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KAPSAM 

Bu teknik şartname Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, İçme Suyu Dairesi 

Başkanlığı ve Kanalizasyon Ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanı bünyesinde kullanılacak olan 

malzemelerinin teknik ve genel özelliklerini kapsamaktadır. 

 

1. METAL TAKIM ÇANTASI 5 GÖZLÜ, 190X420X200 MM 

 Metal Takım çantası olacaktır. 

 Sacdan imal edilmiş olacaktır. 

 Fırın boyalı olacaktır. 

 Kilit mekanizmalı olacaktır. 

 Çift Tutma Kollu olacaktır. 

 Katlanabilir çekmeceye sahip olacaktır. 

 5 gözlü olacaktır. 

 Ağırlık en az 3000 gram - en çok 4000 gram aralığında olacaktır. 

 En az 190X420X200 MM mm boyutlarında olacaktır.   

 

2.  TESTERE, BUDAMA TESTERESİ, MANDALLI, KATLANIR TİP, 160 MM 

 

 Yüksek karbonlu çelikten üretilmiş olmalıdır. 

 Taşlanmış ve sertleştirilmiş (ısıl işlem uygulanmış) kesici dişler olacaktır. 

 Plastik-ahşap gövdeye sahip olacaktır. 

 Kaymaz yumuşak tutacaklı saplı olacaktır. 

 Mandallı, Katlanabilir özellikte budama testeresi olacaktır. 

 Kilitleme butonu bulunacaktır.(İstemsiz açılıp kapanması önlemek için güvenlik butonlu) 

 160 mm uzunluğunda testere ağzı(bıçağı) olacaktır. 

 Nemli ve kuru ahşapta kullanılabilir özellikte olacaktır. 

 

3. KÜREK, İNŞAAT, DEMİR, ORTA BOY 

 En az 1,7mm sertleştirilmiş çelikten imal edilmiş, oluksuz tip inşaat küreği olacaktır. 

 En az 265x305x42mm ebatlarında olacaktır. 

 Kürekler sapları ile birlikte teslim edilecektir. 

 Kürek sapları en az 160 cm (±10 cm) uzunluğunda 5 cm çapında olacaktır. 

 Kürek sapları tornalanmış olacaktır. 

 Kürek ve saplar TS 1702 Kalite Belgeli olacaktır. 

 

4. KÜREK SAPI, STANDART  
 
 Uzunluk : En az 155 cm (±10cm tolerans değerlerinde değişebilir uzunlukta) 5 cm çapında kürek takıp 

çıkarmaya uygun olacaktır. 

 Budaksız ahşap tornada çekilmiş ve zımparalanmış kürek sapı olacaktır. 

 Kürek sapı;  kırık, çatlak, ezik ve budaklı olmayacaktır. 
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5. KAZMA SAPI, STANDART  
 
 Uzunluk : 90 cm( ±10 cm tolerans değerlerinde değişebilir uzunlukta) olacaktır. 

 Budaksız ahşap tornada çekilmiş ve zımparalanmış kazma sapı olacaktır. 

 Kazma sapı;  kırık, çatlak, ezik ve budaklı olmayacaktır. 

 

6. SAP, PARMAK RULO / FIRÇA İÇİN, 10CM 
 

 10 cm’ lik parmak rulolara uyumlu olacaktır. 

 Sapın el ile tutma bölümü ergonomik plastik malzemeden olacaktır. 

 10 ile 15 cm aralığındaki parmak ruloların takılabilmesi için uygun olacaktır. 

 Sap uzunluğu en az 35 cm olacaktır. 

 
7. SAP, FIRÇA SAPI, STANDART, AHŞAP, 1.5 M 
 
 Fırça sapları en az 150 cm ( ±5 cm tolerans değerlerinde değişebilir uzunlukta) uzunluğunda vidalı tip 

olacaktır. 

 Budaksız ahşap tornada çekilmiş ve zımparalanmış ve vernikli fırça sapı olacaktır. 

 Fırça sapları kırık, çatlak, ezik ve budaklı olmayacaktır. 

 

8. METRE, KOMPAKT METRE, ŞERİT, METRİK, STOP MEKANİZMALI, ABS KASA, 5 M X 19 MM 
 
 Şerit Metre uzunluk  : 5m  

 En   :19 mm (±2 mm) 

 Stop Mekanizmalı 

 Metrik Ölçüm sistemine uygun olmalıdır 

 Paslanmaz çelik şerit metre olacaktır. 

 Ergonomik, darbeye dayanıklı ABS kasalı ve kemer klipsi olacaktır. 

 Şerit kilitleme ve otomatik geri gidiş olacaktır. 

 TSE Belgeli TS 9505 standardına uygun olacaktır.  

 Şeritmetre üzerinde kemere sabitlemek için çelik malzemeden imal edilmiş kemer tokası bulunacaktır. 

 Şeritmetre üzerinde taşıma askısı bulunacaktır. 

 Şeritmetre iç ve dış ölçü sıfırlamalı kancaya sahip olacaktır. 

 

9. METRE; KOMPAKT METRE METRE, KOMPAKT METRE, ŞERİT, METRİK, STOP MEKANİZMALI, ABS KASA, 
10 M X 25 MM 
 

 Şerit Metre uzunluk  :10 m  

 En ( En az )  :25 mm (±2 mm) 

 Stop Mekanizmalı olmalıdır. 

 Metrik Ölçüm sistemine uygun olmalıdır. 

 Paslanmaz çelik şerit metre olacaktır. 



 

  

 3 

 

 Ergonomik, darbeye dayanıklı ABS kasalı ve kemer klipsi olacaktır. 

 Şerit kilitleme ve otomatik geri gidiş olacaktır. 

 TSE Belgeli TS 9505 standardına uygun olacaktır.  

 Şeritmetre üzerinde kemere sabitlemek için çelik malzemeden imal edilmiş kemer tokası bulunacaktır. 

 Şeritmetre üzerinde taşıma askısı bulunacaktır. 

 Şeritmetre iç ve dış ölçü sıfırlamalı kancaya sahip olacaktır. 

 

10. TÖRPÜ, KALIN, AĞAÇ TÖRPÜSÜ, 12" 
 

 Törpünün gövdesi 12 inç boyunda, bir tarafı düz diğer kısmı ise eğimli olacaktır. 

 Yüksek karbonlu çelikten imal, ahşap vb. sertlikte malzemelerde kullanıma uygun olacaktır. 

 Dayanımı yüksek plastik saplı olacaktır. 

 Yüksek karbon çeliğinden üretilmiş olacaktır. 

 

11. YANKESKİ, İZOLE SAPLI, 180 MM 
 
 Özel alaşımlı çelik olacaktır. 

 TS 60 DIN ISO 5749 olacaktır. 

 Kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş olacaktır. 

 Krom kaplı olacaktır. 

 İzole saplı olacaktır. 

 Boy 180 mm olacaktır.  

 kalın PVC izoleli sap olacaktır. 

 

12. MAKAS, BORU KESME MAKASI, PPRC, 42 MM 
 
 42 mm çapta kesim kapasitesine sahip(PPRC Boru kesme kabiliyetine sahip) , ayarlanabilir otomatik 

kurmalı olacaktır. 

 Ağırlığı en az 400 gram olacaktır. 

 Çene açıklığı ayarlanabilir ve silindirik malzemeleri kolayca kavrayacak açıda olacaktır. 

 Profesyonel kullanıma uygun olacaktır. 

 Gövdesi metal malzemeden imal edilmiş olup kullanımı pratik ve ergonomik olacaktır. 

 Kesme bıçağı paslanmaz çelikten imal edilmiş olacaktır, sapı kauçuk kaplı olacaktır. 

 
13. İNGİLİZ ANAHTARI (KURBAĞCIK), 200 MM, 6'' 
 
 TS 3796 DIN 3117’e uygun İngiliz anahtarı(kurbağacık) 6” olacaktır. 

 Milimetrik ayarlanabilir çenesi olacaktır. 

 Açık çene ölçüsü en az; 6” için 18 mm olacaktır. 

 Krom vanadyum alaşım çeliğinden krom kaplı olacaktır. 

 PVC izoleli sapa sahip olacaktır. 

 

14. İNGİLİZ ANAHTARI (KURBAĞCIK), KROM, 10" 
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 TS 3796 DIN 3117’e uygun İngiliz anahtarı(kurbağacık) 10” olacaktır. 

 Milimetrik ayarlanabilir çenesi olacaktır. 

 Açık çene ölçüsü en az; 10” için 28 mm olacaktır. 

 Krom vanadyum alaşım çeliğinden krom kaplı olacaktır. 

 PVC izoleli sapa sahip olacaktır. 
 

15. İNGİLİZ ANAHTARI (KURBAĞCIK), KROM, 8" 
 
 TS 3796 DIN 3117’e uygun İngiliz anahtarı(kurbağacık) 8” olacaktır. 

 Milimetrik ayarlanabilir çenesi olacaktır. 

 Açık çene ölçüsü en az; 8” için 23 mm olacaktır. 

 Krom vanadyum alaşım çeliğinden krom kaplı olacaktır. 

 PVC izoleli sapa sahip olacaktır. 

 

16. ÇEKİÇ, GENEL MAKSATLI, 1,5 KG 
 
 İndüksiyonda sertleştirilmiş, özel alaşımlı çelikten olacaktır. 

 Ahşap saplı; sapı vernikli olacaktır. 

 En az 350 mm uzunluğunda ergonomik sap olacaktır. 

 Çekiç kafa Ağırlığı : 2000 gram (±50 gram torlerans değerlerini sağlayabilir)   

 Elektrostatik boyanmış olacaktır.  

 TS 5 DIN 1041 standardına uygun olacaktır. 

 

17. FIRÇA, RULO FIRÇA, POLYAMİD 10CM 
 
 10 cm boyunda, Polyamid, rulo süngeri ve sapı ile takım rulo fırça olacaktır. 

 İç ve dış cephelerde her türlü boya uygulamasında kullanılabilir olacaktır. 

 Kısa tüylü, Tüy bırakmaz özellikte olacaktır. 

 Saten,  su bazlı, plastik, silikonlu, yağlı boyalar ile kullanılabilen yapıda olacaktır. 

 Fırçalar poşetli ambalajlarında olacaktır. 

 

18. TEL FIRÇA, ÇANAK, SAÇAKLI, 65 MM 
 

 Saçaklı Tel Çanak Fırça 65 mm, M14 somunlu olacaktır. 

