Сатып алу туралы арнайы хабарлама
Күні «02» маусым 2014 жыл
Қазақстан Республикасы Ұлттық банктен (Ұлтаралық Қайта құру және даму) «Техникалық және
кәсіптік білім беруді жаңғырту» (ары-Жоба) үшін қаражат алды. Жарты қаражатын
институционалдық даму жоспарын жүзеге асыру мақсатында техникалық және кәсіптік білім
беру орындарға грантты беру үшін жұмсайды.
Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министрлігі оқу орындарға гранттың берілуіне қол
қойды, сатып алу жоспары бойынша тауарларды және қызмет көрсетуді алуды жоспарлайды. Сатып
алу жоспары Алматы қаласы Білім басқармасы сайтында - www.dep.edualmaty.kz және Алматы
қаласының Білім басқармасы КМҚК «Алматы құрылыс-техникалық колледжі» www.actkcolledge.kz.
сайтында жарияланған.
Дәнекерлеу автомат-тракторды жеткізуге қызыққан жабдықтаушыларды баға бойынша
ұсыныс беруге шақырамыз:
Техникалық сипаттамасы
Ең жоғарғы тұтынылатын қуаты - 65,8 KVA дейін;
100% болғанда тұтынылатын ток - 95A at 440V дейін;
Жұмыс циклы 100% кезінде - 1000 A; Дәнекерлеу қуаты 24 – 44V дейін.
Қазіргі заманның дәнекерлеу технологиясы, жоғарғы маңызды қуатты тоқты қажет етпейтін, тек
қана механикалық әдісте емес, қолмен жұмыс жасауда да, дәнекерлеу процессінде де аз қуатты
қажет ететін, яғни электр қуатты үнемдеуге болатын құрылғы.
Ұзын өлшемді тура сызықты қосылуларды тікелей және жатқызып, болатты кемшіліксіз
дәнекерлеу үшін цифрлық басқару үлкен өндірімдегі жұмыс, қалдықсыз, флюссыз және шансыз
дәнекерлеуге болады.
Тұтату, жандыру және дұғаның үзілуінің өте жақсы дәнекерлеу сипаттамасы, кез келген болатты
дәнекерлеуге болатын ноу-хау жабдықталған тез және жай параметрдегі үлкен көлемді қамтиды.
Қолданымда оңай, бірақ 100% -жұмыс өнімділігі, аппараттың жоғарғы жинақылық, күшті және
мықты атқарымы, мінсіз жай жіктелген дәнекерлеу, үлкен көлемді болатты саңылау және қоршау.
Тоқтамай жұмыс істеген кезде - қауіпсіз, ұзақ қызмет көрсетеді (сымдардың жұмыс жасаған
кезінде соққыға төзімді) дәнекерлеу автомат-трактордың салмағы 45 кг басталады.
Жиынтықта шанжұтатын фильтрі, су фильтрі, қызуды жүргізетін вентилятор, газ немесе суды суыту,
газ болуын тексеру атқарымы, қашықтықтан басқару, аккумулятормен де жұмыс жасай береді,
сандық жылдамдық жылжу дисплейі бар, тікелей жазықтыққа қуатты магнит арқылы ауысады.
1. Дәнекерлеу автомат-трактор болатты конструкцияларды айрықша жағдайда жақсы атқару
үшін қолданылады.
Тауар жеткізушілерді іріктеу баға сұранысын ұсыну арқылы болады.

Баға ұсынысына берілетін соңғы уақыты Алматы қаласы бойына 17 сағат 00 минут 30 маусым
2014 жыл.
Баға ұсынысына берілген тапсырыстың үлгісін алу үшін жобаның өкілетті тұлғасына
Бекбаевой Г.Г. 8-(727)- 268 -00- 78 телефон бойынша немесе ps_10almaty@mail.ru және
bekbaeva_gulya@mail.ru электрондық пошта арқылы хабарласуыңызға болады.
Баға ұсынысынын тәртібін алу үшін жобаның уәкілетті тұлғасына Бекбаева Г.Г. 8 (727) 268 00 78
телефоны бойынша , ps_10almaty@mail.ru және bekbaeva_gulya@mail.ru электрондық адрес арқылы
алу.
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