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ΚΩ∆ CPV
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44514000-6
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44514000-6

Είδος

Επαναφορτιζόµενο δραπανοκατσάβιδο.
Η µπαταρία να δίνει ισχύ µε τάση 18V
και τουλάχιστον 42Nm, χωρητικότητα
τουλάχιστον 1,5Ah και να φέρει
ταχυφορτιστή. Να επιτρέπει την
ρύθµιση της ταχύτητας, να επιτρέπει
δεξιά και αριστερή περιστροφή και να
φέρει φως. Να έρχεται µε δεύτερη όµοια
µπαταρία και να έχει βαλιτσάκι
ελαφριάς ανθεκτικής κατασκευής
Επαναφορτιζόµενο γωνιακό τροχό. Η
µπαταρία να δίνει ισχύ µε τάση 18V,
χωρητικότητα 4000 mAh, και να έχει
ταχυφορτιστή. Ο δίσκος να
περιστρέφεται µε ταχύτητα (χωρίς
φορτίο) τουλάχιστον 8.500 rpm, να
επιτρέπει βάθος κοπής 35mm, µε
µέγεθος δίσκου τουλάχιστον 115
χιλιοστά. Να φέρει προστατευτικό
κάλυµµα και χειρολαβή. Να έρχεται µε
δεύτερη όµοια µπαταρία και να έχει
βαλιτσάκι ελαφριάς ανθεκτικής
κατασκευής (αλουµινίου)

Ποσότητα

Τιµή µονάδος
χωρίς ΦΠΑ

Σύνολο
χωρίς
ΦΠΑ

1
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150

1
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350

3

44514000-6
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44514000-6

Τρυπάνια SDS-plus. Σετ µε τρυπάνια,
βελόνι και καλέµι τουλάχιστον 12
τεµαχίων κατάλληλα για την κεφαλή
SDS-PLUS. Στο σετ να
περιλαµβάνονται τουλάχιστον τα
νούµερα τρυπανιών 8, 10, 12, 14, 16, 22,
35 καθώς επίσης και να περιέχει βελόνι
και καλέµι. Όλα τα τρυπάνια να είναι
κατάλληλα για βαριά εργασία και
ανθεκτικά στη σκουριά. Το σετ να
βρίσκεται σε ελαφριά ανθεκτική
κατασκευή (βαλιτσάκι), κατά προτίµηση
αλουµινίου, οργανωµένα σε θέσεις από
ανθεκτικό υλικό
Κρουστικό περιστροφικό πιστολέτο. Να
είναι συµβατό µε κεφαλή SDS-Max. Να
είναι ισχύος τουλάχιστον 1000W και η
ταχύτητα να µπορεί να ρυθµιστεί µεταξύ
0-680rpm, να έχει ισχύ κρούσης
τουλάχιστον 5,8J και να µπορεί να
δεχθεί ποτηροκορώνα έως 105 mm
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42650000-7

Τροχιστικό αλυσίδας αλυσοπρίονων.
Ηλεκτρικό µε µοτέρ τουλάχιστον 230W,
στροφές (χωρίς φορτίο) 3000rpm, να
περιλαµβάνει δίσκο 145 mm,
ρυθµιζόµενη κλίση ακριβείας 40 µοίρες
αριστερά και δεξιά, ρύθµιση βάθους
τροχίσµατος, και να έχει φωτισµό
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44511120-2

Φτυαράκι για φυτεύσεις µικρόφυτων.
Να είναι ελαφρύ και ανθεκτικό, να µην
σκουριάζει και να µπορεί να ακονιστεί
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44511340-0

8

16160000-4

9

39224350-6
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16160000-4

Τσουγκράνα µε 16 δόντια µε ξύλινο
στυλιάρι
Επαγγελµατικό ψαλίδι κλαδέµατος
τύπου αµόνι, µε κυρτή λαβή, µε λάµα
κοπής από ατσάλι που κοντράρει σε
σταθερή βάση. Να υπάρχουν
ανταλλακτικά για όλα τα αναλώσιµα
µέρη.
Φαράσι µεταλλικό µε Πλαστικό Κοντάρι
Σκούπα γκαζόν (φτέρη) µε 16 δόντια
από σφυρήλατο ατσάλι. Να φέρει
κυλινδρικό ατσάλινο κοντάρι µε
αντιολισθητικές λαβές, µήκους 1,2m
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16160000-4
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39224210-3
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42957000-9

Σκάλα αλουµινίου ανοιγόµενη µε 6+1
σκαλοπάτια. Να είναι γερή, σταθερή και
ελαφριά κατασκευή µε προφίλ
αλουµινίου 46mm x 20mm & 30mm x
20mm. Τα σκαλοπάτια να φέρουν
αντιολισθητικά πέλµατα. Να αντέχει έως
150 kg βάρος και να περιλαµβάνεται
ιµάντας ασφαλείας
Μονή επαγγελµατική σκάλα
εξολοκλήρου από αλουµίνιο µε 8
σκαλιά. Να είναι σταθερή και να έχει
ελαφριά κατασκευή, και να είναι
ανθεκτική. Με µέγιστη αντοχή βάρους
τα 150kg και ύψος που έως τα 200
εκατοστά. Να διαθέτει πλαστικά
προστατευτικά ώστε να µην έρχεται σε
απευθείας επαφή το µέταλλο µε το
πάτωµα.
Πινέλο Νο 2.5 µε φυσική λευκή τρίχα
και πλαστική λαβή.
Πινέλο Νο 1.5 µε φυσική λευκή τρίχα
και πλαστική λαβή.
Ψεκαστήρα προπιέσεως 2 L. Μακρύ
ακροφύσιο ρυθµιζόµενο, πολύ καλής
ποιότητας για αντοχή στο χρόνο
Ψεκαστήρα προπιέσεως 5 L. Να είναι
κατάλληλος για τη φροντίδα των φυτών
στον κήπο. Να επιτυγχάνει µέγιστη
πίεση 3 bar και να διαθέτει βαλβίδα
ασφαλείας που να µειώνει άµεσα την
πίεση, όποτε χρειάζεται για λόγους
ασφάλειας. Να διαθέτει πρακτική
σκανδάλη για την ενεργοποίηση και
απενεργοποίηση και ιµάντα ώµου για
άνετη χρήση.
Ψεκαστήρα προπιέσεως 16 L. Να είναι
κατάλληλος για τη φροντίδα των φυτών
στον κήπο. Να επιτυγχάνει µέγιστη
πίεση 3 bar και να διαθέτει βαλβίδα
ασφαλείας που να µειώνει άµεσα την
πίεση, όποτε χρειάζεται για λόγους
ασφάλειας. Να διαθέτει πρακτική
σκανδάλη για την ενεργοποίηση και
απενεργοποίηση και ιµάντα ώµου για
άνετη χρήση.
Λάστιχο υψηλής πίεσης κατάλληλο για
ψεκασµό. Να έχει µήκος 100m,
διάµετρο 8,5mm και να αντέχει σε πίεση
έως 120 bar.
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39541000-6

Σπάγκος δεντροκοµικός χοντρός 1 Kg
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Άθροισµα:
Φ.Π.Α. 24%:
Γεν.Σύνολο:

1612
386,88
1998,88

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Η ∆ΙΕΘΥΝΤΡΙΑ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΡΑΝΤΑΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΠΕ

ΕΡΩΦΙΛΗ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ
ΠΕ14 µε Α' βαθµό

ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΝΑΡΑΚΗ

