Техническа спецификация
Предмет на
поръчката:
Реф. номер
на поръчката:

Поддръжка на машини за врязване под налягане и
затапващи операции
200-035

1. Общи сведения
„Булгартрансгаз“ ЕАД разполага с набор от собствени машини за врязвания под налягане
и затапващи операции. Машините са производство на фирма T.D. Williamson (TDW).
2. Цел на поръчката
Извършване на техническо поддържане на машини за врязване под налягане и
затапващи операции, посочени в т.3.1. от техническата спецификация, с цел
Възложителят да разполага с годно за експлоатация оборудване, като обслужването
включва:
2.1. Пълна техническа проверка за определяне на текущото техническо състояние на
машините за врязване под налягане и затапващи операции;
2.2. Анализ на резултатите от проверката със заключение за технико-икономическата
целесъобразност за обслужване;
2.3. Ремонт, профилактично обслужване и ремонт при необходимост;
2.4. Доставка на консумативи и резервни части, необходими за изпълнение на двойни
затапващи операции с байпас и единични такива при изпълнението на ремонтни работи
на газопроводи без спиране подаването на газ, съгласно Приложение № 1 към
Техническата спецификация;
2.5. Осигуряване на гаранционен срок за експлоатационната годност на ремонтираното
оборудване, придружено със съответните сертификати;
2.6. Осигуряване на гаранционен срок на доставените резервни части и консумативи по
Приложение № 1 към Техническата спецификация.
Предвижда се дейностите, предмет на поръчката, да се извършат след заявка от
Възложителя по приоритет, до изчерпване на предвидените финансовите средства.
3.

Изисквания за изпълнение и качество на услугите и продуктите.

3.1. Оборудването предвидено за обслужване и ремонт е собственост на Възложителя и
се състои от:
 Основно оборудване за врязвания под налягане:


Пробивна машина Т-101а;



Пробивна машина ТМ -760A;



Пробивна машина ТМ1200XL;

 Основно оборудване за затапване –


Затапващ цилиндър с обхват 6-12“



Затапващ цилиндър с обхват 22-34“



Затапващ цилиндър с обхват 36-42“

 Хидравлични задвижки;


Сандвич кран 20“ – 2 бр.



Сандвич кран 28“ – 2 бр.

3.2. Дейности за извършване
Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши следното:
3.2.1. Цялостен технически преглед в обем, който се изпълнява на всеки 36
месеца, съответстващ на изискванията, описани в техническата документация
на оборудването за врязване под налягане и затапващи операции .
Цялостният технически преглед следва да е в обем, който съответства на цялостната
поддръжка на конкретното оборудване по процедура MAINT-011 на производителя TDW
или еквивалентна.
Участникът да предостави пълния обем на процедурата за извършване на цялостен
технически преглед в обем, съответстващ на цялостна поддръжка на конкретното
оборудване по процедура MAINT-011 на производителя TDW или еквивалентна.
3.2.2. Анализ на резултатите от техническия преглед:
Изготвяне на писмен доклад за запознаване на Възложителя с текущото техническо
състояние.
3.2.3. Извършване на ремонт:
При необходимост от ремонт изпълнителят изготвя писмени препоръки за неговото
извършване и калкулира разходите – единична цена на материали и резервни части,
както и цена на труд за подмяна на база единични цени. Резервните части е необходимо
да бъдат идентифицирани с партиден и сериен номер. Всички подменени части, възли и
агрегати трябва да са с идентификационен код/номер и придружени с документи за
проследяемост, в т.ч. сертификат за произход и сертификат за качество. Когато в
процеса на техническото обслужване и ремонт се налага подмяна на части, възли и
агрегати с нови, които са претърпели конструктивно производствени промени във
времето, Изпълнителят трябва да предостави писмен документ от производителя TDW
за съответствие.
На база калкулирана стойност на ремонта (резервни части, материали и труд) и
предоставената информация от изпълнителя за текущата стойност и технически
състояние на оборудването, Възложителят взема решение за неговото извършване.
Независимо дали ще се извършва ремонт или не, необходимо е оборудването да се
предаде на Възложителя в сглобено състояние. В случая когато Възложителят възложи
извършването на ремонт, е необходимо да бъде извършено и профилактично
обслужване, както и тестови изпитания за безопасност и работоспособност.
След извършен ремонт се изготвя и представя на Възложителя ремонтна документация
на изпълнените работи, както и се издава и предоставя сертификат за безопасност и
декларация за съответствие с валидност до една година.
3.2.4. Профилактично обслужване:
Профилактичното обслужване следва да е в обем, който да съответства на цялостна
поддръжка на конкретното оборудване по процедура MAINT-011 на производителя TDW
на всеки 36 месеца. (или аналогична на MAINT-011).