 Çelik telli fırça olacaktır. Yüksek mukavemetli ondüleli çelik, paslanmaz ve pirinç tellerden imal edilmiş 

olacaktır. 

 Orta sertlikte, elektrikli taşlama makinelerine bağlanarak kullanıma uygun olacaktır. 

 Pas, çapak alma, kaynak tortusu temizleme, parlatma, köşelerin temizlenmesinde, uç düzeltmelerinde ve 

Metal gibi yüzeylerdeki zor kir ve pasların sökülmesini, Zemindeki çimento ve boya gibi malzemeleri 

kolaylıkla temizleyebilir özellikte olacaktır. 

 Ürünler karton ambalajlarda gönderilecektir. 

 
19. FIRÇA, SENTETİK (YAĞLI) BOYA, NU:1 
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 Plastik boya, yağlı boya ve kestirme uygulamalarında kullanıma uygun olacaktır. 

 Klasik fırça sentetik yağlı boya fırçası plastik saplı Ürün kıl boyu, kıl yoğunluğu ve ebatları bakımından 

standartlara uygun olarak (no:1, boy:1 (20 mm) ) fırça olacaktır. 

 Her türlü boya kimyasallarına karşı dayanıklı olmalıdır.  

 Metal gövdeli, paslanmaya ve korozyona karşı dirençli olmalıdır. Fırçanın kıllarının dökülmesini 

engelleyecek özel sap geçme sistemi ile epoksi yapıştırıcı ile imal edilmiş olmalıdır. 

 Sap kısmı ergonomik olarak tasarlanmış plastik veya ahşap olmalıdır.  

 

20. FIRÇA, YER FIRÇASI, TÜYLÜ,  SERT , VİDALI, 40 CM 
 
 Plastik veya ahşap gövdeli, vidalı, mukavvemetli, fırça kılları sert kıl yapısı ile daha çok sokak, cadde 

beton tarzı çizilmeyecek sert zeminler için dizayn edilmiş olacaktır. 

 Ürün Ölçüleri: 40 x 6 x 15 CM (±2cm) olacaktır. 

 
21. FIRÇA, TEL FIRÇA, AHŞAP GÖVDE, EĞRİ SAP 
 
 Metal yüzeylerin temizlenmesinde kullanıma uygun olacaktır. 

 Yüksek sertliğe sahip çelik tellerden üretilmiş olacaktır. 

 Dayanımı yüksek eğri saplı fırça olacaktır. 

 

22. TEL FIRÇA, ÇANAK, BURGULU, 65 MM 
 
 Çanak Burgulu tel Fırça firça çapi 65 mm, M14 olacaktır. 

 Metal malzemelerin temizlenmesinde kullanılacaktır. 

 Paslanmaz teller ve Yüksek mukavemetli olacaktır. 

 Yüksek kalite yağda sertleştirilmiş ve temperlenmiş çelik tellerden imal edilmiş olacaktır. 

 Elektrikli spiral taşlama motorları ile kullanıma uygun olacaktır. 

 Ürünler karton ambalajlarda gönderilecektir. 

 
23. FIRÇA, SENTETİK (YAĞLI) BOYA, NU:3 
 
 Klasik fırça, sentetik yağlı boya fırçası NU:3 - NO:3- BOY:3 (70 MM) olacaktır. 

 Her türlü solvent bazli boya ve yagli boya uygulamalarinda kullanima uygun yagli boya firçasi olacaktır. 

 Sap kismi ergonomik olarak tasarlanmis, Plastik saplı veya ahşap saplı Kesinlikle kıl vermez özellikte 

olacaktır. 

 Metal gövdesi, paslanmaya ve korozyona karsi dirençli olacaktır. 

 Ürünler ambalajlarda gönderilecektir. 

 
24. FIRÇA, SENTETİK (YAĞLI) BOYA, NU.:2 
 

 Klasik fırça, sentetik yağlı boya fırçası NU:2 - NO:2- BOY:2 olacaktır. 

 Her türlü solvent bazli boya ve yagli boya uygulamalarinda kullanima uygun yagli boya firçasi olacaktır. 

 Sap kismi ergonomik olarak tasarlanmis, Plastik saplı veya ahşap saplı Kesinlikle kıl vermez özellikte 

olacaktır. 
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 Metal gövdesi, paslanmaya ve korozyona karsi dirençli olacaktır. 

 Ürünler ambalajlarda gönderilecektir. 

 
25. PENSE, SEGMAN PENSESİ, İÇ (DÜZ), 180 MM 
 
 Krom vanadyum, krom kaplı, PVC izoleli düz iç segman pensesi olacaktır. 

 TS 60 uygun olacaktır. 

 180 mm (±10 mm) düz pense olacaktır. 

 Sağlam, dayanıklı ve Ergonomik PVC saplı olacaktır. 

 Ağırlık 170-200 gram aralığında olacaktır. 

 19 – 60 mm arası çapında ki segmanları söküp takılmasına olanak sağlayacaktır. 

 
26. PENSE, KOMBİNE PENSE, 180 MM, İZOLE SAPLI 
 
 Özel alaşımlı çelik, Kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş, Krom kaplı, Kalın PVC izoleli 

 TS 60 . DIN 5744 uygun olacaktır. 

 180 mm (±10 mm) düz pense olacaktır. 

 Ağırlık 300-350 gram aralığında olacaktır. 

 
27. PENSE, SEGMAN PENSESİ, İÇ (DÜZ), 310 MM 
 
 Krom vanadyum, krom kaplı, PVC izoleli düz iç segman pensesi olacaktır. 

 TS 60 uygun olacaktır. 

 310 mm (±10 mm) düz pense olacaktır. 

 Sağlam, dayanıklı ve Ergonomik PVC saplı olacaktır. 

 Ağırlık 420-500 gram aralığında olacaktır. 

 85 – 165 mm arası çapında ki segmanları söküp takılmasına olanak sağlayacaktır. 

 
28. PENSE, SEGMAN PENSESİ, DIŞ (DÜZ), 295 MM 
 
 Krom vanadyum, krom kaplı, PVC izoleli düz dış segman pensesi olacaktır. 

 TS 60 uygun olacaktır. 

 295 mm (±10 mm) düz pense olacaktır. 

 Sağlam, dayanıklı ve Ergonomik PVC saplı olacaktır. 

 Ağırlık 420-500 gram aralığında olacaktır. 

 85 – 165 mm arası çapında ki segmanları söküp takılmasına olanak sağlayacaktır. 

 
29. PENSE, SEGMAN PENSESİ, DIŞ (DÜZ), 180 MM 
 
 Krom vanadyum, krom kaplı, PVC izoleli düz dış segman pensesi olacaktır. 

 TS 60 uygun olacaktır. 

 180 mm (±10 mm) düz pense olacaktır. 

 Sağlam, dayanıklı ve Ergonomik PVC saplı olacaktır. 

 19 – 60 mm arası çapında ki segmanları söküp takılmasına olanak sağlayacaktır. 
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30. PENSE, SEGMAN PENSESİ, EĞRİ, İÇ, YAYSIZ, 170 MM 
 
 Krom vanadyum, krom kaplı, PVC izoleli eğri iç yaysız segman pensesi olacaktır. 

 saplı olacaktır. 

 Ağırlık 175-200 gram aralığında olacaktır. TS 60 uygun olacaktır. 

 170 mm (±10 mm) pense olacaktır. 

 Sağlam, dayanıklı ve Ergonomik PVC 

 19 – 60 mm arası çapında ki segmanları söküp takılmasına olanak sağlayacaktır. 

 

31. PENSE, SEGMAN PENSESİ, EĞRİ, DIŞ (TERS), 170 MM 
 
 Krom vanadyum, krom kaplı, PVC izoleli eğri dış segman pensesi olacaktır. 

 TS 60 uygun olacaktır. 

 170 mm (±10 mm) pense olacaktır. 

 Sağlam, dayanıklı ve Ergonomik PVC saplı olacaktır. 

 Ağırlık 175-200 gram aralığında olacaktır. 

 19 – 60 mm arası çapında ki segmanları söküp takılmasına olanak sağlayacaktır. 

 
32. SPANZET, CIRCIRLI YÜK GERDİRME KİTİ,  ÖRME TİP, 50 MM.X10 MT. 7 TONLUK 
 
 5 cm genişlikte polyester cırcırlı örme tip, yük gerdirme kiti spanzet olacaktır. 

 4 ton’a kadar taşıyabilme kapasiteli olacaktır. 

 En az 10 Metre halat uzunluğunda ve Kancalı olacaktır. 

 

33. BOYA, HAZIR SPREY, MUHTELİF, 400 ML SİYAH 
 
 Sprey boya dahili ve harici ahşap, metal, beton, sıva, çimento, oto plastik tampon, oto jant boyaları vs. 

gibi tüm yüzeyler için çeşit özelliğine göre hızlı kuruyan, solmaya mukavim ve son kat solvent bazlı siyah 

renk boya olacaktır. 

 Siyah renk boya için RAL kodu: 9004 olacaktır. 

 Her türlü yüzey kolayca ve güvenle, dekoratif bir şekilde uygulanabilir olacaktır. 

 Örtme ve kapatıcılığı yüksek olacaktır.  

 Kolayca kullanıma hazır halde, Kurşunsuz ve Ozon tabakasına zarar veren hiçbir madde ihtiva 

etmeyecektir. 

 Sprey Boya, 400 ml sprey boya kutu ambalajlarda olacaktır. 

 

34. BOYA, HAZIR SPREY, MUHTELİF, 400 ML BEYAZ 
 
 Sprey boya dahili ve harici ahşap, metal, beton, sıva, çimento, oto plastik tampon, oto jant boyaları vs. 

gibi tüm yüzeyler için çeşit özelliğine göre hızlı kuruyan, solmaya mukavim ve son kat solvent bazlı beyaz 

renk boya olacaktır. 

 Beyaz renk boya için RAL kodu: 1013 olacaktır. 

 Her türlü yüzey kolayca ve güvenle, dekoratif bir şekilde uygulanabilir olacaktır. 

 Örtme ve kapatıcılığı yüksek olacaktır.  
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 Kolayca kullanıma hazır halde, Kurşunsuz ve Ozon tabakasına zarar veren hiçbir madde ihtiva 

etmeyecektir. 

 Sprey Boya, 400 ml sprey boya kutu ambalajlarda olacaktır. 

