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HİDROLİK HORTUM RAKORU PRESLEME ve  

HORTUM KESME-SOYMA MAK İNELERİ 
TEKN İK ŞARTNAMELER İ 

 
1- AMAÇ 
Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi ihtiyacı olarak yatay hidrolik hortum rakoru  
presleme ve hortum kesme-soyma makineleri satın alınacaktır. 

 
2- TEKNİK ÖZELL İKLER 

 
2.1- Hortum Rakoru Presleme Makinesi; 
2.1.1- Cihaz ; 3/16"-3" dahil her türlü ve iki tarafı 90° dirsekli rakorları sıkma özelliğine sahip  
olacaktır. 
2.1.2- Motor gücü maks. 6 kW ; 380 V olmalıdır.  
2.1.3- Cihazın sıkma hızı : min. 12 adet/dk. olmalıdır.  
2.1.4- Cihazın pres sıkma gücü : ~ 400 bar/min.200 ton olmalıdır. 
2.1.5- Cihazın boyutları : ~ (80X120X160 cm) olmalıdır 
2.1.6-. Motor devir hızı ~1450 dev/dk. olmalıdır. 
2.1.7- Pres hem manuel, hem otomatik hem de ayak pedalıyla çalışabilecektir. Pres 
çalıştırılması ve kullanılması LCD dijital operatör panel üzerinden yapılacaktır. 
2.1.8- LCD dijital operatör paneli sayesinde, dijital ekrandan +/-3mm sıkma ayarları %10 
(0,1)    hassasiyetle yapılabilecektir. 
2.1.9- Pres üzerinde 13 takım sıkma kalıbı ve bir takım ayak ,8 adet olmak üzere, toplam 13 
takım 104 adet ayak mevcut olacaktır. Pres üzerinde mevcut kalıp ayaklar üzeri için her biri 
için özel tasarlanmış, taşıyıcı bölümler (raflı dolap) bulunacaktır 
2.1.10- Özel tasarlanmış kalıp aparatı sayesinde istenen kalıplar, tek işlemde sökülüp 
takılacaktır. Ayrıca manuel olarak da el ile takma işlemi yapılabilecektir. 
2.1.11- Cihazda sıkma esnasında rakor boyu ve sıkma şeklini kolaylaştıran ayna sistemi ve 
yüksek hortumları sıkma sırasında kolaylık sağlayan otomatik kilit sistemi mevcut olacaktır. 
2.1.12- Preslenecek hortum çapına göre; LCD dijital operatör paneli üzerinde preslenecek çap 
değeri girildiğinde sıkılması  (sıkılacak) gereken çap değeri otomatik olarak ekranda 
belirecektir.  
2.1.13- İş Güvenliği için gerekli donanımlara (kolay ulaşılabilir acil stop,vb) sahip olacaktır 
2.1.14-. 

      
2.2- Hortum Kesme Soyma Makinası; 
2.2.1- Aparat: 3/16"-3" ebatındaki her türlü hidrolik hortumu kolaylıkla kesebilmeli ve 
1/4"ten  2" ‘e kadar tüm hortumları soyabilme özelliğine sahip olmalıdır. 
2.2.2- Tek katlı telli hortumlardan altı kat telli hortumlara kadar rahatlıkla kesme yapabilir, 
kesme sırasında hortumun sıkışmaması sağlanmalı, hidrolik hortumları kesici kalemle 
tıraşlayarak soymalıdır. 
2.2.3- Aspiratör yardımıyla oluşan tozu ve dumanı dışarı atmalı, her ebat hortumun ayrı 
aparatı  olmalıdır. 
2.2.4- Kesme kolu ile özel tasarlanmış pedal kullanılmalı, mekanik kırlangıç kızak üzerinde 
çalışmalıdır. 
2.2.5- Cihazda dokunmatik pedal olmalı, soyma işlemi seri ve kolay hale gelmelidir. 
Aparatlar isteğe uygun olarak hortumu soyma boy ve derinlik ölçüsünde ayarlanabilmelidir. 
2.2.6- Kesme hızı valf sayesinde ayarlanabilir olmalıdır. 

