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REPUBLIKA E SHQIPERISE 

BASHKIA LUSHNJE 

 

 

SPECIFIKIMET TEKNIKE TË MJETIT TEKNOLOGJIK: 

MODELI : KAMION TEKNOLOGJIK PËR MBETJE URBANE ME 2 AKSE 

(KOMPAKTOR) 

 

 

EMËRTIMI SPECIFIKIME 

Kamion teknologjik 1 copë 

Viti i prodhimit Minimumi Viti 2010 

Gjendja e mjetit kamioni (shasia) E përdorur 

Sasia e Km të përshkruara Maksimumi 300000 Km 

Kambio Manual Ose automatik 

Klasa e emetimi të gazrave  Euro 4 e lart 

Konfigurimi i Akseve 4x2 

Gjendja e superstrukturës (kompaktorit) E re 

Vellimi i Kompaktorit 
    Kompaktori i  parë 8 m3 deri në 10 m3 

 

 

Sistemi i ngarkimit dhe shkarkimit 

Sistem hidraulik i përshtatshëm për kazanë 

1.1 m3 metalik dhe plastik stamdart 

Shkalla e komprimimit 5:1 – 6:1 në akordim me karakteristikat dhe 
denistetin e mbetjeve, 

Sistemi  i  komprimimit Sistem hidraulik ,manual me levat e dorës 

ose  automatik ne panelin e kontollit në 

pjesën e pasme 

Operacioni dhe kontrolli - Funksionimi dhe kontrolli 

është i përshtatshëm për 

EN1501-1. 

- Kamera e pasme dhe monitori i  
përfshire. 

-  Në rast se operatori qëndron në 

stendat  e pasme, atëherë shpejtësia e 

kamionit kufizohet në maksimum 30 

km/orë në drejtimin përpara 
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Specifikime teknike shtesë 

- Ajër i Kondicionuar 

- Hapje dhe mbyllje me celës dhe qendrore 

- Komandim Xhamash elektrik 

- Me sistem komandimi elektrik, sistemi të komandohet nga boksi i kontrollit i cili 

ndalon, fillon procesin i pajisur me buton emergjencë në të dy krahët e mjetit si dhe 

me pajisje që të ndalojnë  sistemin në raste avarish, video në kabinë për monitorimin 

mbrapa mjetit. 

- 2 Drita Rrotulluese: 1 dritë rrotulluese përpara dhe një në fund të superstrukturës. 

- 1 Drite pune e montuar në pjesën e pasme të superstrukturës 

- Sistemi  i  frenimit duhet të jetë i rregullt 

- Të jetë i pajisur me tahograf të rregullt   

- Gomat e makines duhet te jene te reja 

- Pjeset xhenerike duhet te jene te rregullta 

- Motorri duhet te jete ne gjendje pune dhe i rregullt   

- Garancia per mjetin duhet te jete per nje periudhe 1 (nje) vjeçare 

    

                                                

  

Dokumentacioni 

Të jetë i pajisur me dokumentacion regjistrimi ku përfshihen (leje qarkullimi, targa,  taksa)  

Policë sigurimi nga dëmtimet ndaj të tretëve (TPL)  Manual përdorimi i përgjithshem dhe 

instruksione teknik  të mjetit.                                                                                              

Afati i dorëzimit 40 ditë kalendarike. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