 
35. BOYA, HAZIR SPREY, MUHTELİF, 400 ML MAVİ 
 
 Sprey boya dahili ve harici ahşap, metal, beton, sıva, çimento, oto plastik tampon, oto jant boyaları vs. 

gibi tüm yüzeyler için çeşit özelliğine göre hızlı kuruyan, solmaya mukavim ve son kat solvent bazlı mavi 

renk boya olacaktır. 

 Mavi renk boya için RAL kodu: 5017 olacaktır. 

 Her türlü yüzey kolayca ve güvenle, dekoratif bir şekilde uygulanabilir olacaktır. 

 Örtme ve kapatıcılığı yüksek olacaktır.  

 Kolayca kullanıma hazır halde, Kurşunsuz ve Ozon tabakasına zarar veren hiçbir madde ihtiva 

etmeyecektir. 

 Sprey Boya, 400 ml sprey boya kutu ambalajlarda olacaktır. 

 

36. TAŞ, KROM KESİCİ, 180X1.9 X22.23 MM,  SİPRAL/TAŞLAMA MAK. İÇİN 
 
 AISI 304, 316 ve 316 L kalite paslanmaz çeliklerin kesimi işlerinde kullanılacaktır. 

 Ürün ölçüsü: 180x1.9.x22.23 mm. 

 Çap: 180 mm. 

 Göbek Çapı: 22.23 mm. 

 Taş Kalınlığı: 1.9 mm. 

 Malzeme: Paslanmaz metal olacaktır. 

 TSE standardına veya muadili uluslararası normlara uygun olacaktır. 

 Ürün üzerinde uygunluk normlarına ait olan amblem, son kullanma tarihi, orijinal ürün amblemi, evsafı, 

maksimum çalışma hızı basılı olacaktır. 

 Her pakette 25 adet olacaktır. 

 Paketlerde hasar ve kesici disklerde kırılma, çatlama gibi olumsuz durumlar olmayacaktır. 

 

37. SÜZGEÇ OTO BOYA SÜZGEÇİ 
 
 Selülozik, akrilik ve sentetik tip boyaları tozdan arındırmak için kullanılacaktır. 

 Filtre aralığı 190 Mikron Örgülü yapıya sahip olacaktır. 

 Süzgecin kağıt yapısı sağlam ve süzgeç yapısı hassas olacaktır. 

 Tek kullanımlık olacaktır. 

 

38. UÇ, PUNTA ÇÜRÜTME MATKAP, 8 MM 
 

 Sac delme İşlemlerinde ve oto kaporta işlerinde kaynak noktalarını çürütmek için kullanıma uygun 
olacaktır. 

 Tüm standart matkaplarda kullanım için uygun olacaktır. 
 HSS-E malzemeden imal, kısa tip ve Çap: 8 mm olacaktır. 
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39. UÇ, PUNTA ÇÜRÜTME MATKAP, 6 MM 
 

 Sac delme İşlemlerinde ve oto kaporta işlerinde kaynak noktalarını çürütmek için kullanıma uygun 
olacaktır. 

 Tüm standart matkaplarda kullanım için uygun olacaktır. 
 HSS-E malzemeden imal, kısa tip ve Çap: 6 mm olacaktır. 

 

40. SAC LEVHA, DÜZ, SİYAH, 1000X2000 MM, ET KALINLIĞI 3 MM 
 

 En az TS EN 10025-2 standardında S235JR kalitesinde sıcak haddelenmiş malzemeden imal 
olacaktır. 

 Ebatları 1000x2000mm ölçülerinde 3 mm kalınlıkta sac levha tabaka olacaktır. 

 

41. SAC LEVHA, DÜZ, SİYAH, 1000X2000 MM, ET KALINLIĞI 5MM  
 

 En az TS EN 10025-2 standardında S235JR kalitesinde sıcak haddelenmiş malzemeden imal 
olacaktır. 

 Ebatları 1000x2000mm ölçülerinde 5 mm kalınlıkta sac levha tabaka olacaktır. 

 

42. PARCA BEZ, YAĞ, PAS, TOZ TEMİZLİĞİ KULLANIMINDA 
 

 Yağlı, tozlu ve paslı yüzeylerin temizliğinde kullanılacaktır. 

 %100 pamuklu bezden imal edimmiş ve emici özelliğe sahip olacaktır. 

 
43. TEL, GAZALTI KAYNAK TELİ, SG2, 1.2 X 1000 MM 
 

 TS EN ISO 14341 -A / G 42 4 M21 G 3Si1 standardına uygun, çelik yapı, tank, kazan ve makine 

parçalarının kaynatılması gibi işlerde kullanılacaktır. Genel yapı çeliklerinin, boru çeliklerinin ve 

dökme çeliklerin kaynağı için kullanılan gazaltı (MIG/MAG) kaynak telidir. 

 SG2 Kaynak Teli 1.2mm olacaktır. 

 Akma dayanımı en az 430 N/mm², çekme dayanımı en az 530 N/mm², uzama en fazla %27 ve çentik 

darbe dayanımı ez az 55 joule olacaktır. 

 Makara ağırlığı en az 15kg olacaktır. 

 Paketlerde hasar, sargıda dağılma, makara kısmında kırılma ve bükülme gibi olumsuz durumlar 

olmayacaktır. 

 
44. TEL, GAZALTI KAYNAK TELİ, SG2, 0.8 X 1000 MM 
 

 TS EN ISO 14341 -A / G 42 4 M21 G 3Si1 standardına uygun, çelik yapı, tank, kazan ve makine 

parçalarının kaynatılması gibi işlerde kullanılacaktır. Genel yapı çeliklerinin, boru çeliklerinin ve dökme 

çeliklerin kaynağı için kullanılan gazaltı (MIG/MAG) kaynak telidir. 

 SG2 Kaynak Teli 0.8 mm olacaktır. 

 Akma dayanımı en az 430 N/mm², çekme dayanımı en az 530 N/mm², uzama en fazla %27 ve çentik 

darbe dayanımı ez az 55 joule olacaktır. 

 Makara ağırlığı en az 15kg olacaktır. 
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 Paketlerde hasar, sargıda dağılma, makara kısmında kırılma ve bükülme gibi olumsuz durumlar 

olmayacaktır. 

 
45. TEL, GAZALTI KAYNAK TESLİ, SG3, 1.00 X 1000 MM 
 

 TS EN ISO 14341 -A / G 42 4 M21 G 3Si1 standardına uygun, çelik yapı, tank, kazan ve makine 

parçalarının kaynatılması gibi işlerde kullanılacaktır. Genel yapı çeliklerinin, boru çeliklerinin ve dökme 

çeliklerin kaynağı için kullanılan gazaltı (MIG/MAG) kaynak telidir. 

 SG2 Kaynak Teli 1.0 mm olacaktır. 

 Akma dayanımı en az 430 N/mm², çekme dayanımı en az 530 N/mm², uzama en fazla %27 ve çentik 

darbe dayanımı ez az 55 joule olacaktır. 

 Makara ağırlığı en az 15kg olacaktır. 

 Paketlerde hasar, sargıda dağılma, makara kısmında kırılma ve bükülme gibi olumsuz durumlar 

olmayacaktır. 

 
46. TEL, PASLANMAZ ÇELİK  GAZALTI KAYNAK TELİ, 1MM, 15KG 
 

 TS EN ISO 14343 – A / G 19 9 LSi standardına uygun, AISI 304-304L gibi paslanmaz çelikten imal, 

tank, kazan, boru ve makine parçalarının kaynatılması gibi işlerde kullanılacaktır. 

 Akma dayanımı en az 400 N/mm², çekme dayanımı en az 580 N/mm², uzama en fazla %38 ve çentik 

darbe dayanımı ez az 80 Joule olacaktır. 

 Makara ağırlığı en az 15kg olacaktır. 

 Paketlerde hasar, sargıda dağılma, makara kısmında kırılma ve bükülme gibi olumsuz durumlar 

olmayacaktır. 

 

47. ELEKTROD, BAZİK ELEKTROD, 3.25X350 MM, 100 ADET/PAKET 
 
 TS EN ISO 2560-A / E 42 3 B 42 H10 standardına uygun dinamik zorlanmaya maruz kalan, yüksek 

mukavemet istenen, büyük çelik konstrüksiyonlar, boru hatları, tank, basınçlı kap ve kazan gibi 
parçaların kaynatılması işerinde kullanılacaktır. 

 Akma dayanımı en az 500 N/mm², çekme dayanımı en az 570 N/mm², uzama en fazla %27 ve çentik 
darbe dayanımı ez az 80 joule olacaktır. 

 2,5x350mm ve 3,25x350mm elektrotlar için bir pakette en az 100 adet olacaktır. 
 Paketlerde hasar, elektrod örtüsünde dökülme, kırılma, bükülme, nemlenme gibi olumsuz durumlar 

olmayacaktır. 

48. ELEKTROT, RUTİL ELEKTROT, ALAŞIMSIZ ÇELİK, 100 ADET/PAKET, 3.25X350 MM 
 
 TS EN ISO 2560- A / E 42 0 RR 12 standardına uygun, Yukarıdan aşağı hariç her türlü pozisyonda kaynak 

yapmaya olanak sağlayan genel tamir-bakım ve hafif çelik imalatların kaynatılması işlemlerinde 
kullanılacaktır. 

 Akma dayanımı en az 500 N/mm², çekme dayanımı en az 560 N/mm², uzama en fazla %28 ve çentik 
darbe dayanımı en az 50 joule olacaktır. 

 3,25x350 mm bir pakette en az 100 adet olacaktır. 
 Paketlerde hasar, elektrod örtüsünde dökülme, kırılma, bükülme, nemlenme gibi olumsuz durumlar 

olmayacaktır. 

49. ELEKTROT, RUTİL ELEKTROT, ALAŞIMSIZ ÇELİK, 100 ADET/PAKET, 2.50X350 MM 
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 TS EN ISO 2560- A / E 42 0 RR 12 standardına uygun, Yukarıdan aşağı hariç her türlü pozisyonda kaynak 
yapmaya olanak sağlayan genel tamir-bakım ve hafif çelik imalatların kaynatılması işlemlerinde 
kullanılacaktır. 

 Akma dayanımı en az 500 N/mm², çekme dayanımı en az 560 N/mm², uzama en fazla %28 ve çentik 
darbe dayanımı en az 50 joule olacaktır. 

 2,5x350 mm bir pakette en az 100 adet olacaktır. 
 Paketlerde hasar, elektrod örtüsünde dökülme, kırılma, bükülme, nemlenme gibi olumsuz durumlar 

olmayacaktır. 