 



3- KONTROL, MUAYENE VE KABUL  
3.1- Malzemelerin teslimi TTK Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesine yapılacaktır. 
3.2- Gerekli görülecek kontrol, muayene ve kabul TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı 
Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü ve ihtiyaç birimi personelince müştereken 
yapılacaktır. 

 
4- GENEL HÜKÜMLER 
4.1- Teknik şartnamenin 2. maddesinde belirtilen hususlar ayrı ayrı sırasına göre 
eksiksiz ve tam olarak cevaplandırılacaktır. 
4.2- Firmalar tekliflerinde marka ve model belirtecekler, geniş kapsamlı tanıtıcı katalog 
vereceklerdir. 
4.3- Cihaz kesme soyma ve presleme işlemi için gerekli olan tüm ekipmanları ile birlikte 
teslim edilecektir. 
4.4- Malzemeler imalat hatalarına karşı en az 2 yıl firmanın garantisi altında olacaktır.  
4.5- Teslimatla birlikte, 2 adet Türkçe bakım ve işletme kitapçığı verilecektir. 
4.6- Cihazın kullanımı ve bakımı ile ilgili olarak gerekli dökümantasyon (yeterli olmaması 
durumunda eğitim ) firmaca sağlanacaktır. 
4.7- Firmalar teklifleri ile birlikte ücretsiz ve ücrete tabi zaruri yedeklerin ücretliler fiyatları 
ile birlikte bir listesini vereceklerdir. 
4.8- Malzemelerin teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi için 
firmalar ekli Muayene İstek Formu’nu doldurarak TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı 
Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü’ne, faturaların teslimi için ise Satınalma Dairesi 
Başkanlığına müracaat edeceklerdir. Firmaların faturaları kestiği tarihte malzemeleri, 
faturaları ve muayene formunu TTK’ya teslim etmeleri gerekmektedir. 
4.9- Fatura aşağıdaki bilgilere göre düzenlenecektir. 

 

FATURA ADRESİ 
VERGİ 
DAİRESİ 

VERGİ 
NUMARASI 

Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi 
Karadon Mahallesi, Şehit Arif Çakır Caddesi No:65  
67520  Kilimli ZONGULDAK 

KARAELMAS 815 007 8618 

 
5- SİPARİŞ MİKTARI VE TESL İM SÜRESİ 
5.1- Firmalar tekliflerinde teslim sürelerini belirteceklerdir. Malzemeler en geç 60 takvim 
günü içinde teslim edilmiş olacaktır. 
5.2- Sipariş miktarı aşağıda belirtilmiştir. 
 

Malzemenin Cinsi Sipariş Miktarı  
 

Yatay Hidrolik Hortum Rakoru Presleme 
Makinesi  

1 ad. 

Hidrolik Hortum Kesme Soyma Makinesi 1 ad. 

 
 
                  

 
                          

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

MUAYENE İSTEK FORMU 

 
 

 
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ 
Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına 

Firma Adı  

Sipariş Numarası  

Siparişin Konusu 
 
 

Teslim Edilen 
Malzeme 

 
 
 

Teslim Tarihi  

AÇIKLAMALAR 
 (Muayenede bulunmak istiyorsanız lütfen belirtiniz.) 

Yukarıda bilgileri verilen malzemeler ambarınıza teslim edilmiş olup muayenede 
bulunmayacağız.  

Muayene ve kabul işlemlerinin yapılması hususunu arz ederim.  
 

FİRMA YETK İLİSİ İMZA VE KAŞE 

 
 
 

 
 
 
 

LÜTFEN 0372 251 19 00 numaralı faksa gönderiniz.  Bilgi için tel: 259 47 40 - 259 47 41 

 



 
 


