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ŞERİTL İ AHŞAP TESTERE TEZGAHI  

TEKN İK ŞARTNAMES İ 
 
1- AMAÇ 
TTK Kozlu TİM ihtiyacı olarak 3 adet 80 mm’lik şeritli ahşap testere tezgahı (dolu kasnaklı) 
satın alınacaktır. 
 
2- TEKNİK ÖZELL İKLER 
2.1- Volan çapı  : ~Ø800 mm  
2.2- Kesme yüksekliği  : 500 mm.ye kadar 
2.3- Max. Kesme genişliği : ~680 mm 
2.4- Motor Gücü : ~17,5 HP 
2.5- Volan hızı : ~550 dev/dak. 
2.6- Volan genişliği : 80 mm şerit bağlanacak genişlikte 

olacaktır. 
2.7- Ağırlık : Maks. 1500 kg 
2.8- Kesme şeridi uzunluğu (min./maks.) : 5900-6200 mm 
2.9- Çalışma yüksekliği : ~950 mm 
2.10- Tabla ölçüsü : ~ 760x1060 mm 

2.11- Tabla gri dökme demir olup yatay açısı : 0° -  +20° 

2.12- Gönye siperi ayarı (kademesiz) : -45° +45° 

2.13- Mevcut güç kaynağı : 380V, 3 faz, 50 Hz 

2.14- Şerit testere yan ve arka taraflı ince ayarı yapılabilecek ve kilitlenebilir ayar pimli üst ve 
alt testere şeridi kızaklarıyla donatılmış olacaktır.  
2.15- Testerenin sağında ve solunda kullanılır şekilde kolay kaydırılabilir alüminyum 
paralellik mesnedi olacaktır. 
2.16- Makine üzerinde acil durdurma stopu olacaktır. 
 
3- CİHAZIN MONTAJI 
3.1- Gerek görülürse , temel inşaatı ve elektrik tesisatı, firmanın vereceği temel planına ve 
bilgilere göre TTK’ca yapılacaktır.  
3.2- Tezgah bütün parçaları monte edilmiş ve servis hizmetleri yapılmış olarak çalışır 
durumda teslim edilecektir. Tezgah firma elemanları tarafından ücretsiz olarak ilgili 
işyerindeki yerine monte edilecektir. Montaj için gerekli tüm ekipman yüklenici firma 
tarafından sağlanacaktır. 
 
4- KONTROL, MUAYENE VE KABUL 
Kontrol, muayene kabul Makine ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube 
Müdürlüğü ve ihtiyaç birimi elemanlarınca müştereken yapılacaktır. 
 
5- GENEL HÜKÜMLER  
5.1- Firmalar teknik şartnamenin 2. maddesini cevaplayacaklardır. 
5.2- Firmaların teklif ettikleri tezgah CE belgesine sahip olacak ve belge teklifle birlikte 
verilecektir. 
5.3- Firmalar teklifleri ile birlikte geniş kapsamlı (ürünün bulunduğu) bir takım tanıtıcı 
katalog vereceklerdir. 
5.4- Teklifçi firma; teklif edilen komple standart teçhizatın neleri kapsadığını ayrıntılı olarak 
fiyatları ile birlikte belirtecek, varsa standart teçhizatın dışında kalan ünite ve aksesuarların 
fiyatlarını ve fonksiyonlarını teklifinde ayrıca belirtecektir. 
5.5- Tezgahın tüm parçaları yeni ve yapımcının standart ve en son seri imalatından olacaktır. 



5.6- Tezgahta işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili tedbirler (makine koruyucu donanımlar) 
mevcut olacaktır 
5.7- Tezgah asgari 2 yıl firma garantisi altında olacaktır.  
5.8- Tezgaha firma tarafından en az 10 yıl tamir-bakım ve yedek parça temin garantisi 
verilecektir. 
5.9- Tezgahın teslim süresi tezgahın ilgili işyerindeki yerine teslim edildiği güne kadar geçen 
süre olarak kabul edilecek ancak tezgahın kabulü tezgahın montajının tamamlanıp tüm 
fonksiyonları ile uygun çalıştığı görüldükten sonra yapılacaktır. 
5.10- Teslimatla birlikte tezgah için Türkçe çevrili kullanma kılavuzu, yedek parça, tamir ve 
bakım katalogları verilecektir. 
5.11- Firmalar teklifleri ile birlikte ücretsiz ve ücrete tabi zaruri yedeklerin ücretlilerin 
fiyatları ile birlikte bir listesini vereceklerdir. Kesme işlemlerine göre 6 adet (1 adedi makina 
üzerinde) bağlanmış,  çap verilmiş ve bilenmiş 100 rnrn'lik çok yüksek mukavemetli alaşımlı 
özel çelikten şerit testere firma tarafından bedelsiz teslim edilecektir. 
5.12- Tezgahın teslim yeri, TTK Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi işyeri sahasıdır. 
5.13- Fatura bilgileri aşağıda belirtilmiştir. 
 

FATURA ADRESİ 
VERGİ 
DAİRESİ 

VERGİ 
NUMARASI 

Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi 
Kılıç Mahallesi Yunus Caddesi No:79 
67600 Kozlu ZONGULDAK 

KARAELMAS 815 003 4586 

 
6- EĞİTİM  
Tezgahı kullanacak personelin kurulum, devreye alma, kullanma, tamir-bakım konularında 
eğitimi firma tarafından ücretsiz olarak sağlanacaktır.  
 
7- SİPARİŞ MİKTARI VE TESL İM SÜRESİ 
7.1-Firmalar tekliflerinde teslim sürelerini belirteceklerdir. Tezgah 60 takvim günü içinde 
teslim edilmiş olacaktır. 
7.2- Sipariş miktarı aşağıdaki gibi olacaktır. 
 
Malzemenin Cinsi   Sipariş Miktarı 
Şeritli ahşap testere tezgahı                 3 Adet   
 
 
 
 
 