50. GİJON TİJ, ÇELİK, M8X1000 
 
 DIN 975 Normuna uygun imal edilmiş olacaktır. 
 Civata dayanım sınıfı 8.8 olacaktır. 
 Galvaniz kaplama olacaktır. 
 Ölçü: M8 Uzunluk: 1000 mm 
 Yüksek dayanımlı olacaktır. 
 Tam dişlidir. 
 Cıvata başı yoktur. 

51. GİJON TİJ, ÇELİK, M14X1000 
 
 DIN 975 Normuna uygun imal edilmiş olacaktır. 
 Civata dayanım sınıfı 8.8 olacaktır. 
 Galvaniz kaplama olacaktır. 
 Ölçü: M14 Uzunluk: 1000 mm 
 Yüksek dayanımlı olacaktır. 
 Tam dişlidir. 
 Cıvata başı yoktur. 
 

52. GİJON TİJ, ÇELİK, M22X1000 
 

 DIN 975 Normuna uygun imal edilmiş olacaktır. 
 Civata dayanım sınıfı 8.8 olacaktır. 
 Galvaniz kaplama olacaktır. 
 Ölçü: M12 Uzunluk: 1000 mm 
 Yüksek dayanımlı olacaktır. 
 Tam dişlidir. 
 Cıvata başı yoktur. 

 
53. GİJON TİJ, ÇELİK, M24X1000 
 
 DIN 975 Normuna uygun imal edilmiş olacaktır. 
 Civata dayanım sınıfı 8.8 olacaktır. 
 Galvaniz kaplama olacaktır. 
 Ölçü: M24 Uzunluk: 1000 mm 
 Yüksek dayanımlı olacaktır. 
 Tam dişlidir. 
 Cıvata başı yoktur. 
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54. GİJON TİJ, ÇELİK, M12X1000 
 
 DIN 975 Normuna uygun imal edilmiş olacaktır. 
 Civata dayanım sınıfı 8.8 olacaktır. 
 Galvaniz kaplama olacaktır. 
 Ölçü: M12 Uzunluk: 1000 mm 
 Yüksek dayanımlı olacaktır. 
 Tam dişlidir. 
 Cıvata başı yoktur. 

 
 
 
55. GİJON TİJ, ÇELİK, M10X1000 
 
 DIN 975 Normuna uygun imal edilmiş olacaktır. 
 Civata dayanım sınıfı 8.8 olacaktır. 
 Galvaniz kaplama olacaktır. 
 Ölçü: M10 Uzunluk: 1000 mm 
 Yüksek dayanımlı olacaktır. 
 Tam dişlidir. 
 Cıvata başı yoktur. 
 

56. GİJON TİJ, ÇELİK, M18X1000 
 
 DIN 975 Normuna uygun imal edilmiş olacaktır. 
 Civata dayanım sınıfı 8.8 olacaktır. 
 Galvaniz kaplama olacaktır. 
 Ölçü: M18 Uzunluk: 1000 mm 
 Yüksek dayanımlı olacaktır. 
 Tam dişlidir. 
 Cıvata başı yoktur. 

 
57. GİJON TİJ, ÇELİK, M16X1000 
 
 DIN 975 Normuna uygun imal edilmiş olacaktır. 
 Civata dayanım sınıfı 8.8 olacaktır. 
 Galvaniz kaplama olacaktır. 
 Ölçü: M16 Uzunluk: 1000 mm 
 Yüksek dayanımlı olacaktır. 
 Tam dişlidir. 
 Cıvata başı yoktur. 
 

58. GİJON TİJ, KROM, M10X1000 
 
 DIN 975 Normuna uygun imal edilmiş olacaktır. 
 Civata dayanım sınıfı 8.8 olacaktır. 
 Galvaniz kaplama olacaktır. 
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 Ölçü: M10 Uzunluk: 1000 mm 
 Yüksek dayanımlı olacaktır. 
 Tam dişlidir. 
 Cıvata başı yoktur. 

59. GİJON TİJ, KROM, M18X100 
 

 Ölçü: M18 Uzunluk: 1000 mm 
 Yüksek dayanımlı,krom kaplı olacaktır. 
 Tam dişlidir. 
 Cıvata başı yoktur. 

 
 
 

60. GİJON TİJ, KROM, M14X1000 
 

 Ölçü: M14 Uzunluk: 1000 mm 
 Yüksek dayanımlı,krom kaplı olacaktır. 
 Tam dişlidir. 
 Cıvata başı yoktur. 

61. GİJON TİJ, KROM, M16X1000 
 

 Ölçü: M16 Uzunluk: 1000 mm 
 Yüksek dayanımlı,krom kaplı olacaktır. 
 Tam dişlidir. 
 Cıvata başı yoktur. 

 

62. GİJON TİJ, KROM, M12X1000 
 

 Ölçü: M12 Uzunluk: 1000 mm 
 Yüksek dayanımlı,krom kaplı olacaktır. 
 Tam dişlidir. 
 Cıvata başı yoktur. 

63. GİJON TİJ, KROM, M8X1000 
 

 Ölçü: M8 Uzunluk: 1000 mm 
 Yüksek dayanımlı,krom kaplı olacaktır. 
 Tam dişlidir. 
 Cıvata başı yoktur. 

 
64. SİLİKON, CONTA, SIVI, KIRMIZI, 80 GR 
 

 Motor, şanzıman, diferansiyel, redüktör vb. makine elemanlarının sızdırmazlık istenilen 

bağlantılarında kullanılacaktır. 

 Sıvı conta kırmızı renk ve 80 gram olacaktır. 
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 Tek bileşenli silikon bazlı, yüksek ısıya dayanıklı, sürekli elastik kalabilen kırmızı renkli bir malzeme 
olacaktır. 

 Her türlü yalıtım ve contalama işlerinde başarı ile kullanılabilir özellikte olacaktır. 
 Oda sıcaklığında contalaşan gelişmiş silikon esaslı conta malzemesi olacaktır. 
 -60 °C soğuğa +300 °C sıcaklığa dayanımlı olacaktır. 
 Sürekli elastik kalabilecektir. 
 Suya, buhara, yağlara (gres yağı vb.) dayanımlı olacaktır. 
 Elektriksel izolasyon değeri yüksek olacaktır. 
 Normal sıcaklıklarda 15 ile 30 dakika arasında kauçuklaşma sağlayacaktır. 

65. BANT, İZOLE BANT, 17X100 MM 
 

 Siyah renkli Genişliği en az 17 mm lik izole bant olacaktır. 
 Standart tip PVC Elektrik İzolasyon bandı olacaktır. 
 Elektrik kabloları ve benzeri ürünlerin izolesinde kullanıma uygun olacaktır. 
 Kaliteli, esnek ve yapışkanı kuvvetli olacaktır. 
 1000V' a kadar olan uygulamalar için elektrik izolasyonunu sağlayacaktır. 
 1 ruloda en az 8 metre bant olacaktır. 
 DIN EN 60454-3-1 Tip 5. normuna uygun olacaktır. 
 Açılmamış paketler halinde kendi ambalajında gönderilecektir. 

 

66. UÇ, TORNAVİDA / MATKAP, YILDIZ, BİTS, PH 2X150 
 

 PH2 X 150 mm Yıldız Bits Uç olacaktır. 
 Yıldız uçlu olacaktır. 
 Yüksek kalite S2 çeliğinden üretilmiş ve Paslanmaz koruyucu yüzey kaplamaya sahip olacaktır. 
 Güçlü manyetik uçlara sahip olacaktır. 

 

67. UÇ, TORNAVİDA / MATKAP, YILDIZ, BİTS, PH 2X70 
 

 PH2 X 70 mm Yıldız Bits Uç olacaktır. 
 Yıldız uçlu olacaktır. 
 Yüksek kalite S2 çeliğinden üretilmiş ve Paslanmaz koruyucu yüzey kaplamaya sahip olacaktır. 
 Güçlü manyetik uçlara sahip olacaktır. 

 

68. UÇ, TORNAVİDA / MATKAP, YILDIZ, BİTS, PZ 3X60 
 

 PZ 3 X 60 mm Yıldız Bits Uç olacaktır. 
 Yıldız uçlu olacaktır. 
 Yüksek kalite S2 çeliğinden üretilmiş ve Paslanmaz koruyucu yüzey kaplamaya sahip olacaktır. 
 Güçlü manyetik uçlara sahip olacaktır. 

 

69. UÇ, TORNAVİDA / MATKAP, YILDIZ, BİTS, PH 3X100 
 

 PH3 X 100 mm Yıldız Bits Uç olacaktır. 
 Yıldız uçlu olacaktır. 
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 Yüksek kalite S2 çeliğinden üretilmiş ve Paslanmaz koruyucu yüzey kaplamaya sahip olacaktır. 
 Güçlü manyetik uçlara sahip olacaktır. 

 

70. UÇ, TORNAVİDA / MATKAP, YILDIZ, BİTS, PZ 2X100 
 

 PZ 2 X 100 mm Yıldız Bits Uç olacaktır. 
 Yıldız uçlu olacaktır. 
 Yüksek kalite S2 çeliğinden üretilmiş ve Paslanmaz koruyucu yüzey kaplamaya sahip olacaktır. 
 Güçlü manyetik uçlara sahip olacaktır. 

71. UÇ, TORNAVİDA / MATKAP, YILDIZ, BİTS, PH 1X50 
 

 PH1 X 50 mm Yıldız Bits Uç olacaktır. 
 Yıldız uçlu olacaktır. 
 Yüksek kalite S2 çeliğinden üretilmiş ve Paslanmaz koruyucu yüzey kaplamaya sahip olacaktır. 
 Güçlü manyetik uçlara sahip olacaktır. 

 
 

72. VİDA, AKILLI VİDA, RONDELA SİLİNDİR BAŞLI MATKAP UÇLU 4,8X80 MM 
 Delme kapasitesine sahip olacaktır. "Akıllı Vida" plastik, levha sac, panel vb. gibi birçok yerlerde 

kullanılabilir.  
 PH2 Tip uç ile kullanıma uygun ve Akıllı vida silindir başlı Matkap uçlu olacaktır. 
 Yüksek dayanımlı Çinko kaplamalı bir ürün olacaktır. 
 4,8X80 mm olacaktır. 

 

73. VİDA, AKILLI VİDA, RONDELA SİLİNDİR BAŞLI MATKAP UÇLU 4,8X50 MM 
 

 Delme kapasitesine sahip olacaktır. "Akıllı Vida" plastik, levha sac, panel vb. gibi birçok yerlerde 
kullanılabilir.  

