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სატვირთო ავტომანქანის ტექნიკური მახასიათებლები

დანიშნულება სატვირთო

ტვირთამწეობა 2,5-5 ტონა

ძრავის ტიპი დიზელი (მინიმუმ ევრო IV სტანდარტი)

სიმძლავრე არა ნაკლებ 250( ც.ძ.)

თვლის ფორმულა 4X4-ზე

სიჩქარის კოლოფის ტიპი ავტომატური ან მექანიკური (გამაძლიერებლით)

გადაცემათა რაოდენობა არა ნაკლებ 6/1 საფეხური

საჭის მექანიზმი მარცხენა განლაგებით, რეგულირებადი

სამუხრუჭე სისტემა მოცურების საწინააღმდეგო, სადგომი მუხრუჭი

თვლების თვით დაბერვის სისტემა ყველა ღერძზე

მაშუქები შუქშენიღბვის შესაძლებლობით

ძარის გადახურვა ძარის კარკასით და ტენტით

ძარის უკანა და გვერდითა კედლები გადმოსაშლელი

ძარის გვერდითა კედლებზე ასაკეცი სკამები არანაკლებ 18 ადამიანზე

ერთი გამართვით (სვლა გეზი) არანაკლებ 800 კმ

სალონში სავარძლები 1+2 (მძღოლის რეგულირებადი)

გადასალახი ფონის სიღრმე არა ნაკლებ 0,8 მეტრი

გადალახვადი სიმაღლე არა ნაკლებ 0,5 მეტრი

გადალახვადი თხრილის სიგანე არა ნაკლებ 0,5 მეტრი

გრადიენტი არა ნაკლებ 50%

დაგვერდების კუთხე არა ნაკლებ 30%

საბუქსირე კაუჭი უკანა მხარეს, საბუქსირე დატვირთვა არანაკლებ 5 ტონა

ჯალამბარი
სამუშაო სიგრძე არა ნაკლებ 65 მ, დატვირთვა არა ნაკლებ
5 ტონა

კაბინა
გაბარიტული ზომები და სახურავის სიმტკიცე უნდა
იძლეოდეს იარაღის სადგარის მონტაჟის შესაძლებლობას

კაბინა
შესაძლებელი უნდა იყოს სამხედრო დანიშნულების
რადიო სადგურის მონტაჟი

დოკუმენტაცია სათადარიგო ნაწილების კატალოგი NSN კოდებით

ინდივიდუალური სათადარიგო
ინსტრუმენტები და ხელსაწყოები

ქანჩგასაღების ნაკრები, სახანძრო მოწყობილობები
ინდ.სამედიცინო ჩანთა.

ფერი ხაკისფერი

საგარანტიო პირობები არანაკლებ 3 წლიანი ან 100 000 კმ გარბენი



შენიშვნა: როგორც ავტომობილს ასევე მაკომპლექტებლებსა და მარაგნაწილებს უნდა ჰქონდეს
მინიჭებული ნატოს მომარაგების კოდი (NSN), რომლის სრული ჩამონათვალი უნდა ახლდეს
ავტოტენიკას მიწოდების დროს.

ავტომობილი არ უნდა იყოს ექსპლუატაციაში ნამყოფი.



სატვირთო ავტომანქანის ტექნიკური მახასიათებლები

დანიშნულება სატვირთო

ტვირთამწეობა 6-8 ტონა

ძრავის ტიპი დიზელი (მინიმუმ ევრო IV სტანდარტი)

სიმძლავრე არა ნაკლებ 320( ც.ძ.)

თვლის ფორმულა 4X4 ან 6X6-ზე

სიჩქარის კოლოფის ტიპი ავტომატური ან მექანიკური (გამაძლიერებლით)

გადაცემათა რაოდენობა არა ნაკლებ 6/1 საფეხური

საჭის მექანიზმი მარცხენა განლაგებით, რეგულირებადი

სამუხრუჭე სისტემა მოცურების საწინააღმდეგო, სადგომი მუხრუჭი

თვლების თვით დაბერვის სისტემა ყველა ღერძზე

მაშუქები შუქშენიღბვის შესაძლებლობით

ძარის გადახურვა ძარის კარკასით და ტენტით

ძარის უკანა და გვერდითა კედლები გადმოსაშლელი

ძარის გვერდითა კედლებზე ასაკეცი სკამები არანაკლებ 20 ადამიანზე

ერთი გამართვით (სვლა გეზი) არანაკლებ 800 კმ

სალონში სავარძლები 1+2 (მძღოლის რეგულირებადი)

გადასალახი ფონის სიღრმე არა ნაკლებ 1,2 მეტრი

გადალახვადი სიმაღლე არა ნაკლებ 0,6 მეტრი

გადალახვადი თხრილის სიგანე არა ნაკლებ 0,6 მეტრი

გრადიენტი არა ნაკლებ 60%

დაგვერდების კუთხე არა ნაკლებ 40%

საბუქსირე კაუჭი უკანა მხარეს, საბუქსირე დატვირთვა არანაკლებ 7 ტონა

ჯალამბარი
სამუშაო სიგრძე არა ნაკლებ 65 მ, დატვირთვა არა ნაკლებ
7 ტონა

კაბინა
გაბარიტული ზომები და სახურავის სიმტკიცე უნდა
იძლეოდეს იარაღის სადგარის მონტაჟის შესაძლებლობას

კაბინა
შესაძლებელი უნდა იყოს სამხედრო დანიშნულების
რადიო სადგურის მონტაჟი

დოკუმენტაცია სათადარიგო ნაწილების კატალოგი NSN კოდებით

ინდივიდუალური სათადარიგო
ინსტრუმენტები და ხელსაწყოები

ქანჩგასაღების ნაკრები, სახანძრო მოწყობილობები
ინდ.სამედიცინო ჩანთა.