Ако в процеса на извършване на техническия преглед се установи, че няма необходимост
от извършване на ремонт на елементи или необходимост от ремонт с подмяна на
елементи, следва да се извърши профилактично обслужване. Профилактичното
обслужване трябва да се извърши в обем, който да гарантира експлоатационната
годност на конкретната машина до следващото профилактично обслужване, съгласно
изискванията, описани в техническата документация на оборудването за врязване под
налягане и/или затапващи операции, като в процеса на извършването му допълнително
следва да се подменят всички консумативи с ограничен ресурс (уплътнения, семеринги,
шлангове за високо налягане и други), които не са включени в обема на тридесет и шест
месечното профилактично обслужване.
При офериране в Предложението за изпълнение на поръчката от участника се изисква
да предостави списък с предвидените за подмяна консумативи в съответствие с
процедурите за поддръжка на всички елементи, които ще бъдат подменени. Като в
ценовото предложение по образец на Възложителя се предостави общата цена на
консумативите с включена цена за тяхната подмяна. След извършване на
профилактичното обслужванe да се извърши тест за безопасност и работоспособност.
3.2.5. Сертифициране
работоспособност.
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В съответствие с вътрешно-фирмените стандарти на производителя на оборудването
TDW след изпълнение на необходимия обем задължителни дейности Изпълнителят
трябва да издаде сертификат за годност, декларация за съответствие и гаранционна
карта.
3.2.6. Доставка на консумативи и резервни части, необходими за изпълнение
на двойни затапващи операции с байпас и единични такива при изпълнението
на ремонтни работи на газопроводи без спиране подаването на газ, съгласно
Приложение № 1 към Техническата спецификация:
3.2.6.1. Консумативите и резервните части, предвидени за доставка трябва да бъдат
нови, консервирани и опаковани, съгласно изискванията на производителя на машините
за врязване под налягане и затапващи операции.
3.2.6.2. Опаковката трябва да осигурява съхранението на консумативи и резервни части
в закрити складови помещения.
3.2.6.3. Доставените консумативи и резервни части, трябва да са комплектувани с
необходимите документи, съответстващи на действащите европейски норми за качество
и безопасна работа на продуктите, които включват:
- сертификат за качество на изделията и материалите;
- протоколи от изпитания, отговарящи на тип 3.1 от БДС ЕN 10204 или еквивалент,
където е приложимо;
- декларация за съответствие на стоката с изискванията на „Наредба за съществените
изисквания и оценяване на съответствието на съоръженията под налягане” или на PED
97/23/СЕ, където е приложимо.
Документите, които са на чужд език, следва да бъдат преведени на български език.
3.2.6.4.Доставените консумативи и резервни части трябва да отговарят по
предназначение – за изпълнение на затапващи операции /единични и двойни/ с байпас
при ремонтни работи на действащи газопроводи 20” и 28” без спиране подаването на
газ;

