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Τα πεξηερόκελα ηνπ Τεύρνπο Δηεπθξηλίζεωλ ζεωξνύληαη αλαπόζπαζην κέξνο ηεο 
Δηαθήξπμεο. 

 

Α. ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ 

Ερώτηση 1 

Σηελ παξ. 2.3.3 απαηηείηαη γηα ηελ πιαηθόξκα, λα είλαη πεξηζηξεθόκελε θαηά 380ν θαη’ 
ειάρηζηνλ.  

Παξαθαινύκε όπωο αιιαρζεί ή δηεπθξηληζηεί ε απαίηεζε ζε 360ν θαη’ ειάρηζηνλ.  

Απάντηση 1 

Δηεπθξηλίδεηαη όηη ε εμέδξα εξγαζίαο ζα είλαη πεξηζηξεθόκελε κε εύξνο πεξηζηξνθήο 360ν 
θαη’ ειάρηζηνλ. 

 

Ερώτηση 2 

Σηελ παξ. 2.3.7 απαηηείηαη γηα ηελ πιαηθόξκα, λα ειέγρεηαη ελαιιαθηηθά θαη από ην 
αζύξκαην ρεηξηζηήξην (ππ’ αξηζκ. III).  

Τν Επξωπαϊθό πξόηππν γηα ηηο ελαέξηεο πιαηθόξκεο εξγαζίαο είλαη ην ΕΝ280, βάζεη ηνπ 
νπνίνπ δελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε αζύξκαηνπ ρεηξηζηεξίνπ. Παξαθαινύκε γηα ηελ 
ηξνπνπνίεζε ηνπ ζρεηηθνύ όξνπ.   

Απάντηση 2 

Η παξάγξαθνο 2.3.7 αληηθαζίζηαηαη από ηελ θάηωζη: 

Θα ειέγρεηαη, ελαιιαθηηθά, κέζω ηωλ παξαθάηω δύν (2) θνλζόιωλ πιήξνπο ρεηξηζκνύ 
θηλήζεωλ, ε νιόηεηα ηωλ νπνίωλ ζα πεξηιακβάλεηαη ζηνλ εμνπιηζκό πξνο παξάδνζε:  

(i) Ελζύξκαηε, πιήξωο ελζωκαηωκέλε επί ηεο Εμέδξαο Εξγαζίαο &  

(ii) Ελζύξκαηε, επί ηνπ νρήκαηνο θνξέα θαη απνζπώκελε, ώζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηόο ν 
ρεηξηζκόο ηεο Εμέδξαο Εξγαζίαο από ην ρεηξηζηή επί ηνπ εδάθνπο, ρωξίο λα ράλεηαη ε 
νπηηθή ηνπ επαθή κε ην ζεκείν εξγαζίαο. Τν θαιώδην ζύλδεζεο ηεο ελ ιόγω θνλζόιαο 
ρεηξηζκνύ κε ηνλ πξνο νδήγεζε εμνπιηζκό ζα είλαη ηπιηγκέλν γύξω από έλα ζηξνθείν 
κε ειαηήξην, κε θαιώδην θαηάιιειν γηα επαλαιακβαλόκελε ηύιημε / εθηύιημε θαη κήθνο 
πνπ λα θαιύπηεη ηελ δεηνύκελε ιεηηνπξγία. Η ελζύξκαηε θαη απνζπώκελε θνλζόια 
ρεηξηζκνύ ζα είλαη εθνδηαζκέλε κε θαηάιιεινπο ηκάληεο αλάξηεζεο ζην ρεηξηζηή. Η 
ρξήζε ηεο θνλζόιαο ζα είλαη δπλαηή, ηόζν όηαλ απηή είλαη αλαξηεκέλε ζηνλ ρεηξηζηή, 
όζν θαη όηαλ είλαη αζθαιηζκέλε επί ηνπ νρήκαηνο θνξέα. 

Οη θνλζόιεο ρεηξηζκνύ ηεο εμέδξαο εξγαζίαο ζα είλαη εθνδηαζκέλεο κε απνκνλωηηθό 
κπνπηόλ έθηαθηεο αλάγθεο ζε ζρήκα καληηαξηνύ, ην νπνίν ζα είλαη ζπλερώο ιεηηνπξγηθό θαη 
ζηηο δύν θνλζόιεο, αλεμάξηεηα ηνπ πνηα θνλζόια είλαη αλελεξγή.  

Η αζθαιήο θαη επαξθήο ιεηηνπξγία ηνπ ρεηξηζηεξίνπ ζα ειεγρζεί ηόζν ζηελ θάζε 
ζρεδηαζκνύ όζν θαη ζηελ παξαιαβή ηνπ νρήκαηνο. 
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