ფერი ხაკისფერი

საგარანტიო პირობები არანაკლებ 3 წლიანი ან 100 000 კმ გარბენი



შენიშვნა: როგორც ავტომობილს ასევე მაკომპლექტებლებსა და მარაგნაწილებს უნდა ჰქონდეს
მინიჭებული ნატოს მომარაგების კოდი (NSN), რომლის სრული ჩამონათვალი უნდა ახლდეს
ავტოტენიკას მიწოდების დროს.

ავტომობილი არ უნდა იყოს ექსპლუატაციაში ნამყოფი.



სატვირთო ავტომანქანის ტექნიკური მახასიათებლები

დანიშნულება სატვირთო

ტვირთამწეობა 9-10 ტონა

ძრავის ტიპი დიზელი (მინიმუმ ევრო IV სტანდარტი)

სიმძლავრე არა ნაკლებ 380( ც.ძ.)

თვლის ფორმულა 6X6-ზე ან 8X8-ზე

სიჩქარის კოლოფის ტიპი ავტომატური ან მექანიკური (გამაძლიერებლით)

გადაცემათა რაოდენობა არა ნაკლებ 6/1 საფეხური

საჭის მექანიზმი მარცხენა განლაგებით, რეგულირებადი

სამუხრუჭე სისტემა მოცურების საწინააღმდეგო, სადგომი მუხრუჭი

თვლების თვით დაბერვის სისტემა ყველა ღერძზე

მაშუქები შუქშენიღბვის შესაძლებლობით

ძარის გადახურვა ძარის კარკასით და ტენტით

ძარის უკანა და გვერდითა კედლები გადმოსაშლელი

ძარის გვერდითა კედლებზე ასაკეცი სკამები არანაკლებ 24 ადამიანზე

ერთი გამართვით (სვლა გეზი) არანაკლებ 800 კმ

სალონში სავარძლები 1+2 (მძღოლის რეგულირებადი)

გადასალახი ფონის სიღრმე არა ნაკლებ 1,2 მეტრი

გადალახვადი სიმაღლე არა ნაკლებ 0,6 მეტრი

გადალახვადი თხრილის სიგანე არა ნაკლებ 0,6 მეტრი

გრადიენტი არა ნაკლებ 60%

დაგვერდების კუთხე არა ნაკლებ 40%

საბუქსირე კაუჭი უკანა მხარეს, საბუქსირე დატვირთვა არანაკლებ 10 ტონა

ჯალამბარი
სამუშაო სიგრძე არა ნაკლებ 65 მ, დატვირთვა არა ნაკლებ
9 ტონა

კაბინა
გაბარიტული ზომები და სახურავის სიმტკიცე უნდა
იძლეოდეს იარაღის სადგარის მონტაჟის შესაძლებლობას

კაბინა
შესაძლებელი უნდა იყოს სამხედრო დანიშნულების
რადიო სადგურის მონტაჟი

დოკუმენტაცია სათადარიგო ნაწილების კატალოგი NSN კოდებით

ინდივიდუალური სათადარიგო
ინსტრუმენტები და ხელსაწყოები

ქანჩგასაღების ნაკრები, სახანძრო მოწყობილობები
ინდ.სამედიცინო ჩანთა.

ფერი ხაკისფერი

საგარანტიო პირობები არანაკლებ 3 წლიანი ან 100 000 კმ გარბენი



შენიშვნა: როგორც ავტომობილს ასევე მაკომპლექტებლებსა და მარაგნაწილებს უნდა ჰქონდეს
მინიჭებული ნატოს მომარაგების კოდი (NSN), რომლის სრული ჩამონათვალი უნდა ახლდეს
ავტოტენიკას მიწოდების დროს.

ავტომობილი არ უნდა იყოს ექსპლუატაციაში ნამყოფი.