Доставените консумативи и резервни части трябва да бъдат съвместими с оборудването
на производителя TDW, използвано при изпълнение на операциите, а именно: ТМ 101а,
ТМ 760 A и ТМ 1200 XL както и съответните хидравлични цилиндри към тях ( машини за
врязване под налягане и затапващи операции) .Доставените консумативи, които ще се
използват при работа с машини за врязване под налягане тип ТМ 760 А и ТМ 1200 ХL на
производителя „TDW” трябва да бъдат същите или еквивалентни.
В случай че се предлагат еквивалентни продукти, участниците следва да приложат
документи с информация, от която да бъде видно съответствието на показателите,
посочени в техническата спецификация.
3.2.6.5. Участниците следва да предоставят към Предложението за изпълнение на
поръчката информативни чертежи, показващи съответствие с изискванията към
продуктите по т. 1 до т. 8 от приложение № 1 от техническата спецификация и за
съвместимост с параметрите на машина за врязване тип ТМ 760 А и ТМ 1200 ХL на
производителя TDW, а от т.9. до т. 10.17. от приложение № 1 от техническата
спецификация да се опишат в Предложението за изпълнение на поръчката подробни
технически параметри, включващи размери, дебелина и др. определящи продукта.
3.2.6.6. Място на доставка - СЗЕР Ботевград, гр. Ботевград 2140, п.к. 77, ул. „Акад. Стоян
Романски" №61, Р. България.
3.2.6.7. Гаранционен срок: не по-малко от 24 месеца, считано от датата на доставка на
продуктите.
3.2.6.8. Срок на доставка: не по-дълъг от 120 дни, считано от датата на получена
писмена заявка от възложителя.
3.2.6.9. Изпълнителят доставя резервни части и консумативи, след определяне на техния
вид, тип и количество от специалисти на Възложителя и получаване на писмено
уведомление от Възложителя.
3.3. Изисквания при изпълнение на възложените дейности
Разходите за опаковане и товарно/разтоварни дейности на територията на Изпълнителя
не са ангажимент на Възложителя и следва да бъдат включени в офертата.
Разтоварването и натоварването на оборудването в база на Възложителя ще се извърши
с техника и персонал на „Булгартрансгаз“ ЕАД.
Транспортирането на оборудването от обект на Възложителя до ремонтната база на
Изпълнителя и обратно е ангажимент на Изпълнителя и в тази връзка транспортните
разходи в това число и застраховките на товарите, следва да бъдат включени в офертата
на участника под формата на обща цена. Транспортните разходи следва да са на база
използването на товар до 20 т. превоз в двете посоки и изминатите километри от база
на Възложителя до ремонтната база на Изпълнителя.
Изпълнението на дейностите, свързани с дефектация на оборудването, ремонта и
обслужването следва да бъдат представени в План-график в относително време за
изпълнение на възложените дейности в календарни дни, в това число за приемане и
предаване на оборудването.
Изпълнителят следва да се ангажира да транспортира, прегледа, ремонтира и върне
оборудването в срок не по-дълъг от 90 календарни дни. Срокът започва да тече от датата
на получаване на възлагателното писмо, с което Възложителят възлага на Изпълнителя
да извърши профилактика и обслужване на конкретното оборудване.
Стойността на налягането при хидротеста не трябва да бъде по-малко от тази при
първоначалното му тестване след производство. След успешното провеждане на

хидравличните изпитания на якост и плътност е необходимо изготвянето на съответните
протоколи.
Вложените резервни части задължително трябва да са оригинални или да са с одобрение
от производителя на оборудването TDW. Подменените дефектирали части следва да се
върнат на Възложителя.
4. Гаранционни условия, срок на съхранение и рекламации:
4.1. Гаранционни срокове на машините за врязване под налягане и затапващи операции:
4.1.1. Гаранционният срок на извършените работи не трябва да бъде по-малък от 24
месеца.
4.1.2. Гаранционният срок на вложените резервни части и консумативи не трябва да
бъде по-малък от 12 месеца.
4.2. Гаранционните срокове по т.4.1. започват да текат от датата на приемопредавателния протокол за предаване на оборудването в базата на възложителя.
4.3. Ако в рамките на гаранционните срокове по т. 4.1. бъдат открити отклонения и/или
дефекти, Възложителят има право да предяви рекламация към Изпълнителя.
4.4. Рекламационният акт трябва да бъде изпратен на Изпълнителя в срок до 5 (пет)
работни дни от момента на откриване на отклонението и/или дефекта.
4.5. В срок не повече от 15 календарни дни, считано от получаване на Рекламационния
акт по т. 4.4., Изпълнителят представя на Възложителя:
4.5.1. Посочва начина за отстраняване на отклоненията и/или дефектите, посочени в
Рекламационния акт, по един от следните начини:
а) ремонт на място от специалисти на Изпълнителя;
б) ремонт в ремонтната база на Изпълнителя.
4.6. Изпълнителят има право в срока по т. 4.5, да изпрати свои специалисти за своя
сметка на място на обекта на Възложителя за проверка на отклоненията и/или
дефектите, посочени в Рекламационния акт и анализиране на причините за проявата им.
4.7. В срок не повече от 40 календарни дни от датата на получаване на уведомлението
по т.4.5.1., Изпълнителят е длъжен да отстрани възникналите отклонения и/или
дефекти, ако същите могат да се отстранят чрез ремонт на място. Когато е необходим
ремонт в базата на изпълнителя, срокът се съгласува предварително от страните и не
може да е повече от 90 календарни дни от датата на получаване на уведомлението по
т.4.5.1.
4.8. В случай че в рамките на гаранционния срок се наложи отстраняване на дефект в
базата на Изпълнителя по рекламация, то Изпълнителят ще получи гаранционната
машина при условия FCA СЗЕР Ботевград, гр. Ботевград 2140, п.к. 77, ул. „Акад. Стоян
Романски" №61, Р. България (съгласно INCOTERMS-2020) и ще го транспортира за своя
сметка до ремонтната си база. Изпълнителят връща машината за за врязване под
налягане и/или затапващи операции след завършване на ремонта, при условия DDP/DAP
– СЗЕР Ботевград, гр. Ботевград 2140, п.к. 77, ул. „Акад. Стоян Романски" №61, Р.
България (съгласно INCOTERMS-2020).
4.9. Всички рискове и разходи, свързани с транспортирането и гаранционния ремонт на
машината за врязване под налягане и/или затапващи операции, са за сметка на
Изпълнителя.
4.10. В случаите, когато отстраняването на отклоненията и/или дефектите може да се
извърши в базата на Възложителя (без изпращане на машините в базата на

