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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

ЗА 

Доставка на 800 (осемстотин) броя съдове за събиране на битови 

отпадъци (110 л.) от поцинкована ламарина тип "Мева" и 15 

(петнадесет) броя съдове за събиране на 

битови отпадъци (1 100 л) тип "Бобър" 

 

 
Контейнер за битови отпадъци тип „Бобър" с обем 1,1 куб.м. 

1.0бем 1 100 куб. метра 

2. Материал от който са изработени - стоманена ламарина , изцяло заварен 

3. Покритие - горещо поцинковане 

4. Капак - куполовиден 

5. Начин на отваряне на капака - ръчно чрез ръкохватка, задвижван назад 

6. Начин на разтоварване - странично с цеви 

7. Брой на опорните колела - 4 броя, два броя от които с блокираща спирачна 

система 

8. На всяка от страните да има по една дръжка за захващане 

9. Материали на основните детайли: 

- тяло и капак: стомана 0,8 КП с дебелина минимум 1,5мм 

- рамо: стомана 0,8 КП с дебелина минимум Змм 

- буфери: стомана 0,8КП с дебелина минимум Змм с допълнително усилване 

- конзоли: стомана 0,8КП с дебелина минимум 4мм с уякващо ребро 

- пружини -скрита спирална пружина, изработена от стомана с дебелина 

минимум 5мм, преминали горещо поцинковане с дължина минимум 265мм, скрити 

посредством планка изработена от СВ ламарина с дебелина минимум 1,5мм, 

обезопасени против кражба. 

- Габарити /присъединителни/ размери по EN 840-3 

Дължина - 1 370 мм Широчина - 1 015 мм Височина - 1 470 мм Клиренс - 180 мм Ос на 

окачване - 1 010 мм Възможност за обслужване от сметоизвозващи машини 

отговарящи на изискванията на EN 1501-1. 

Кофи за събиране на битови отпадъци с обем 110л. тип „Мева"  

1. Кръгла поцинкована кофа с капак, отговаряща на изискванията по EN - 840 

2. Вместимост — 1 10л. 

3. Допустимо натоварване - минимум 75кг. 

4. Ръчно отваряне на капака 

5. Изтеглено дъно, загънато четирикратно чрез зекване на корпуса 

6. Допълнителен профилен декоративен обръч за усилване на дъното 



7. Капак - изтеглен с перфорация за здравина 

8. Корпус - перфориран /изтеглен/вертикално на минимум шест профила за 

устойчиваст при експлоатация 

9. Конзола, панта и ръкохватки - модулно изтеглени от ламарина. 

10. Прилежащи детайли -занитени с подложни шайби и стоманени поп нитове 1 1 

.Габаритни размери по евронорма 

- височина - до 998мм 

- капак - ф 460мм 

- горен обръч - ф 460мм 

- разстояние от дъното до дръжките - 456мм 

- разстояние от дъното до конзолата - 800мм 

 


