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II. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

Обхват на доставките 

 Доставката на резервни части и консумативи за моторни инструменти, ще се 
извършват периодично, по изискване от Възложителя. 
 Резервните части са предназначени за различни инструменти с марката STIHL и 
следва да бъдат съвместими със същата. Те са със строго специфични технически 
характеристики, които се определят еднозначно от производителя. Поради това за 
характеристика ще се използва модела и производителя на съответния инструмент.  

Резервните части трябва да имат експлоатационни характеристики равни или по-

добри от частите, които заменят. 
 

 1. Резервни части и консумативи за моторни триони модели: MS 180, MS 210, MS 

250, MS 251, MS 461. 

№ НАИМЕНОВАНИЕ 

1 Стартер 

2 Стартерно въже 

3 Дръжка на стартера 

4 Ключ стоп 

5 Винт за натягане на веригата комплект 

6 Гайка за спирачен капак 

7 Свещ 

8 Филтър маслен 

9 Филтър горивен 

10 Филтър въздушен 

11 Водещо колело 

12 Антивибрационни тампони 

13 Капачка маслен резервоар 

14 Капачка горивен резервоар 

15 Капак за водещо колело 

16 Ловител на веригата 

17 Пружина на верижна спирачка 

18 Съединителен барабан с лагер 

19 Съединител комплект 

 

 2. Резервни части за храсторези и моторни коси модели: FS 56, FS 80, FS 87, FS 

350 и FS 360; 

№ НАИМЕНОВАНИЕ 

1 Предпазител за режещото оборудване 

2 Стартер 

3 Въже стартерно за моторна косачка 

4 Дръжка на стартера 

5 Регулиращи винтове на стартера 

6 Ключстоп 
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7 Свещ 

8 Жило за газ 

9 Филтър горивен 

10 Филтър въздушен 

11 Предпазна шайба 

12 Гайка ъглова предавка 

13 Капачка притискаща диска 

14 Капачка за резервоар 

15 Контрагайка 

16 Тръба носеща 

 

 Консумативи. Минимални изисквания на Възложителя. 
 

1) Шини за моторни триони 

Да осигуряват точно водене на веригата при минимални загуби от триене, да 
трансформира минимални загуби на мощност на двигателя. Да издържат на 
интензивни натоварвания без да се огъват. 

№ Технически характеристики Минимални изисквания 

1 Широчина на канала 1.1 - 1.6мм 

2 Дължина 11'' - 20'' 

3 Стъпка 3/8''; .325''; .404'' 

 

2) Вериги за моторни триони. 
Режещите зъби да са от високо легирана стомана, фино обработени шарнирни 

отвори, подсилени нитове. 
№ Технически характеристики Минимални изисквания 

1 Дебелина 1.1 - 1.6мм 

2 Дължина 11'' - 20'' 

3 Стъпка 3/8''; .325''; .404'' 

4 Обла пила Ф4, Ф4,8 Ф5.5 

5 Плоска пила 6” 

 

3) Дискове циркулярни. 
Да са направени от твърда стомана с високо съдържание на въглерод за постигане 

на висока производителност, трайност и износоустойчивост. Да могат да режат 
издънки с дебелина до 10см. Да са лесни за заточване. 

№ Технически характеристики Минимални изисквания 

1 Брой зъби 22 или 24 

2 Външен диаметър oт 200мм до 350мм 

3 Дебелина 1.5 - 5 мм 

4 Вътрешен отвор за присъединяване 20мм и 1” 

 

4) Дискове за тръстика и твърда трева. 
Да са направени от твърда стомана с високо съдържание на въглерод за постигане 

на висока производителност, трайност и износоустойчивост. 
№ Технически характеристики Минимални изисквания 

1 Брой зъби 4 или 8 

2 Външен диаметър от 200мм до 350мм 

3 Дебелина 1.5 - 4 мм 

4 Вътрешен отвор за присъединяване 20мм и 1” 

 

5) Ножове за трева. 
Да са направени от твърда стомана с високо съдържание на въглерод за постигане 
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на висока производителност, трайност и износоустойчивост. 
№ Технически характеристики Минимални изисквания 

1 Брой зъби 3 

2 Външен диаметър от 200мм до 350мм 

3 Дебелина 3 - 4 мм 

4 Вътрешен отвор за присъединяване 20мм и 1” 

 

6) Тримерни глави 

Да бъдат произведени от комбинирани материали с цел постигане на повишена 
дълготрайност и живот с по-ниски нива на шум и по-трудно скъсване на кордата и 
висока производителност. Да позволява бързо и лесно смяната на кордата. 

№ Технически характеристики Минимални изисквания 

1 Дебелина на кордата 2.7–4мм 

2 Брой на кордите 2 

3 Начин на подаване на кордата автоматично 

 

7) Корда 

Да бъде от комбинирани материали с цел постигане на повишена дълготрайност 
по-ниски нива на шум и по-трудно скъсване и висока производителност. Да може 
да реже гъста растителност, дебела трева и храсти до 20мм. 

№ Технически характеристики Минимални изисквания 

1 Дебелина на кордата 2.7мм 

2 Дължина на ролките от 70 до 358 м 

3 Профил на кордата Кръг, квадрат и др. 
 

8) Смазочни материали 

№ НАИМЕНОВАНИЕ 

1 Масло за двутактова смес STIHL 

2 Масло за вериги М10D 

3 Грес 

 

Възложителят си запазва правото при необходимост да поръчва резервни 
части и консумативи, различни от посочените в техническата спецификация към 
настоящата документация. 

Доставките, предмет на настоящата поръчка, включват доставка до обекта, 
посочен от Възложителя при заявяването им, в необходимите количества и вид. 
Доставката до обекта е за сметка на Изпълнителя, като същите следва да се 
изпълняват срочно и качествено. 

Срокът, посочен за изпълнение на доставките следва да не е по-дълъг от 36 часа, 

считано от получаването на заявка по факс, телефон или поща от Възложителя. 
При доставката на частите и консумативите по всяка една конкретна доставка, 

фабричната опаковка е задължение на Изпълнителя. Той следва да притежава 
документация и техническа информация, удостоверяваща качеството на предлаганите 
продукти и/или гаранционна карта когато е приложимо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 










