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KoNTRoL KALEMi TEKNiK ŞARTNAMEsi

1. Özellikleri : Krom vanadyum, krom kaplı, şeffaf selüloz asetat saplı olmalıdır.

2. Toplam Boy (L) : 190 mm olmalıdır

3. Uç kalınlığı (a} : 0.8 mm olmalıdır.

4. uç Genişliği (b) : 4.0 mm olmaİdır.

5. süngü Boyu (L1) : 100 mm olmahd|r.

6. Ağlrlık : 35 gr. olmalıdlr.

7. orjanal kutusunda olmaldlr.

8. Muayene kabulde beğenilmediği takdirde hiç bir sebep göstermeksizin malzemeyi 8eri iade

edebilir.

9. En iyi kalitede olmalldır.

Hag',rrüt
K

J



PENSE TEKNiK ŞARTNAMESi

1. Süper izole Kombine Pense 160 mm olmalıdır

2. Özel alaşımlı çelik, Kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş olmahdır.

3. Krom kaplı, Kalın PVc izoleli olmahdlr.

4. orjinal kutusunda olmalıdır.

5. Muayene kabulde beğenilmediği takdirde hiç bir sebep 8östermeksizin malzemeyİ geri iade

edebilir.

6. En iyi kalitede olmalıdır.
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ŞARzLl ToRNAV|DA ŞARTNAMEsi

1. 10.8V/1.3Ah Li-lon

2. elektronik hız ayarı

3. 0-400/0-1500dev/dak

4. 2 Vites, maks. tork 25Nm

5. 15 tork kademesi

6. 10mm tek kovanll anahtarslz metal mandren

7. entegre led |amba, kauçuk kaph sap ve tetik

8. 40 dakikadan fazla akü şarj süresi

9. çift akü

10. taşlma çantasl

11. Vidalama parçalarl

12. orjinal kutusunda olmalldlr.

13. Muayene kabulde beğenilmediği takdirde hiç bir sebep göstermeksizin malzemeyi geri iade

edebilir.

14. En iyi kalitede olmalüd|r.
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KlRlcl VE DEtici TEKNiK şARTNAMEsi ŞARTNAMEsi

1. Delme Çapl: en az Ahşap 30 mm - Beton 28 mm - Metal 13 mm

2. Ağ|rhk: en az 3.1 l.€

3. Darbe Gücü:3.0 J

4. Yüksüz Devir Hızı: 0-1450 dev/dak

5. Yüksüz Darbe saylsl:0-5350 darldak

6. Beton Ve taşta 4-30 mm çaplnda dübel ve bağlantl delikleri delme

7. Ahşap, çelilç seramikte delme ve vidalama uygulamaları için darbe stobu

8. Tuğla, taş ve betonda ara sıra hafif çaplı kınm için dönme stobu

9. Parçalar üzerindeki yükü azaltarak yüksek performans

10. Her türlü uygulamada tam kontrol için elektronik hız ayarı

11. Emniyet debriyajl uç slklşmaslnda ortaya çlkabilecek yüksek torklu sekmeyi önleyebilmelidir

12. Yuvarlak ergonomik endüstriyel tasarım, her türlü uygulamada kolay ve rahat kullanım

olmalıdır

13. Toza karşl maksimum koruma için, kullanlm ömrünü uzatan gelişmiş yahtım olmahdlr

14. Kullanlclnln gözünü koruyacak şekilde tasarlanan havalandırma kanalları olmahdır

15. 8.0 Amp yüksek performanslı motor olmahdır

15. İntegral debriyaj ani yüksek tork reaksiyonları olmalıdır

17. Hlzh delme ve hızlı parçalama için darbe enerjisi

18. orjinal kutusunda olmahdlr.

19. Muayene kabuIde beğenilmediği takdirde hiç bir sebep göstermekizin malzemeyigeri iade

edebilir.

20. orjanal kutusunda olmalldır

21. En iyi kalitede olmalıdır.
Aüı
Blyom



ALLEN ANAHTAR TEKNiK ŞARTNAMESi ŞARTNAMESi

Extra uzun top başlı inç ölçü allen anahtar seti krom kaplama 15 parça olmalıdır

7.27, L.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10mm. olmalıdır.

(Krom Kaplama) krom yüzey olmalıdır.

üstün koruma olmalıdır.

Top başlı allen vİdanln içine 25' açl ile oturur Topbaşlı uç anahtarı vidaya daha çabuk ve hızlı

girmesine kanalize etmelive 25" açı el ile daha doğaltutup çevirme olmahdIr

Hareketini kolaylaşhrmalı ve Üstün Top Başlı ucu ve çalışma açısı Ulaşılması zor yerlerde

çalışabilmelidir.

Top başlı allen uçlarının açısı ve keskinliği ile olan balansı mükemmel dizayn olmalıdır.

25" açı ile çalışırken bile keskinlik hala maksimumda olmahdır.

orjinal kutusunda olmalıdır.

Muayene kabulde beğenilmediği takdirde hiç bir sebep göstermeksizin malzemeyi geri iade

edebilir.

En iyi kalİtede olmalldlr.
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clRclR KoMBiNE ANAHTAR TAK|Ml TEKNiK ŞARTNAMEsi

1. Mafsallı Cırcır Kombine Anahtar Takımı 12'li, 1355 gr olacaktır.

2. 8 - 9 - Io - L7 - t2 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - !8 - 19 mm olmahdlr.

3. orjinal kutusunda olmahdlr.

4. Muayene kabulde beğenilmediği takdirde hiç bir sebep göstermeksizin malzemeyigeri iade
edebilir.

5. En iyi kalitede olmalıdır.
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YAN KEsKi TEKNlK ŞARTNAMEsi

1. 160mm olmahdlr.

