
Zadanie 7 

Pozycja w 

projekcie 

Przedmiot Liczba 

sztuk 

Parametry wymagane 

15.3 Grzechotka 

zapadkowa 1/2''  

1 komplet Zestaw grzechotek zapadkowych w opakowaniu 

- grzechotka z gniazdem czworokątnym 1/4 cala 

- grzechotka z gniazdem czworokątnym 1/2 cala 

- grzechotka z gniazdem czworokątnym 3/4 cala 

- grzechotka z gniazdem czworokątnym 1 cal 

- grzechotka z gniazdem sześciokątnym 1/4 cala (6.3mm) 

15.31 Klucz nastawny -  1 komplet Zestaw kluczy nastawnych 

- cztery klucze szwedzkie o rozstawie 0-32 lub większym i 

długości co najmniej 260mm 

- trzy klucze nastawne do rur różnych rozmiarów o długości 

w zakresie od 260mm do 600mm, wg doboru dostawcy 

15.35 Zestaw narzędzi 

pneumatycznych 

1 komplet Zestaw urządzeń pneumatycznych przeznaczonych do 

pracy przy ciśnieniu 6bar. Standardowe połączenie na 

szybkozłączki penumatyczne, w zestawie co najmniej:  

- nitownica do nitów aluminiowych i stalowych 2-4mm lub 

w szerszym zakresie  

- klucz udarowy z mocowaniem kwadratowym 1/2cala – 

moment udarowy co najmniej 300Nm 

- nożyce do blachy, umożliwiające cięcie blachy stalowej 

1,5mm 

- komplet co najmniej 3 węży pneumatycznych o 

długościach z zakresu 3-5m, 6-10m i 11-25m 

- pistolet malarski  

- zestaw co najmniej 2 dysz do przedmuchiwania ze 

spustem regulującym wypływ powietrza, w tym dysza do 

pompowania kół z manometrem zakończona elastycznym 

wężykiem 

Trwałe opakowanie na całość zestawu. 

15.36 Zestaw nasadek 

do klucza z łbem 

kwadratowym 

1 komplet Zestaw nasadek metrycznych i calowych 1/2 cala i 1/4cala 

- Zawierający wszystkie nasadki na śruby metryczne w 

zakresie M3-M42. 

- Zawierający nasadki calowe rozmiar 1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 

7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 7/8, 1 cal. 

Nasadki metryczne rozmiar 8mm, 10mm, 13mm, 17mm, 

19mm, 24mm, 27mm - dodatkowo po 2 sztuki. 

W zestawie powinno znajdować się zamykane opakowanie 

lub opakowania na nasadki.  

8 Kompresor 1 komplet Ciśnienie uzyskiwane co najmniej 8 bar 

Moc silnika co najmniej 3kW 

Wydajność na ssaniu: 500 l/min 

Wydajność na tłoczeniu: 350 l/min 

Zbiornik co najmniej: 100L 

Poziom hałasu poniżej 79 dB(A) 

 

  