 Akıllı vida silindir başlı Matkap uçlu olacaktır. 
 Yüksek dayanımlı A2 kalitesinde Paslanmaz  Inox çelik bir ürün olacaktır. 
 4,8X50 mm olacaktır. 
 DIN 7504N normuna uygun olacaktır. 

 

74. VİDA, AKILLI VİDA, RONDELA SİLİNDİR BAŞLI MATKAP UÇLU 3,9X19 MM 
 

 Delme kapasitesine sahip olacaktır. "Akıllı Vida" plastik, levha sac, panel vb. gibi birçok yerlerde 
kullanılabilir.  

 Akıllı vida silindir başlı Matkap uçlu olacaktır. 
 Yüksek dayanımlı A2 kalitesinde Paslanmaz  Inox çelik bir ürün olacaktır. 
 3,9X19 mm olacaktır. 
 DIN 7504N normuna uygun olacaktır. 

 

75. VİDA, AKILLI VİDA, RONDELA SİLİNDİR BAŞLI MATKAP UÇLU 4,2X22 MM 
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 Delme kapasitesine sahip olacaktır. "Akıllı Vida" plastik, levha sac, panel vb. gibi birçok yerlerde 
kullanılabilir.  

 Akıllı vida silindir başlı Matkap uçlu olacaktır. 
 Yüksek dayanımlı A2 kalitesinde Paslanmaz  Inox çelik bir ürün olacaktır. 
 4,2X22 mm olacaktır. 
 DIN 7504N normuna uygun olacaktır. 

 

76. VİDA, AKILLI VİDA, RONDELA SİLİNDİR BAŞLI MATKAP UÇLU 4,8X38 MM 
 

 Delme kapasitesine sahip olacaktır. "Akıllı Vida" plastik, levha sac, panel vb. gibi birçok yerlerde 
kullanılabilir.  

 Akıllı vida silindir başlı Matkap uçlu olacaktır. 
 Yüksek dayanımlı A2 kalitesinde Paslanmaz  Inox çelik bir ürün olacaktır. 
 4,8X38 mm olacaktır. 
 DIN 7504N normuna uygun olacaktır. 

 

77. VİDA, YILDIZ HAVŞA BAŞLI SAÇ VİDASI, 4,6X60 
 

 Ürün plastik, levha sac, panel vb. gibi birçok yerlerde kullanıma uygun olacaktır.  
 DIN 7982 Normuna uygun imal edilmiş olacaktır. 
 PH2 Tip uç ile kullanıma uygun ve matkap uçlu olacaktır. 
 Ürün 4.6 mm kalınlığında, 60 mm uzunluğunda olacaktır. 
 Çinko kaplamalı olacaktır. 
 Ürün yıldız havşa başlı olacaktır. 

78. VİDA, TRAPEZ / ÇATI SACI VİDASI, 5,5 X 25 MM 
 

 Ürün 5.5 mm kalınlığında, 25 mm uzunluğunda Trapez Çatı Vidası olacaktır. 
 Dayanıklığını artırmak için özel çinko kaplamalıdır.  

 

79. KİLİT, ASMA KİLİT, ÇELİK, 63 MM 
 

 Ürün 63 mm döküm gövdeli, çift taraftan kilitlemeli, pirinç silindirli ve nikel kaplama olacaktır. 
 Ürün Darbeye dayanıklı demir gövdeli olacaktır. 
 Ürün yayları paslanmaz olacaktır. 
 Ürün kancası sertleştirilmiş çelik kanca olacaktır. 
 Her bir ürün ile birlikte 3 adet anahtar ürün ile birlikte teslim edilecektir.  

80. TAŞ, KROM KESİCİ, 115X1X22.23 MM,  SİPRAL/TAŞLAMA MAK. İÇİN 
 

 Ürün krom, inox vb. metaller için kullanılabilir olacaktır. 
 Ürün çapı 115mm olacaktır. 
 Ürün göbek çapı 22,23 mm olacaktır. 
 Ürün taş kalınlığı 1 mm olacaktır. 
 Ürün TSE standartlarına haiz olacaktır. 

81. TAŞ, TAŞLAMA TAŞI, METAL, 230X10X22 MM, SİPRAL/TAŞLAMA MAK. İÇİN 
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 Ürün tüm metaller için kullanılabilir olacaktır. 
 Ürün çapı 230 mm olacaktır. 
 Ürün göbek çapı 22 mm olacaktır. 
 Ürün taş kalınlığı 10 mm olacaktır. 
 Ürün TSE standartlarına haiz olacaktır. 

 
82. TAŞ, METAL KESİCİ, 230X3X22.23 MM,  SİPRAL/TAŞLAMA MAK. İÇİN 
 

 Ürün tüm metaller için kullanılabilir olacaktır. 
 Ürün çapı 230 mm olacaktır. 
 Ürün göbek çapı 22.23 mm olacaktır. 
 Ürün taş kalınlığı 3 mm olacaktır. 
 Ürün TSE standartlarına haiz olacaktır. 

 

83. TAŞ, KESİCİ, METAL, 115X3X22.23 MM, SİPRAL/TAŞLAMA MAK. İÇİN 
 

 Ürün tüm metaller için kullanılabilir olacaktır. 
 Ürün çapı 115 mm olacaktır. 
 Ürün göbek çapı 22.23 mm olacaktır. 
 Ürün taş kalınlığı 3 mm olacaktır. 
 Ürün TSE standartlarına haiz olacaktır. 

84. TAŞ, ÇAPAK TEMİZLEME TAŞI, 180X8,0X22 MM 
 Ürün çapak işlemini demir ve çelik çeşitlerinde sağlayacaktır. 
 Ürün çapı 180 mm olacaktır. 
 Ürün göbek çapı 22.23 mm olacaktır. 
 Ürün taş kalınlığı 8 mm olacaktır. 
 Ürün TSE standartlarına haiz olacaktır. 

85. ELEKTROD, DÖKME DEMİR ELEKTROD, 3,25X300 MM, 25 ADET/PAKET 
 

 Ürün 3,25X300 Pik Döküm Elektrodu olacaktır. 
 Ürtün  25'li paketler halinde olacaktır.  
 Ürün kırılmış veya aşınmış dökme demir parçaların birleştirme veya doldurma kaynağında, ayrıca 

döküm veya işleme hatalarının kaynakla giderilmesinde de kullanılır.  
 Kaynak metali ana metal ile renk uyumuna sahiptir olacaktır ve eğeyle veya talaş kaldırarak 

işlenebilir olacaktır. 
 Ürün TSE standartlarına haiz olacaktır. 

86. ELEKTROD, DÖKME DEMİR ELEKTROD,  2,50X300 50 ADET/PAKET 
 

 Ürün 2.5X300 mm boyutlarında Pik Döküm Elektrodu olacaktır. 
 Ürtün  50'li paketler halinde olacaktır.  
 Ürün kırılmış veya aşınmış dökme demir parçaların birleştirme veya doldurma kaynağında, ayrıca 

döküm veya işleme hatalarının kaynakla giderilmesinde de kullanılır.  
 Kaynak metali ana metal ile renk uyumuna sahiptir olacaktır ve eğeyle veya talaş kaldırarak 

işlenebilir olacaktır. 
  Ürün kararlı bir arka sahip olacaktır. 
 Ürün TSE standartlarına haiz olacaktır. 
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87. ELEKTROD, BAZİK ELEKTROD, 2.50X350 MM, 100 ADET/PAKET 
 

 Ürün 2.50x350 mm boyutlarında ve 100'lü adetlerde paketlenmiş olacaktır. 
 Genel amaçlı bir elektrod olup özellikle St 33 - St 52.3 arasındaki düşük ve orta karbonlu yapı 

çeliklerinin kaynağında kullanılır olacaktır. 

 

88. ELEKTROT, KARBON ELEKTROT, 8X305 MM 
 

 TS 9469 standardına uygun olacaktır. 
 Karbon çelikleri, dökme demirler, düşük ve yüksek alaşımlı çelikler, paslanmaz çeliklerin kesilmesi 

veya oluk açılması işlerinde kullanılacaktır. 
 8x305 mm için bir pakette 100 adet elektrot olacaktır. 

89. ELEKTROT, PASLANMAZ ÇELİK ELEKTROT, 3.25 MM 
 

 Paslanmaz çelik elektrod 3.25 X 250 mm olacaktır. 
 Düzgün görüntülü kaynak dikişleri elde edilir olacaktır. 
 Tutuşması kolay olup punto kaynağına uygun olacaktır. 
 Paslanmaz ve paslanmaz kaplı çeliklerin kaynağında kullanılabilir olacaktır.  

 

90. ELEKTROT, PASLANMAZ ÇELİK ELEKTROT, 2.50 MM 
 

 Paslanmaz çelik elektrot 2.50X250 mm olacaktır. 
 Düzgün görüntülü kaynak dikişleri elde edilir olacaktır. 
 Tutuşması kolay olup punto kaynağına uygun olacaktır. 
 Paslanmaz ve paslanmaz kaplı çeliklerin kaynağında kullanılabilir olacaktır.  

91. MATKAP , TEZGAHLI, ŞANZIMANLI TİP,1.5 KW 
 

 Tezgah motoru en az 1,4 kW gücünde, 40 mm çapa kadar delik delmeye uygun olacaktır. 
 İş mili mk4 tipinde olacaktır. 
 İş Mili Tabla Arası Mesafe en az 400 mm olacaktır. 
 İş Mili Taban Arası Mesafe en az 1160 mm olacaktır. 
 Maksimum Mil Hareketi en az 120 mm olacaktır. 
 En az 12 devirli olacaktır. 
 İş mili 0.10, 0.18 ve 0,26 mm/dev. hızlarında otomatik ilerlemeli olacaktır. 
 En az 720X200 mm ölçülerinde 3 eksende hareketli tablaya sahip olacaktır. 
 Tabla X ekseni hareketi en az 480, Y ekseni hareketi ise 180 mm olacaktır. 
 Tezgah ağırlığı en az 380 kg olacaktır. 
 Ürün beraberinde 1 adet mk4-b16 tipinde mors koniği,1 adet 1-16 mm b16 tipinde elle sıkmalı 

mandren ve en az 2 adet T kanal sıkma cıvata ve somunu olacaktır. 