Изпълнителя), доставката на резервните части и консумативи, необходими за ремонта,
се извършва от Изпълнителя при условия DDP/DAP – СЗЕР Ботевград, гр. Ботевград
2140, п.к. 77, ул. „Акад. Стоян Романски" №61, Р. България. Всички разходи и рискове,
свързани с доставката, замяната, както и стойността на заменените части и
консумативите, са за сметка на Изпълнителя.
4.11. Гаранционният срок на всяка машина за врязване под налягане и затапващи
операции, и на вложените резервни части и консумативи се удължава с времето, през
което дадена машина е била извън експлоатация поради настъпило гаранционно
събитие, свързано с това оборудване. Удължаването на гаранционния срок се изчислява
в дни, считано от датата на настъпване на гаранционното събитие, отбелязано в
съответния рекламационен акт, до датата на отстраняването му, удостоверено с
двустранно подписан протокол.
4.12. При извършване на гаранционен ремонт Изпълнителят е длъжен да предостави
доклад от ремонта.
5. Изисквания към Участника на поръчката.
5.1. Да притежава сертификат доказващ въведена система за управление на качеството
съгласно ISO 9001 или еквивалентен, с обхват, свързан с ремонт на машини за врязване
под налягане и/или затапващи операции.
5.2.Участникът да е изпълнил минимум една дейност идентична или сходна с тази на
поръчката за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата.
Под „дейност, сходна с предмета и обема на поръчката“ се разбира изпълнен цялостен
технически преглед и профилактично обслужване на машини за врязване под налягане
и/или затапващи операции.
5.3. Да притежава и представи копие на разрешителни от производителя T.D. Williamson
(TDW), удостоверяващи правото му да извършва техническо обслужване и ремонт на
машини за врязване под налягане и затапващи операции и в превод на български език
5.4. Да има възможност да осигурява необходимите резервни части и консумативи за
извършване на ремонтите на оборудването или тяхната доставка. Представя се
документ от производителя на машините за врязване под налягане и затапващи
операции - T.D. Williamson (TDW) - удостоверяващ, че разполага с необходимите
резервни части и консумативи, както и че те могат да бъдат влагани в тези машини.
5.5. В случай, че участник е производителят T.D. Williamson (TDW) на машини за
врязване под налягане и затапващи операции, не е необходимо да се представят
документите и информацията по т.5.3. и т.5.4.
5.6. Във всички останали случаи документите и информацията по т.5.3. и т.5.4. се
представят от участника.
Приложения:
Приложение № 1 – СПИСЪК НА КОНСУМАТИВИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, НЕОБХОДИМИ ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДВОЙНИ ЗАТАПВАЩИ ОПЕРАЦИИ С БАЙПАС И ЕДИНИЧНИ ТАКИВА
ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ГАЗОПРОВОДИ БЕЗ СПИРАНЕ
ПОДАВАНЕТО НА ГАЗ
Изготвил:
инж. Стоян Борисов, Специалист в отдел „Линейна експлоатация“

Приложение № 1 към техническата спецификация
СПИСЪК НА КОНСУМАТИВИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ДВОЙНИ ЗАТАПВАЩИ ОПЕРАЦИИ С БАЙПАС И ЕДИНИЧНИ ТАКИВА ПРИ
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ГАЗОПРОВОДИ БЕЗ СПИРАНЕ
ПОДАВАНЕТО НА ГАЗ.

