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OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
REJONOWE WARSZTATY TECHNICZNE NOWY DWÓR MAZOWIECKI 

                                                                    

Lp. Wyszczególnienie Dane 

1. Przedmiot zamówienia  
Oczyszczarka kabinowa KFC 125 

 

2. Ilość 2 szt. 

3. CPV 42650000-7 

4. Inne normy - 

5. Wymogi techniczne wg. opisu zamówienia 

6. Usługi dodatkowe wg. opisu zamówienia 

7. Termin realizacji Dostawa do dnia 15.12.2020 r. 

 
 
 

OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

1. Termin realizacji umowy do dnia 15 grudnia 2020 roku. 

2. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy 

3. Płatność w ciągu 30 dni od poprawnie wystawionej faktury VAT. 

 

Specyfikacja techniczna 

Kabina KFC 125 S 

 Wymiary wewnętrzne komory roboczej wys. x szer. x gł. 800 x 1250 x 900 mm; 

 Oświetlenie lampami LED 2X50 W; 

 Wykładzina gumowa wnętrza kabiny; 

 Nośność stołu 150 kg; 

 Otwierane przednie drzwi ze wspomaganiem sprężyn gazowych; 

 Otwory w bocznych ścianach do oczyszczania dłużycy; 

 Wyłącznik krańcowy zapobiegający wyłączeniu urządzenia przy otwartych drzwiach; 

 Pneumatyczny transport ścierniwa z leja zsypowego kabiny do separatora; 

 Pistolet do przedmuchiwania; 
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Filtr-odpylacz FSO-4 N: 

 Wentylator 1,1 kW / 400 V – zabudowany i wyciszony; 

 Wkład nabojowy z bibuły filtracyjnej o powierzchni 21 m kw; 

 Układ samoczynnego oczyszczania filtra impulsami sprężonego powietrza; 

 Skuteczność filtracji 99,9 %. 

Separator ścierniwa: 

 Separator cyklonowy – oczyszcza ścierwo z pyłów; zapobiega wyciąganiu drobnoziarnistych ścierniw 

do filtra-odpylacza; 

 Sito do wyłapywania grubszych zanieczyszczeń; 

 Zasobnik na ścierniwo o pojemności 40 l; 

 Poliuretanowe węże ssawne.  

Piaskarka ciśnieniowa KO-40: 

 Zbiornik ciśnieniowy o pojemności 40 l – stoi obok lub za kabiną; na nim umieszczony jest separator 

ścierniwa; 

 Sterowanie wyłącznikiem nożnym; 

 Zawór dozujący ścierniwo typu MIKRO; 

 Reduktor ciśnienia z odwadniaczem; 

 Oprawa dyszy + dysza z węglika boru fi 6,5 mm. 

 

 

  


