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Lot 1. Servicii de deservire periodică și mentenanță a generatoarelor AKSA APD1915M și Genelec GFW - 100T5INS 50Hz - 400/230V pentru anul 2021
Lot 1.1 Servicii de deservire periodică a generatorului AKSA APD1915M (Servicii de deservire: Schimbarea: Ulei motor; Filtru ulei; Filtru combustibil; Filtru BayPASS)
categoria CH4

2

FiltruULEI

OIL FILTER PARTS No.37540-11100

Filtru combustibil

FUEL FILTER P/NO.32562-60300

Filtru ulei BayPASS

BYPAS FILTER PARTS No.37540-02100

Servicii 8ore/4pers

Schimbarea: uleiului; filtrelor ulei și combustibil

3
4

1.2

50532300-6

5

1.Sistemul de alimentare cu combustibil:
-Verificarea nivelului de combustibil din rezervor și adăugarea dacă este
necesar.
-Verificarea scurgerilor de combustibil.
- Drenarea apei din rezervorul de combustibil.
2.Sisitemul de ungere:
-Verificarea și adăugarea lubrifiantului.
-Verificarea scurgerilor de ulei și schimbul uleiului (la necesitate).
3.Sistemul de răcire:
-Verificarea nivelului și adăugarea lichidului de răcire.
-Verificarea scurgerilor de lichid.
-Curățirea ventilatorului radiatorului.
-Curățirea și reparația conductei sistemului de răcire.
-Verificarea și tensionarea curelei ventilatorului.
Servicii de mentenanță
4.Sistemul de admisie și de evacuare:
lunară a generatorului
-Verificarea funcționării ritmice a motorului.
AKSA APD1915M
-Verificarea și diagnosticul gazelor evacuate.
-Curățirea și înlocuirea (la necesitate) filtrului de aer.
5.Ansamblurile electrice:
-Verificarea tuturor senzorilor și ledurilor de avertizare.
6.Chiulasa:
-Reglarea jocului dintre supapa de admisie și cea de evacuare.
-Uzura scaunului de supapa al supapelor de admisie și de evacuare.
-Verificarea prizei de pămînt.
-Verificarea conexiunilor electrice și fixarea lor.
-Măsurarea rezistenței de izolație cablurilor electrice.
-Verificarea conexiunii circuitului.
-Verificarea furtunurilor de lichid și ulei.
-Verificare instalației de amortizare și izolare Acustică.
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categoria CH4
l
OIL FILTER
PARTS No.37540buc
11100
FUEL FILTER
buc
P/NO.32562-60300
BYPAS FILTER
PARTS No.37540buc
02100
Schimbarea:
uleiului; filtrelor ulei ore/om
și combustibil
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4
4
1
16

60.00

72.00

13800.00

16560.00

487.50

585.00

1950.00

2340.00

550.00

660.00

2200.00

2640.00

600.00

720.00

600.00

720.00

200.00

240.00

3200.00

3840.00

12

1800.00

2160.00

21600.00

25920.00

data comenzii, pe parcursul anului 2021

Ulei motor

50532300-6

1

2
3

Ulei motor
50532300-6

1

1.4

Filtru combustibil
Servicii 8ore/1pers

50532300-6

4

FiltruULEI

categoria ACEA E7

categoria ACEA E7

l

15

OIL FILTER No. 2992242

OIL FILTER No.
2992242

buc

1

FUEL FILTER P/NO. 504107584

FUEL FILTER
P/NO. 504107584

buc

1

Schimbarea: uleiului; filtrelor ulei și combustibil

1.Sisitemul de alimentare cu combustibil:
-Verificarea nivelului de combustibil din rezervor și adăugarea dacă este
necesar.
-Verificarea scurgerilor de combustibil.
- Drenarea apei din rezervorul de combustibil.
2.Sisitemul de ungere:
-Verificarea și adăugarea lubrifiantului.
-Verificarea scurgerilor de ulei și schimbul uleiului (la necesitate).
3.Sistemul de răcire:
-Verificarea nivelului și adăugarea lichidului de răcire.
-Verificarea scurgerilor de lichid.
-Curățirea ventilatorului radiatorului.
Servicii de mentenanță -Curățirea și reparația conductei sistemului de răcire.
lunară a generatorului -Verificarea și tensionarea curelei ventilatorului.
4.Sistemul de admisie și de evacuare:
Genelec GFW -Verificarea funcționării ritmice a motorului.
100T5INS 50Hz --Verificarea și diagnostic gazelor evacuate.
400/230V
-Curățirea și înlocuirea (la necessitate) filtrului de aer.
5.Ansamblurile electrice:
-Verificarea tuturor senzorilor și ledurilor de avertizare.
6.Chiulasa:
-Reglarea jocului dintre supapa de admisie și cea de evacuare.
-Uzura scaunului de supapa al supapelor de admisie și de evacuare.
-Verificarea prizei de pămînt.
-Verificarea conexiunilor electrice și fixarea lor.
-Măsurarea rezistenței de izolație cablurilor electrice.
-Verificarea conexiunii circuitului.
-Verificarea furtunurilor de lichid și ulei.
-Verificare instalației de amortizare și izolare Acustică.
TOTAL

Schimbarea:
uleiului; filtrelor ulei ore/ om
și combustibil
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1200.00
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17280.00
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la solicitare, în decurs de 5 zile din

Lot 1.3 Servicii de deservire periodică a generatorului Genelec GFW - 100T5INS 50Hz --400/230V (Servicii de deservire: Schimbarea: Ulei motor; Filtru ulei; Filtru combustibil)

