GÉPÉSZETI KIVITELEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
8220 BALATONALMÁDI, SZIVÁRVÁNY UTCA 7.
Cg. 19-09-513535, adószám: 23112102-2-19

Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati
Társulás
8200 Veszprém, Házgyári út 1.
Hartmann Ferenc Úr
Telephely vezető
részére
Tárgy: pápai telephelyükön a tömörítő gép javítása;
Hivatkozással Önnel és Czibre Ferenc úrral történt megbeszélés alapján, valamint a helyszíni felmérés
alapján a Szabó Dezső utcai telephelyen lévő hulladék tömörítő felújítására az alábbi árajánlatot adjuk;
Műszaki tartalom:









A berendezés tolólapját ez év januárjában már felújítottuk (12 mm-es lemezre cserélve), azonban a
berendezés többi része azóta a karbantartás hiánya végett jelentős mértékben elhasználódott;
A javított szekrény működésével jelenleg az a gond, hogy a szekrényt megvezető csúszka pálya
teljesen tönkre ment, abban már kotyog a szekrény, így a tömörítés során könnyedén félre fordul a
szerkezet. Ezen terhelés végett mind a pálya, a vezető szárny, és a falazat is deformálódik.
A külső borító falazat több helyen kihajlott, jelezve a fenti problémát;
A megvezető pálya cseréje szükségszerű, illetve a külső falazat részleges cseréje, illetve merevítése
szükséges;
A megvezető pálya jelenlegi megoldása nem a legszerencsésebb (hatalmas csúszófelület, nagy
súrlódás, nincs kenés), jó lenne ha a csere után a futófelület, valamint az oldal része cserélhető
kivitelű lenne, (csavarkötéses rögzítés az oldalnak, hegesztett rögzítés az alsó kopó elemeknek)
A doboz felső lapja is elkopott már, annak cseréje is erősebb lemezre indokolt lehet;
A hidraulika felső takarólemeze (szekrény utáni védőlemez) elkopott, elhajlott, annak cseréje
szükséges lehet;
A tömörítő fenéklemeze kikopott, (felső koptató elemek kikoptatták)
Vállalási ár:

970.000.- Ft + ÁFA

Szükséges fenntartani a lehetőséget arra, hogy a szerkezet szétbontásakor jelenleg nem ismert hibákat
közösen megbeszéljük, és azok megoldásáról intézkedjünk.
Fűzfőgyártelep, 2015. október 21.
Tisztelettel;
Máhl Gábor
Telephely: 8184 Fűzfőgyártelep, Fűzfői Ipari Park, T32 épület, 1498/281 hrsz. Tel./fax: (88) 452-124, (70) 379-6181,

e-mail: iroda@mahl.hu
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