N აღწერილობა მაჩვენებელი შენიშვნა

1 ავტომობილის ტიპი პიკაპი
2 ტვირთამწეობა არანაკლებ 0.75 ტონა

3 კარებების რაოდენობა 4
4 ძარის გადახურვა ძარის კარკასით და ტენტით

5 ძარაზე ასაკეცი სკამები არა ნაკლებ 6 ადამიანზე

6 გამოშვების წელი არანაკლებ 2017
ექსპლუატაციაში არ

მყოფი
7 გადაცემათა კოლოფი მექანიკური ან ავტომატური
8 გადაცემათა კოლოფის გადაცემა არანაკლებ 6+1
9 ტურბო დიზელი   +

10 ძრავის მოცულობა (სმ3) არანაკლებ 2,4
11 სიმძლავრე (ც.ხ.ძ) არანაკლებ 150
12 საწვავის ავზის მოცულობა არანაკლებ 80
13 კლირენსი (მმ) არანაკლებ 280
14 საწვავის ხარჯი დასახლებულ ადგილებში  არა უმეტეს 9
15 საწვავის ხარჯი მჭიდროდ დასახლებულ ადგილებში არა

უმეტეს
6.5

16 საწვავის ხარჯი კომბინირებული  არა უმეტეს 7.6
17 სათადარიგო საბურავი   +
18 საავარძლები ნაჭრის
19 კონდიციონერი   +
20 დიფერენციალის ავტომატური გათიშვა   +
21 უსაფრთხოების ბალიში არანაკლებ 3
22 აუდიო სისტემა   +
23 საჭის სიმაღლის მარეგულირებელი მექანიკური
24 საჭის გამაძლიერებელი  +
25 ABC სისტემა  +
26 სარკეების ელ. რეგულირება  +
27 4X4 მექანიკური ჩართვის და გამორთვის ფუნქციით  +

28 ფერი ხაკისფერი

29 დოკუმენტაცია
სათადარიგო ნაწილების კატალოგი NSN
კოდებით

30
ინდივიდუალური სათადარიგო ინსტრუმენტები და
ხელსაწყოები

ქანჩგასაღების ნაკრები, სახანძრო
მოწყობილობები ინდ.სამედიცინო
ჩანთა.31 საგარანტიო პირობები არანაკლებ 3 წლიანი ან 100 000 კმ გარბენი

მსუბუქი მაღალი გამავლობის ავტომობილის ტექნიკური მახასიათებლები



N აღწერილობა მაჩვენებელი შენიშვნა

1 ავტომობილის ტიპი პიკაპი
2 ტვირთამწეობა არანაკლებ 0.75 ტონა
3 კარებების რაოდენობა 4

4 გამოშვების წელი არანაკლებ 2017
ექსპლუატაციაში

არ მყოფი
5 გადაცემათა კოლოფი მექანიკური ან ავტომატური
6 გადაცემათა კოლოფის გადაცემა არანაკლებ 6+1
7 ტურბო დიზელი   +
8 ძრავის მოცულობა (სმ3) არანაკლებ 2,4
9 სიმძლავრე (ც.ხ.ძ) არანაკლებ 150

10 საწვავის ავზის მოცულობა არანაკლებ 80
11 კლირენსი (მმ) არანაკლებ 280

12
საწვავის ხარჯი დასახლებულ ადგილებში
არა უმეტეს

9

13
საწვავის ხარჯი მჭიდროდ დასახლებულ
ადგილებში არა უმეტეს

6.5

14
საწვავის ხარჯი კომბინირებული  არა
უმეტეს

7.6

15 სათადარიგო საბურავი   +
16 საავარძლები ნაჭრის
17 კონდიციონერი   +

18 დიფერენციალის ავტომატური გათიშვა   +

19 უსაფრთხოების ბალიში არანაკლებ 3
20 აუდიო სისტემა   +
21 საჭის სიმაღლის მარეგულირებელი მექანიკური
22 საჭის გამაძლიერებელი  +
23 ABCსისტემა  +
24 სარკეების ელ. რეგულირება  +

25
4X4 მექანიკური ჩართვის და გამორთვის
ფუნქციით

 +

26 ფერი ხაკისფერი

27 დოკუმენტაცია
სათადარიგო ნაწილების კატალოგი

NSN კოდებით

28
ინდივიდუალური სათადარიგო
ინსტრუმენტები და ხელსაწყოები

ქანჩგასაღების ნაკრები, სახანძრო
მოწყობილობები ინდ.სამედიცინო

ჩანთა.

29 საგარანტიო პირობები არანაკლებ 3 წლიანი ან 100 000 კმ
გარბენი

მსუბუქი მაღალი გამავლობის ავტომობილის ტექნიკური მახასიათებლები



N დასახელება განზომილების
ერთეული

რაოდენობა
მწარმოე
ბელი
ქვეყანა

ფირმა მოდელი მიწოდების
ვადა

ერთ-
ფასი

სულ-
ფასი

1 0,75 ტონიანი TOYOTA HILUX-ის ტიპის სატრანსპორტო საშუალება ცალი 175
2 0,75 ტონიანი TOYOTA LANDCRUISER-ის ტიპის სატრანსპორტო საშუალება ცალი 32
3 2,5-5 ტონიანი მაღალი გამავლობის სატრანსპორტო საშუალება ცალი 18
4 6-8 ტონიანი მაღალი გამავლობის სატრანსპორტო საშუალება ცალი 66
5 9-10 ტონიანი მაღალი გამავლობის სატრანსპორტო საშუალება ცალი 9

კომპანიის დასახელაბა:
ხელმოწერა და ბეჭედი:

ფასების ცხრილი