Описание на продуктите за доставка

Ед
мярка
Бр.

К-во

1

Доставка на уплътнители за затапваща глава 28“ с диаметър Ø
от 694 до 698 mm
Предвидените за доставка уплътнители следва да са
произведени от T.D. Williamson или да са в пълно съответствие
с оригиналните, производство на T.D. Williamson
(Допуска се доставката на еквивалентни уплътнители, които да
са съпроводени с доказателства за пълно съответствие с
оригиналните, както по отношение на геометрични и
присъединителни размери, така също и по отношение на физикомеханичните характеристики на материала от който са
изработени.)
1.1 общи изисквания към уплътнители
 Форма на уплътнителите- конусообразна;
 Материал за изработка- M/F:08- 0476-0028-0000-00 по
спецификация на T.D. Williamson или еквивалент;
 За максимално работно налягане до 7МРа;
 Брой отвори за присъединителни болтове – 8;
 Диаметър на отворите за присъединителни болтове- Ø
33,4mm
 Диаметър на окръжността за разположение на отворите
за присъединителни болтове - Ø 482,6mm;
 Дебелина на уплътнителите в основата > 25 mm;
 Ъгъл на скосяване на краищата на уплътнителите - 6°
10.0'±0°30'

2

Тройник разглобяем за байпасна връзка при затапващи операции
– 20“/20“ANSI 600 комплект съвместим за работа с машина тип
TM 1200XL на T.D. Williamson каталожен No 06-6472-2060
Комплектът се състои от:
-тройник разглобяем, фланец за заключващ се пръстен, тапа с
механизъм за заключващ пръстен, глух фланец, шпилки, гайки и
уплътнения.
-За монтаж на стоманен газопровод 20“ ( с външен диаметър
ф521мм ) от стомана Х52 или Х60 по API 5L
-изпълнение – TIPE “C”
-с фланци – RF
- изчислително налягане 102 bar.
- изчислителна температура от -20 0С до + 800 С
- изчислителен (проектен) фактор- 0,72
-Изпитания:
Хидравлични при минимум 128 bar.
NDT контрол -100 % на заварените шевове.
-Сертификат съгласно БДС EN 10204 т. 3.1

К-т

1

Тройник разглобяем за байпасна връзка при затапващи операции
–28“/28“ ANSI 600 комплект съвместим за работа с машина тип
TM 1200XL на T.D. Williamson каталожен No 06-6472-2860
-Комплектът се състои от :

К-т

1

3

1

1

4

5

6

--тройник разглобяем, фланец за заключващ се пръстен, тапа с
механизъм за заключващ пръстен, глух фланец, шпилки, гайки и
уплътнения.
-За монтаж на стоманен газопровод 28“ (ф711,2 мм) от стомана
Х52 и Х60 по API 5L
-изпълнение – TIPE “C”
-с фланци – RF
- изчислително налягане 102 bar.
- изчислителна температура от -20 0С до + 800 С
- изчислителен (проектен) фактор- 0,72
-Изпитания:
Хидравлични при минимум 128 bar.
NDT контрол -100 % на заваръчни шевове
-Сертификат съгласно БДС EN 10204 т 3.1
Фланец DN 700 ANSI 600 RF от въглеродна стомана за челно
присъединяване към тръба- на заварка (Weld-neck flange)
съгласно EN 1092 и АSМЕ B16.5
– в комплект с шпилки и гайки
Уелдолит THREAD-O-RING™ Fittings (T-O-R)
С диаметър 2” (DN 50) с комплект съдържащ капачка с резба,
месингово тяло , O-пръстен, и щуцер от въглеродна стомана за
заваряване към тръба ≥ 6“ За работа с машина TDW T-101а с
тегло не по -малко от 2,9 кг
Уелдолит THREAD-O-RING™ Fittings (T-O-R) (РЕЗБА-О- пръстен
Фитинг)
С диаметър 3” (DN 80) съдържащ капачка с резба, месингово
тяло , O-пръстен, и щуцер от въглеродна стомана за заваряване
към тръба ≥ 6“ За работа с машина TDW T-101a с тегло не по малко от 5.6 кг
В комплект с кран равнопроходен 3“ class 600 за присъединяване
на машина TDW T-101а от едната страна и Уелдолита THREADO-RING™ 3“ (РЕЗБА-О- пръстен 3“) от другата както и всички
необходими скрепителни елементи, преходи (адаптори) и
консумативи.