 

92. MATKAP (HİLTİ), KIRICI DELİCİ , 4000 D/DAK,880 W 
 

 Giriş gücü 880 Watt olacaktır. 
 Darbe enerkiji 3,2 Joule olacaktır. 
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 Dakikadaki en fazla darbe sayısı 4000 olacaktır. 
 Ağırlığı en fazla 3,2 kg olacaktır. 
 Uzunluğu en fazla 402 mm, Yüksekliği en fazla 216 mm olacaktır. 
 Hızlı değişim madreni 13 mm olacaktır. 
 İlave tutamak olacaktır. 

93. MATKAP, AKÜLÜ VİDALAMA, 18 V, ÇİFT AKÜ, 2 VİTES, 1800 DEV/DAK, 2.2 KG 

 
 Akü Gerilimi   : 18 V olacaktır. 

 Darbe enerjisi  : 25/55 Nm olacaktır. 

 Nominal devir sayısı   : 1800 dev/dak 

 2 vitesli olacaktır. 

 Hızlı şarj cihazı olacaktır. 

 Takım çantalı olacaktır. 

 Ağırlık    : Aküsüz en az 1,1 kg olacaktır. 

 En az 2x4,0 Ah lityum iyon aküsü (2 akülü) olacaktır. 

 Ürün taşıma çantası içinde tüm aksesuarlarıyla birlikte teslim edilecektir. 

 Ege Bölgesinde yetkili servisi olacaktır 

 

94. MATKAP UCU, DELİCİ, SDS, 10X160 MM 
 
 Delici SDS uç; 10X160 mm olacaktır. 

 Beton, Gaz Beton, Taş, Tuğla vb. malzemeleri güvenli ve hızlı delmeyi sağlamalıdır. 

 Yüksek kaliteli karbon çeliğinden üretilmiş olacaktır. 

 Çelik kesici uçlar ve Kumlama yüzey kaplamasına sahip olacaktır. 

 Sertleştirilmiş malzemeden üretildiği için sert betonlarda kırılmadan çalışabilir özellikte olacaktır. 

 

95. MATKAP UCU, DELİCİ, SDS, 6X160 MM 
 
 Delici SDS uç; 6X160 mm olacaktır. 

 Beton, Gaz Beton, Taş, Tuğla vb. malzemeleri güvenli ve hızlı delmeyi sağlamalıdır. 

 Yüksek kaliteli karbon çeliğinden üretilmiş olacaktır. 

 Çelik kesici uçlar ve Kumlama yüzey kaplamasına sahip olacaktır. 

 Sertleştirilmiş malzemeden üretildiği için sert betonlarda kırılmadan çalışabilir özellikte olacaktır. 

 
96. MATKAP UCU, DELİCİ, SDS, 8X160 MM 
 
 Delici SDS uç; 8X160 mm olacaktır. 

 Beton, Gaz Beton, Taş, Tuğla vb. malzemeleri güvenli ve hızlı delmeyi sağlamalıdır. 

 Yüksek kaliteli karbon çeliğinden üretilmiş olacaktır. 

 Çelik kesici uçlar ve Kumlama yüzey kaplamasına sahip olacaktır. 

 Sertleştirilmiş malzemeden üretildiği için sert betonlarda kırılmadan çalışabilir özellikte olacaktır. 

 
97. MATKAP UCU, DELİCİ, SDS, 12X160 MM 
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 Delici SDS uç; 12X160 mm olacaktır. 

 Beton, Gaz Beton, Taş, Tuğla vb. malzemeleri güvenli ve hızlı delmeyi sağlamalıdır. 

 Yüksek kaliteli karbon çeliğinden üretilmiş olacaktır. 

 Çelik kesici uçlar ve Kumlama yüzey kaplamasına sahip olacaktır. 

 Sertleştirilmiş malzemeden üretildiği için sert betonlarda kırılmadan çalışabilir özellikte olacaktır. 

 
98. MATKAP UCU, DELİCİ, SDS, 7X160 MM 
 
 Delici SDS uç; 7X160 mm olacaktır. 

 Beton, Gaz Beton, Taş, Tuğla vb. malzemeleri güvenli ve hızlı delmeyi sağlamalıdır. 

 Yüksek kaliteli karbon çeliğinden üretilmiş olacaktır. 

 Çelik kesici uçlar ve Kumlama yüzey kaplamasına sahip olacaktır. 

 Sertleştirilmiş malzemeden üretildiği için sert betonlarda kırılmadan çalışabilir özellikte olacaktır. 

 
99. TESTERE KOLU, DEMİR TESTERESİ, PLASTİK SAPLI, 300 MM AYARLANABİLİR AĞIZLI 
 

 Komple testere takımı olacaktır. 

 Testere kolu takılıp sökülebilir tip olacaktır. 

 Plastik malzemeden imal saplı olacaktır. 

 El geçebilir kapalı saplı olacaktır. 

 Testere kolu gerginliği ayarlanabilir tipte olacaktır. 

 DIN 6473 normuna uygun olacaktır. 

 12"  300 mm. olacaktır. 

 
100. BALATA (KARBON) TEMİZLEYİCİ, SPREY, 500 ML 
 Artıkların, kurumun, metal tozunun hızlı ve efektif bir şekilde uzaklaştırmasını sağlayacaktır. 
 Hızlı havalanma özelliği ve yüksek temizleme performansı olacaktır. 
 Artık bırakmaz özelliği olacaktır. 
 AOX ve silikon içermeyecektir. 
 
101. SPATULA, BOYA VE İNŞAAT İŞLERİ İÇİN, AĞAÇ SAPLI, 12 CM 
 Boya ve inşaat işlerinde kullanılabilecek 12 cm ebatında olacaktır. 
 Paslanmaz çelik ve yay çeliğinden imal edilmiş olacaktır. 
 Sapı fırınlanmış ergonomik ahşap sap veya plastik sap olacaktır. 
 
102. SPATULA, BOYA VE İNŞAAT İŞLERİ İÇİN, AĞAÇ SAPLI, 8 CM 
 Boya ve inşaat işlerinde kullanılabilecek 8 cm ebatında olacaktır. 
 Paslanmaz çelik ve yay çeliğinden imal edilmiş olacaktır. 
 Sapı fırınlanmış ergonomik ahşap sap veya plastik sap olacaktır. 
 
103. SPATULA, BOYA VE İNŞAAT İŞLERİ İÇİN, AĞAÇ SAPLI, 4 CM 
 Boya ve inşaat işlerinde kullanılabilecek 4 cm ebatında olacaktır. 
 Paslanmaz çelik ve yay çeliğinden imal edilmiş olacaktır. 
 Sapı fırınlanmış ergonomik ahşap sap veya plastik sap olacaktır. 
 
104. KRİKO, ŞANZIMAN KRİKOSU, DİKEY, HİDROLİK, 500 KG KAPASİTELİ 
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 Kaldırma kapasitesi 500 kg olacaktır. 
 Minimum yüksekliği 1100 mm maksimum yüksekliği 1980 mm olacaktır. 
 Ağırlığı en fazla 31 kg olacaktır. 
 Otomatik frenli olacaktır. 
 Ayaklarında 4 adet döner tip tekerlek olacaktır. 
 
105. KRİKO, HİDROLİK KRİKO,TİMSAH TİP, 5 TON KAPASİTELİ 
 

 Kaldırma kapasitesi 5 ton olacaktır. 
 Düşük profil kesitli olacaktır. 
 Şasesi kalın olacaktır. 
 Çift pistonlu olacaktır. 
 En az kaldırma mesafesi 90 mm, en fazla kaldırma mesafesi 550 mm olacaktır. 
 Kaldırma tablasına monteli plastik koruyucu ped olacaktır. 
 Ağırlığı en fazla 50 kg olacaktır. 
 
106. POLYESTER SAPAN, 5 TON KAPASİTESLİ, 3 METRE 
 
 Polyester sapan 5 ton 3 metre uzunlukta olacaktır. 
 5 Ton'a kadar ağırlık kaldırabilme kapasitesine sahip olacaktır. 
 
107. POLYESTER SAPAN, 5 TON KAPASİTESLİ, 5 METRE 
 
 Polyester sapan 5 ton 5 metre uzunlukta olacaktır. 
 5 Ton'a kadar ağırlık kaldırabilme kapasitesine sahip olacaktır. 

 
108. HALAT, İPEK HALAT, 12 MM 
 
 İç ve dış örgüleri ile aşınmaya ve her türlü hava koşularına karşı yüksek mukavemete sahip olacaktır. 
 12mm çapında olacaktır. 
 Bağlama işlerinde kullanılabilecek sağlam örgülü halat olacaktır. 
 Islandığında daralma veya çekme yapmaz özellikte olacaktır. 
 Halatlarda kullanılan ipler güneş ışınlarından ve doğal iklim şartlarından kesinlikle etkilenmez. 

Sürtünmeye karşı çok yüksek bir dirence ve ağır yükler altında minimum uzama katsayısına sahip 
olacaktır. 
 

109. HALAT, İPEK HALAT, 8 MM 
 
 İç ve dış örgüleri ile aşınmaya ve her türlü hava koşularına karşı yüksek mukavemete sahip olacaktır. 
 8 mm çapında olacaktır. 
 Bağlama işlerinde kullanılabilecek sağlam örgülü halat olacaktır. 
 Islandığında daralma veya çekme yapmaz özellikte olacaktır. 
 Halatlarda kullanılan ipler güneş ışınlarından ve doğal iklim şartlarından kesinlikle etkilenmez. 

Sürtünmeye karşı çok yüksek bir dirence ve ağır yükler altında minimum uzama katsayısına sahip 
olacaktır. 

 
110. HALAT, İPEK HALAT, 6 MM 
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 İç ve dış örgüleri ile aşınmaya ve her türlü hava koşularına karşı yüksek mukavemete sahip olacaktır. 
 6 mm çapında olacaktır. 
 Bağlama işlerinde kullanılabilecek sağlam örgülü halat olacaktır. 
 Islandığında daralma veya çekme yapmaz özellikte olacaktır. 
 Halatlarda kullanılan ipler güneş ışınlarından ve doğal iklim şartlarından kesinlikle etkilenmez. 

Sürtünmeye karşı çok yüksek bir dirence ve ağır yükler altında minimum uzama katsayısına sahip 
olacaktır. 
 

