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Anexa nr. 1 la HCL nr. ....... / ............ 

 

 

 

Caracteristicile tehnice ale utilajului care se va achiziționa în cadrul proiectului 

„Dotarea Compartimentului ”Servicii Publice Administrativ - Întreținere” din cadrul 

Primăriei Comunei Ibănești, Județul Mureș cu un utilaj multifuncțional pentru 

îmbunătățirea serviciilor de salubritate și deszăpezire” 

Mini-încărcător frontal 

 Motor: putere minima 25HP  

 Combustibil motorină 

 Sistem de viraj : articulat  

 Transmisie 4x4  control servo proportional 

 Viteza (min) 10 km/h 

 Debit hidraulic la iesire : min 45 l/min 

 Înalțime ridicare (min) 2,8 m 

 Forță de impimgere :minim 1400 kg 

 Raza cotire exterior max: 2250mm 

 Anvelope : pentru noroi 

 Greutate proprie : max 1600 kg 

 Sarcină minma de ridicare 1000kg 

 Latime maxima gabarit : 1200mm 

 Inaltime maxima gabarit: 2500mm 

 Comenzi hidraulice cu Joystick 

 

 Dotări: 

 Braț telescopic cu dubla rama  auto-nivelare 

 Multiconector hidraulic 

 Display LCD  (tahometru, contor ore de funcționare nivel combustibil, lumini 

de întreținere, indicator de lumini si alte indicatoare) 

 Contra-greutăți posterioare  

 Lumini de drum cu Led, oglinzi (lumini frontale și posterioare, semnalizări, 

girofar); 

 Cârlig remorcă (cârlig posterior conexiune dublă: bila (stil auto), sau stift (stil 

agricol)); 

 Scaun încălzit confort ridicat (ergonomic), 

 Atașamente ("unelte" acționate hidraulic (cu diferite întrebuințări) ce se montează fie pe 

brațul utilajului fie în partea posterioară a acestuia): 
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1. Spălător stradal pentru spălarea rapidă a căilor publice de acces, trotuare, 

străzi, centre urbane, parcări, piețe; 

- volum minim rezervor :280 l,  

       - presiune minima apă: 150 bar,  

-3 duze, rotire bare pulverizatoare 90
0
,  

-lance cu furtun de minim 10 m pentru spalare manuala. 

2. Mătură colectoare pentru curățarea locurilor de parcare și a trotuarelor; 

- deplasare înainte sau înapoi,  

-unghi de periaj reglat  

-cutie de colectare cu voloum minim 80l,  

-sistem de pulverizare cu apă pentru reducerea prafului,  

3. Plug deszăpezire cu suflantă:  

-elimină zăpada de pe trotuare, drumuri sau alte zone întinse; 

- suflantă în 2 etape, 

 -suflantă și sfredel echipate cu motoare hidraulice, 

- tub de evacuare reglabil față de scaunul operatorului. 

 


