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Specyfikacja Techniczna – kruszarka do betonu 
 
Zamawiający (aktualny adres):  
 
PPUH „PETER” Ewa Peter 
ul. Wrocławska 61 
63-600 Kępno 
 
Przedmiot zamówienia: 
 
Przedmiotem zamówienia jest :  
zakup nowej udarowej kruszarki do betonu – kontenerowe urządzenie kruszące z kruszarką udarową 
cztero – młotkową.  
Urządzenie będzie służyć do recyklingu. Zamawiający wymaga aby była to kompaktowa maszyna 
przystosowana do produkcji wysokiej jakości produktu w różnych warunkach. Maszyna ta znajdzie 
zastosowanie przy przetwarzaniu miedzy innymi gruzu, betonu, asfaltu, szkła czy węgla. Urządzenie winno być 
wyposażone w separatory magnetyczne, odsiew wstępny, klasyfikacje produktu końcowego oraz recyrkulacje 
nadziarna.  

 
Kod CPV: 43410000-0 - Maszyny do obróbki minerałów 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w tabeli poniżej: 
 

Przedmiot zamówienia  
(nazwa kategorii wydatku) 

 
Wymagane parametry techniczne/specyfikacja:  

 

1. Udarowa kruszarka do 
betonu  – 1 sztuka 
 

 

1. Kontenerowa kruszarka udarowa  

• wielkość otworu zasypowego ok.: 640 x 550 mm 

• pojemność zasobnika ok.: 1m3 

• wysokość zasypu min.: 1900 mm 

• szerokość zasypu min.: 2000mm 

• moc silnika ok.: 67kW 

• wydajność maszyny 50 do 80 ton/ godzinę  

• szerokość głównego taśmociągu ok.: 600 mm 

• wysokość głównego taśmociągu ok.: 1700 mm 

• generator prądu 19kVA 400 V 

• wyjścia 230V i 400V do dodatkowych osprzętów do 6 kW 

• separator magnetyczny do odzysku elementów stalowych 

• instalacja spryskująca 
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Planowany termin realizacji zamówienia: 
 
Całość zamówienia zostanie zrealizowana w terminie do 31.07.2019r. 
Cena za koparko - ładowarkę winna zawierać cenę dostawy do Donaborowa 10B;  Gm. Baranów; woj. 
Wielkopolskie. 
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/pieczęć firmowa/                                                                                                    podpis 

 

 

 

……………………………………………………. 

  /miejscowość i data/ 

 

Niniejszy dokument wraz z załącznikami jest własnością PPUH „PETER” Ewa Peter. Zabrania się 
użytkownikom dokonywania zmian treści dokumentu, jego kopiowania i przekazywania osobom, firmom i 

instytucjom postronnym bez pisemnej zgody PPUH „PETER” Ewa Peter. 
 

• system transportu: zaczep hakowy umożliwiający posadowienie 
maszyny na samochodzie ciężarowym tzw. „hakowcu” 

• ładowanie gruzu za pomocą ładowarki 
 

 

 

 

 