111. BANT, MASKELEME BANDI, 36 MM X 35 METRE 
 
 1 ruloda 36 mm genişliğinde 35 metre uzunluğunda kağıt bant olacaktır. 
 Endüstriyel ve genel kullanımda güçlü yapışma sağlayacaktır. 
 Rahat sökülebilir olacaktır ve iz bırakmayacaktır. 
 Kauçuk ve solvent yapıştırıcılı olacaktır. 
 Boyama işlerinde maskeleme amaçlı kullanılacaktır. 
 Uygulama sonrası kolay ve iz bırakmadan sökülebilir olacaktır. 
 Yüksek ısıda iz bırakmayacaktır. 
 
112. BANT, ALÜMİNYUM BANT, 50 MM X 10M. 
 
 UV ışınlarına dayanıklı olacaktır. 
 Bir ruloda en az 10 metre bant olacaktır. 
 TS EN 485-4 kalite belgeli olacaktır. 
 Alüminyum yapışkan bant, 50 mm genişliğinde, kalınlığı en az 0,030 mm 10 metre uzunluğunda 

olacaktır.  
 Koruma ve kaplama, sızdırmazlık ve onarım için kullanılabilir özellikte olacaktır. 
 Suya, yağa ve yağlayıcıya dayanıklı özellikte olacaktır. 
 Sıcağa karşı dayanıklı, iç ve dış mekanlarda kullanılabilir olacaktır. 
 
 
113. ÇEKTİRME,STANDART, MEKANİK, İKİ YÖNLÜ 
 
 Çift yönlü mekanik çektirme olacaktır. 
 5 ton kapasite aralığında olacaktır. 
 Ortalama 220 mm kavrama çapında ve ortalama 170 mm çektirme derinliğinde olacaktır. 
 Çektirme kancaları her iki taraftan da kullanılabilir olacaktır. 
 Dar alanlar için uygun yapıda olacaktır. 
 Çektirme kolları otomatik olarak kavrayabilme, Hızlı ve güvenli kavrama özellikli olacaktır. 
 Zincir dişlilerinin ve bilyalı yatakların sökülmesinde kullanılabilir olacaktır. 
 Dövme çelikten ince çeneli kollara sahip olacaktır. 
 Isıl işlemli sertleştirilmiş saplamalı ve Kullanımda yağlama gerektirmez, İç ve dış çektirme olarak 

kullanılabilir özellikte olacaktır. 
 
114. ELEKTRİK ÖLÇÜM CİHAZLARI, AKÜ ÖLÇÜM CİHAZI 
 
 Cihaz üzerinde ki göstergelerde renk kodları olacaktır ve bu renk kodlarından sıcaklık kompanzasyonu 

izlenebilecektir. 
 Voltmetre üzerindeki geçiş başarısız bantları, kısa akü yükü testi sonuçlarını garanti edecektir. 
 Cihaz, voltmetre ve ampermetre, pil yükü testlerinin izlenmesini kolaylaştırır özellikte olacaktır. 
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 1.000 CCA' ya kadar pilleri test edebilecektir. 
 Cihaz 12V pilleri, alternatörleri, regülatörleri ve marş motorlarını test edebilir olacaktır. 
 Cihaz üzerinde uyarı sinyalleri olacaktır. 
 Cihaz UL standartlarının gerekliliklerini karşılayacaktır. 
 Cihazın;  yüksekliği 200 mm ile 205 mm arasında, kalınlığı 320 mm ile 340 mm arasında ve uzunluğu ise 

300 mm ile 310 mm arasında olacaktır. 
 
115. SİLİKON TABANCASI, METAL GÖVDE, STANDART BOY 
 
 280 ml’lik kartuş tip silikon ve mastik tüplerine uygun olacaktır. 
 Profesyonel, Ağır hizmet tipi Alüminyum veya çelik gövdeli olacaktır. 
 
116. MAPA, KİLİTLİ, PASLANMAZ ÇELİK, 10 MM 
 
 Kilitli Mapa (Zincir Kilidi) Kilit pimi çapı 10mm olacaktır. 
 AISI 316L kalite malzemen imal “U” tipinde olacaktır. 
 Çalışma yükü en az 1500 kg olacaktır. 
 
117. ÜSTÜBÜ, YAĞ, PAS, TOZ TEMİZLİĞİ KULLANIMINDA, 1 KG 
 

 Bez, Oto boya işlerinde ve yağlı, tozlu, paslı yüzeylerin temizliğinde kullanıma uygun olacaktır. 

 Yağlı, tozlu ve paslı yüzeylerin temizliğinde kullanılacaktır. 

 %100 pamuklu bezden imal edimmiş ve emici özelliğe sahip olacaktır. 

 1 kg’lık paketler halinde teslim edilecektir. 

 
118. PAS, KİR ÇÖZÜCÜ, TEMİZLEYİCİ, YAĞLAYICI, SPREY BASINÇLI KUTU, 400 ML. 
 
 TSE K 156 standardına uygun imal edilmiş olacaktır. Bu husus YÜKLENİCİ FİRMA tarafından yazılı 

taahhüt edilecektir.  
 Bir kutusu en az 400 ml olacaktır. 
 Özgül ağırlığı 22 °C’de en az 800 gr/cm3 (± 0.020) olacaktır. 
 Minimum parlama noktası açık kapta en az 43 °C olacaktır. 
 Akma noktası -73 °C’den az olacaktır. 
 Yüzey kaplaması en az 15 mm2 /litre olacaktır. 
 Üretimden itibaren raf ömrü en az 12 ay olacaktır. 
 
119. BIÇAK, TİLKİ KUYRUĞU TESTERE İÇİN, 203 MM. METAL BORU 

 
 Arttırılmış esneklik ve dayanıklılık için Bi-Metal yapıda olacaktır. 
 Kesme ucunun uzunluğu 203 mm olacaktır. 
 Diş aralığı 1,8 mm olacaktır. 
 Metal malzeme (dolu demir, profil, boru, v.b.) kesmeye uygun olacaktır. 
 
120. TORNAVİDA TAKIMI, 6 PARÇA YILDIZ 3X60, 4,5X80, 4,5X100, 4,5X150, 6X100, 6X150 

 
 Set içeriğindeki yıldız tornavidalar ph0 3X60mm, ph1 4.5X80mm, ph1 4.5x100mm, ph1 4.5x150mm, ph 

6x100mm, ph 6x150mm tip ve şaft ölçülerinde toplam 6 parça olacaktır. 
 Tornavidalar krom vanadyum alaşım çelik malzemeden imal, krom kaplamalı ve selüloz asetat saplı 

olacaktır. 
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  TS 59 Standardını karşılayacak ve TSE belgeli olacaktır. 
 
121. HAVYA, LEHİM HAVYASI, TABANCA TİPİ, PROFESYONEL, 230 V, 250 W, 
 
 Havya uçları demir kaplamalı olacaktır. 
 En az 250 Watt gücünde olacaktır. 
 50 Hz şebeke frekansında çalışacaktır. 
 1825 – 1830 gr ağırlık aralığında olacaktır. 
 
122. MANİVELA, TOPUKLU, SÖKÜ DEMİRİ 
 

 Topuklu manivela olacaktır. 

 Uzunluğu en az 130 cm sıcak dövme, alaşımlı çelik malzemeden imal edilmiş olacaktır. 

 İndüksiyonla sertleştirilmiş olacaktır. 

 Mavi veya yeşil boyalı olacaktır. 

 
123. MASKE, KAYNAKÇI MASKESİ, EL TİPİ, DEĞİŞTİRİLEBİLİR CAMLI, CAM DAHİL, 110X80MM CAMA 

UYUMLU 

 Elde kullanıma uygun ve hafif olacaktır. 

 Cam kısmı zararlı kaynak ışınlarını geçirmeyecektir. 

 Camın ebatı 110 x 80 mm olacaktır. 

 İç tarafında maskeyi tutmak için sap bulunacaktır. 

 Maske camı ile birlikte olacaktır. 

 TSE Belgeli olacaktır. 

 
124. TIRMIK, DESTEKLİ, BAHÇE İÇİN, 16 DİŞ, SAPLI 
 

 Toprağı temizleme, havalandırma ve düzeltme gibi işlerde kullanılacaktır. 

 Gövdesi sertleştirilmiş çelikten imal edilmiş sap bağlantı kısmına destekli tip olacaktır. 

 Çalışma Genişliği : En az 40 cm en fazla 45 cm 16 diş olacaktır. Diş uzunluğu en az 9 cm olacaktır. 

 120 cm (±10 cm) Ahşap sap dahil olacaktır. 

 
125. TEMİZLEYİCİ, KONTAK SPREYİ, YAĞSIZ, SIVI 
 
 Temizleyici, Kontak sprey yağsız Kontak sprey; mineral yağ bazlı organik çözücü olacaktır. 

 Baskı platinleri, devre platinleri, sıkma tertibatı, kontaklar, fişler ve elektrik bağlantılarında kullanılabilir 

olacaktır. 

 Korosif olmayacaktır. 

 Yüzeyde atık bırakmadan temizleme yapılacaktır. 

 Ağır metal oranı %0 olacaktır. 

 Ürünler 1999/45/AT yönetmeliği sınıflandırma kuralları gereğince tehlikesiz olarak sınıflandırılmış 

olacaktır. 

 Aerosoller TR GS 200 (Tehlikeli maddeler için teknik kurallar) ve 75/3241 AET numaralı aerosoller 

yönergesine uygun imal edilmiş olacaktır. 
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126. SABİTLEYİCİ, ISIYA DAYANIKLI, CİVATA / SAPLAMA SABİTLEYİCİ, -50C/+150C, 50 GR. 
 Titreşime maruz kalan motor bloğu ve pompa gövdeleri gibi sökülebilen civata, vida ve saplamaların 

montajında kullanılır 

 Orta mukavemetli, titreşim ve darbeye dayanıklı olacaktır. 

 Maksimum doldurma aralığı en az 0.20 mm olacaktır. 

 Uygulandıktan sonra nihai sertleşme süresi en fazla 3 saat olacaktır. 

 -60oC ile +150oC sıcaklık aralığında fiziksel özelliklerini koruyacaktır. 

 50g’lık ambalajlarda olacaktır. 

 Üretimden itibaren oda sıcaklığında raf ömrü en az 12 ay olacaktır. 

 
127. LAMA, DEMİR TESTERE AĞZI (LAMA), 300X25X0,8 MM 
 
 Yüksek hız çeliğinden imal, komple sertleştirilmiş iki kenarı diş açılmış ve TS 153/3 standardında olacaktır. 

 Lama boyu 300 mm, genişliği 25 mm  ve et kalınlığı 0, 8 mm olacaktır. 

 Her türlü metal ve boruların kesimine uygun olacaktır. 

