            За р.бр. 10 – Тестера кружна за углове w-ms 1200-210 womax или одговарајуће,  

                                  напон мреже 230v, -1200 w, број обртаја 5000/mm, пречник сечива               

                                  210mm. 

3. Питање:   

 

            Група VIII 

                р.бр. 2 – која је дужина цеви пластеника? 

          р.бр. 3 – која је дужина колца за пластеник? 

          р.бр. 6 – потребне димензије и јед.мере мреже за сечење. 

          р.бр. 22 – ближе дефинисати карактеристике окитен црева ( дужина и дебљина ) . 

 

 Одговор: 

    За р.бр. 2 – цеви пластеника 13ком x 8м, 

            За р.бр. 3 – кочић за пластеник 16ком x0,5 м, 

            За р.бр. 6 –јединица мере је м2, димензија тј. Ширина ролне 7,5м у нашем   

            случају је 7.5 x 7 м , 

            За р.бр. 22 – дужина окитен (или одговарајуће)  црева 5 м, 100л пречник а                                             

            притисак који 10 бари, црево за систем кап по кап. 

 

 

4.  Питање:   
 

            Група XIX 

         р.бр. 4 – тражена бушилица а дат модел за агрегат – шта је потребно понудити? 

 



      Одговор: 

      Бушилица ел. Пнеуматска W-BH 1500 womax  или одговарајућа, снага 1500w, јачина  

 ударца 4ј, број обртаја без оптерећења 800  0/мин, број удараца празног хода 3900   

      у/мин, бушење, штемање, бушење са штемањем. 

 

 

5. Питање:   
 

            Група XXII 

        р.бр. 9 – дефинисати димензије и количине бургија у гарнитури. 

        р.бр. 18 – дефинисати карактеристике бушилица у сету. 

        р.бр. 28 – дефинисати карактеристике резних плоча. 

 

 

Одговор: 

За р.бр. 9- бургија за бетон Ø4-10 5 комада womax ili odgovarajuće; 

            За р.бр. 18- сет алата подразумева бушилицу W-s b5000 или одговарајућу, напон 230 v   

         – 50 hz, снага 500 w, број обртаја 0-300/мин и брусилицу  W-WS 500 или  

                     одговарајућу, напон 230 v- 50 hz, снага 500w, број обртаја 12000/мин,                 

                     пречник  плоче 115 мм; 

            За р.бр. 28- Димензије су следеће: 115 x6 x22.23. 