Бр.

1

Бр.

1

К-т

1
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Тройник разглобяем за затапващи операции – 8“ /8“ ANSI 600.
Комплектът да е съвместим за работа с машина тип TM 760A на
T.D. Williamson
-Комплектът се състои от
-тройник разглобяем, фланец за заключващ се пръстен, тапа с
механизъм за заключващ пръстен, глух фланец, шпилки, гайки и
уплътнения.
-За монтаж на стоманен газопровод 8“ (с външен диаметър ф 219
мм ) от стомана Х52 по API 5L
-изпълнение – TIPE “C”
-с фланци – RF
- изчислително налягане 102 bar
- изчислителна температура от -20 0С до + 800 С
- изчислителен (проектен) фактор- 0,72
-Изпитания:
Хидравлични при мин 128 bar
NDT контрол -100 % на заваръчни шевове
-Сертификат съгласно БДС EN 10204 т 3.1

К-т

1

8

Тройник разглобяем за затапващи операции –6“/6“ ANSI 600.
Комплектът да е съвместим за работа с машина тип TM 760A на
T.D. Williamson
-Комплектът се състои от

К-т.

1

2
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10
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
10.6.
10.7.
10.8.
10.9.
10.10.
10.11.
10.12.
10.13.
10.14.
10.15.
10.16.
10.17.

-тройник разглобяем, фланец за заключващ се пръстен, тапа с
механизъм за заключващ пръстен, глух фланец, шпилки, гайки и
уплътнения.
-За монтаж на стоманен газопровод 6“ (с външен диаметър ф 159
мм ) от стомана Х52 по API 5L
-изпълнение – TIPE “C”
-с фланци – RF
- изчислително налягане 102 bar.
- изчислителна температура от -20 0С до + 800 С
- изчислителен (проектен) фактор- 0,72
-Изпитания:
Хидравлични мин 128 bar
NDT контрол -100 % на заваръчни шевове
-Сертификат съгласно БДС EN 10204 т 3.1
Маркучи армирани (за високо налягане >100 bar) 3 бр. в
комплект:
1 бр. маркуч с дължина ≥ 50 ft (≥ 15.24 m ) и диаметър 1 ¼“ за
високо налягане от помпата за високо налягане до управляващия
механизъм на тапинг машината.
1 бр. маркуч с дължина ≥ 50 ft (≥ 15.24 m ) и диаметър 1 1/2“ за
ниско налягане за връщане на маслото от управляващия
механизъм на тапинг машината към резервоара на помпата за
високо налягане
1 бр. маркуч с дължина ≥ 50 ft (≥ 15.24 m ) и диаметър 3/8“
дренажен маркуч за да събира байпасното масло от двигателя на
тапинг машината и да го връща в резервоара на на помпата за
високо налягане.
Изисквания:
- маркучите да бъдат окомплектовани със “Self-sealing quick
couplings” (самозатапващи се бързи връзки ) и вградени обратни
клапани
- тапи на резба за предпазване на резбите от подбиване и
замърсяване.
- Да е гарантирано че при демонтаж на маркуча няма да има
свободно изтичане на масло от него.
Гарнитури и уплътняващи части и принадлежности :
Семеринг № 00-1119-0003 фабр. № 504289 Семеринг № 00-1119-0004
Семеринг № 00-1119-0006
Уплътнение-набивка № 00-0140-0012
Уплътнение-набивка 5 пръстена № 00-0141-0001
Уплътнение-набивка 4 пръстена № 00-0141-0002
Уплътнение между адаптор и машина 1200E-XL за 1200E-XL
Лагер аксиален № 00-1014-0031
Лагер № 00-0803-0001
Лагер № 00-0124-0011
Семеринг № 00-0114-0020
Уплътнение -набивка № 00-0141-0003
Болт № 00-6366-0500-05
Верига двойна № 00-0657-0007
Лагер аксиален № 00-1014-0032
Уплътняващ елемент № 08-0108-0006
Уплътняващ елемент № 08-0106-0006
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