 
128. SU TERAZİSİ, MIKNATISLI, ÜÇ GÖSTERGELİ, 60 CM 
 

 Su terazisinin ölçüm hassasiyeti yüksek kaliteli olacaktır. 
 Su terazisinin boyu 60 cm olacaktır. 
 Su terazisi mıknatıslı olacaktır. 
 Su terazisinin gövdesi darbelere dayanıklı alüminyum malzemeden imal edilmiş olacaktır. 
 Su terazisinin hassasiyeti en fazla 1mt / 1mm olacaktır. 

Yatay, dikey ve 45o ölçüleri ölçebilmek için 3 adet kabarcık bulunacaktır. 
 
129. ZİNCİRLİ, KANCALI ÇEKTİRMELER 
 

 Yük zincirinin ölçüleri 10 x 30 mm ölçülerinde olacaktır. 
 El çekme gücü en fazla 305 N olacaktır. 
 3 ton kapasiteli olacaktır. 
 Test yükü en az 4,5 ton olacaktır. 
 Aşınmalara karşı direnci yüksek olacaktır. 
 Kısa kolu mafsal etrafında 3600 dönebilir olacaktır. 
 Fırınlanmış emaye boya ile kaplanmış olacaktır. 

 
130. POMPA, HAVALI KARTERDEN YAĞ ÇEKME POMPASI 
 

 Araçların motor yağlarının boşaltım işlerinde kullanımına uygun olacaktır. 
 Motor içerisindeki atık yağları hava yardımı ile üzerinde bulunan cam hazne içerisine 

toplayabilecektir. 
 Çalışma basıncı 6 ile 8 bar arasında olacaktır. 
 Boşaltma basıncı 0,5 bar olacaktır. 
 Hortum uzunluğu en az 1,5 metre olacaktır. 
 Boş ağırlığı en fazla 33 kg olacaktır. 
 Çıkan atık yağ miktarı cam hazne üzerindeki scala yardımı ile ölçülmesine imkan sağlayacaktır. 
 Scalalı cam bölümünün kapasitesi en az 8,5 litre olacaktır. 
 Yağ depolama bölümünün kapasitesi en az 75 litre, en fazla 85 litre olacaktır. 
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 Üzerinde bulunan teleskopik huni sayesinde karter kapağından atık yağın boşaltılmasına imkan 
sağlayacaktır. 

 Ürün ile birlikte en az 5 adet farklı çaplarda yağ emme çubuğu verilecektir. 
 Tank üzerinde seviye gösterge çubuğu olacaktır. 
 Tank içerisinde ki atık yağı basınçlı hava yardımı ile tahliye edilmesine olanak sağlayacaktır. 
 Tank üzerinde aşırı basınca karşı koruma sağlaması amacı ile emniyet ventili bulunacaktır. 
 Üzerinde rahat hareket ettirilebilmesi amacı ile 2 adet sabit ve 2 adet dönerli tekerlek mevcut 

olacaktır. 
 
131. AÇI ÖLÇME CİHAZI, AYARLI AÇI ÖLÇER, GÖNYELİ 

 
 Cetvel özel alaşım çelikten imal edilmiş ve mat krom kaplanmış olacaktır. 
 Gönye merkezinde bulunan somun ile ölçülen açı sabitlenebilecektir. 
 150 x 200 mm ölçülerinde olacaktır. 
 Ölçü hassasiyeti 1 derece olacaktır. 
 Doğruluk toleransı ±0,03 
 Scala kısmı yarım ay şeklinde içi boş olacaktır. 

 
132. AÇI ÖLÇER, MEKANİK, YATAY VE DÜŞEY AÇI ÖLÇEBİLME,1° BÖLÜMLENDİRMELİ, 40 CM 
 

 1° bölümlendirmeli olacaktır. 
 0° ve 180° arasında ölçüm yapabilecektir. 
 Yatay ve düşey açı ölçebilecektir. 
 Okuma ekranı olacaktır. 
 Uzunluk 40 cm olacaktır. 

 
133. YOĞUNLUK ÖLÇME CİHAZI, ANTİFRİZ YOĞUNLUK ÖLÇME CİHAZI 

 

 Cihaz araç ve iş makinelerinin soğutma sıvılarında ki antifriz oranını ölçmek amacı ile kullanılacaktır. 
 Sıcak veya soğuk tüm sıcaklık derecelerinde doğru ölçüm sağlayabilmelidir. 
 Cihazın ölçüm aralığı -5 oC ile -40 oC arasında olacaktır. 
 Hızlı ve hassas ölçüme imkan sağlayacaktır. 
 Dayanıklı plastik muhafazalı gövdeye sahip olacaktır. 
 Sarkaç gösterge tipinde olacaktır. 
 Ağırlık 100 gr-150 gr aralığında olacaktır. 
 Üzerinde bulunan döner vana sayesinde hava çekme ve/veya damlamayı önleyecektir. 

134. KARGABURUN, EĞRİ UÇLU, İZOLELİ, 160 MM 
 

 Özel alaşımlı çelik, Kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş, Krom kaplı, Kalın PVC izoleli olacaktır. 

 Sapları 1000 Volta dayanıklı izoleli olacaktır. 
 TS 60 ve DIN ISO 5745 Kalite Belgeli olacaktır. 
 160 mm uzunluğunda olacaktır(±5 mm),120-180 gram ağırlığında olacaktır. 

 
135. MALA, ÇELİK GÖVDE, AHŞAP SAPLI, SIVA MALASI, 22 NUMARA 
 
 Ahşap Saplı Sıvacı Malası Gövde boyu 22 Cm(veya NO:22, NUMARA 22)olacaktır.   

 En az 1.20 mm kalınlığında, 50 rockwell sertliğinde yay çeliğinden üretilmiş olacaktır. 

 Sap kısmı tabana, özel kaynak sistemi ile kaynatılmış formda olacaktır. 
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 Ahşap saplı modelde sap fırınlanmış pürüzsüz ve vernikli olmalıdır. 

 Sıva başta olmak üzere her türlü inşaat işlerinde kullanılabilir olacaktır. 

136. LASTİK BASINÇ ÖLÇME VE BASMA CİHAZI, ANALOG 
 

 Cihazın dayanıklı metal gövdesi olacaktır. 

 Cihaz en az 10 bar basınca kadar ölçüm yapabilecektir. 

 Cihaz basınçlı hava gönderen tetik mekanizması en az 8 bar basınca dayanıklı olacaktır. 

 Cihazın basınç ölçüm saati üzerinde hem bar hemde PSI scala değerleri olacaktır. 

 Cihaz üzerinde araç lastik siboplarına uyumlu universal kilit mekanizması olacaktır. 

 Cihaz üzerinde kompresör hortumunda bulunan universal hızlı sök-tak bağlantı soketine uyumlu 

olacaktır. 

 Entegre tahliye vanası sayesinde yüksek lastik basıncını azaltmak mümkün olacaktır. 

 Hortum uzunluğu en az 40 cm dayanıklı kauçuk malzemeden imal edilmiş olacaktır. 

 
137. CAM, MASKE CAMI, KAYNAK KORUYUCU CAM, 110X80 MM 
 
 Elde kullanılan kaynak maskesine uygun tip ve ölçülerde olacaktır. 

 Kaynak Maske Camı 110 x 80 x Cam 3 mm Kalınlıkta olacaktır. 

 Cam koyuluk derecesi en az 9 olacaktır. 

 Elektrikli ark kaynağı ve plazma kaynağında kullanılabilir özellikte olacaktır. 

 Dikdörtgen şeklinde ve siyah renkli olacaktır. 

 TSE EN 169 ve DIN 777 standartlarına uygun olacaktır. 

 
138. KAZMA, SİVRİ KAZMA, I. SINIF ÇELİK,  BAHÇE VE İNŞAAT İŞLERİ İÇİN, SAPLI 
 Bir yanı sivri, diğer tarafı yassı keski şeklinde olacaktır. 

 Çarpma yüzeyleri polisajlı olacaktır. 

 Gövdesi çift taraflı, sertleştirilmiş çelikten imal edilmiş olacaktır. 

 Gövdesi en az 2 kg ağırlığında olacaktır. 

 Sapının boyu en az 90 cm en fazla 100 cm olacaktır. 

 Sapı ahşap malzemeden imal edilmiş olacaktır. 

 

 
139. BIÇAK, TİLKİ KUYRUĞU TESTERE İÇİN, 203 MM. PLASTİK BORU 
 Arttırılmış esneklik ve dayanıklılık için Bi-Metal yapıda olacaktır. 

 Kesme ucunun uzunluğu 203 mm olacaktır. 

 Diş aralığı 1,8 - 2,5 mm aralığında olacaktır. 

 Sert plastik, sandviç malzeme ve boruları kesmeye uygun olacaktır. 

 

140. KUTU, AVADANLIK KUTUSU, PLASTİK, ÖNÜ YARI AÇIK EBAT 310 X 430 X 245 mm 
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 Polipropilen hammaddeden üretilmiş, yarı açık avadanlık kutusu olacaktır. 

 Mavi renk veya gri renk olacaktır. 

 İç ölçüleri: 310 X 430 X 245 mm (±10mm tolerans değerlerinde olacaktır.) 

  İster altlı üstlü ister yan yana monte edilebilir şekilde olacaktır. 

 Kutu üzerinde bulunan tırnaklar sayesinde aparata takıldığında esneme, eğilme yapmadan düzgün bir 

şekilde kullanıma uygun olmalıdır.  

 

141. KUTU, AVADANLIK KUTUSU, PLASTİK, ÖNÜ YARI AÇIK EBAT 400 X 600 X 420 mm 
 

 
 

  Polipropilen hammaddeden üretilmiş, yarı açık avadanlık kutusu olacaktır. 

 Mavi renk veya gri renk olacaktır. 

 Dış ölçüleri: 400 X 600 X 420 mm mm (±10mm tolerans değerlerinde olacaktır.) 

 İster altlı üstlü ister yan yana monte edilebilir şekilde olacaktır. 

 Kutu üzerinde bulunan tırnaklar sayesinde aparata takıldığında esneme, eğilme yapmadan düzgün bir 

şekilde kullanıma uygun olmalıdır.  
 

 

 

 

 

 

 

NOT: Bu teknik şartname örnek olarak hazırlanmış olup, alım konusu malzemelerin özelliklerine göre farklılık gösterebilir. 
İhale zamanı Ekap ta yayınlanan şartname esastır. 