2. Özel Alaşımlı Çelik olmalıdır

3. Kesici Ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş

4. Krom Kapll

5. Süper İzole Kombine 15O mm olmalıdır

6. Krom kaplı, Kalın PVc izoleli olmahdlr.

7. oriinal kutusunda olmahdır.

8. Muayene kabulde beğenilmediği takdirde hiç bir sebep Böstermeksizin malzemeyi geri iade

edebilir.

9. En iyi kalitede olmahdır.
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GAZL| HAVYA TEKNiK ŞARTNAMEsi

1. PlK o Lehim ucu, slcak hava ağzl ve kesme blcağlnda 45o derece slcakhk. AleV ağzlnada

13oodereceye'ye kadar sıcaklık yapabilmelidir.

2. lehim ucu, a|ev ağzı, sicak hava ağzı ve

3. kesme bıçağı%2Btemizleme süngeri, doldurulabilir bütan kartuşu olmahdır.

4. orjinal kutusunda olmahdlr.

5. Muayene kabulde beğenilmediği takdirde hiç bir sebep göstermeksizin malzemeyigeri iade

edebilir.

6. En iyi kalitede olmahdır.

;lAK



LEHiM TELi TEKNiK ŞARTNAMEsi

1. 5@gr ağırlığında kurşunsuz lehim teli.

2. 1.Omm çap|nda, 50O8r ağılığında ve %2 flux içeriğine sahip o|mahdır.

3. %96,5 kalay, %3 gümüş ve 960,5 bakr karlşlmh lehim teli olmahdlr.

4. orjinal kutusunda olmalıdır.

5. Muayene kabulde beğenilmediği takdirde hiç bir sebep göstermeksizin malzemeyigeri iade

edebilir.

6. En iyi kalitede olmalıdır.

Aüı



LEHiM PAsTAsl TEKNiK ŞARTNAMEsi

1. Korozyon yapmamah ve iletkenliği olmamalıdır.

2. cam şişede olmahd|r.

3. Tüm elektronik, devre kartı, elektirk vb tamiratlar için birebir olamhdır.

4. Lehim pastası kusursuz, hatasız olmalıdır.

5. orjinal kutusunda olmalıdır.

5. Muayene kabulde beğenilmediği takdırde hiç bir sebep göstermeksizin malzemeyi geri iade

edebİlir.

7. En iyi kalİtede olmalıdır.
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MAtzEME çANTAsl TEKNiK ŞARTNAMEsi

1. su geçirmez, darbelere karşl dayanlkh sert yüzeyli profesyonel olmalıdır.

2. taklm çantalar içerisİndekilere hiçbir şekilde zarar gelmemesini sağlamahdır,

3. çantalardaki atmosfer basıncı etkisi sızdırmazlığı sağlaması lazım ayrıca toz girişine izin

vermemelidir.

4. contalar hava ve su gibi maddelerin olası zarar Verici etkilerine karşı bariyer görevi görmeli.

5. çantalarln düş kabuğu yüksek düzeyde esnekliğe ve dayanıklıhğa sahip olmalı Ayrıca oval

köşeleri çarpma etkilerini emmesi gerekir.

5. özelleştirilebİlir süngerler dlştan gelen etkilere karşı içeridekileri sarmalı, muhafaza etmeli.

7. Çanta profesyonellerin türlü uygun çeşitlilikte olmah

8. istenildiği takdirde ürünlere kilit taklmasl da sağlanabilmeli

9. TekerlekliVe çekçekli modelleri kullanlclnln rahatça kullanmaslnl sağlamalı

10. D|ş görünüş oarak da tam bir profesyonel görünüm sağlamah

11. Çanta tüm taşımacıhk prosedürlerine uygun olduğundan uçakta da rahatça yanlnda

taşınabilmeli

12. Ürün içinde bez taklm dizme ve plastik bölme ile gelmelidir,

13. Hammadde: Özel üretilmiş High lmpact copolimer PP olmalı

14. Ürün Ağırlığı: en az 3,4lq obmhdlr.

15. Ürün Ölçüleri;Kapall iken: 53 x 40 x 22,8 cm,iç Hacmi: 45,3 x 33,8 x 21,5 cm

15. Ürün Kapak Derinliği: 55 mm,Ürün İç Derinliği: 160mm

17. orjinal kutusunda olmalıdır.

18. Muayene kabulde beğenilmediği takdirde hiç bir sebep göstermeksizin malzemeyi geri iade

edebilir.

19. En iyi kalitede olmalıdır
K
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ToRNAViDA sETl TEKNiK ŞARTNAMEsl

1. Yüksek kaliteli krom vanadyum çelik çubuk sayesinde yüksek tork sağlayabilmeli

2. uç klrma riski azaltmalıdır.

3. Geniş sap sayesinde ahşap vidaları hareket ettirmek için yüksek tork sağlamalıdır,

4. Yumuşak sap mükemmel kavrama sağlayabilmeli ve yorulmayı azaltmah

5. Doğrudan çubuğa bağh sap kırılmaz olmah ekstra uzun ömür sağlamalıdır,

5. Oval pürüzsüz kafa çabuk sayesinde hızlı ve rahat döndürme imkanı sağlamahdır,

7. içinde 3 adet farkh ebatlarda yıldız ve 3 adet düz tornavida olacaktlr,

8. Muayene kabulde beğenilmediği takdirde hiç bir sebep göstermeksizin malzemeyi geri iade

edebİlir.

9. Orjinal kutusunda olma|ıdır.

10. En iyi kalitede olmalıdır.

RAK
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