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Specyfikacja techniczna 
 

Zadanie nr 1 – Wyposażenie dla zawodu Elektromechanik pojazdów samochodowych - kwalifikacja M.12 

 

L.p. Rodzaj Typ Główne parametry techniczne 
Ilość 
sztuk 

1. 
Zestaw do diagnostyki 

samochodowej 
Zestaw 

diagnostyczny 

Wyposażenie:  
zasilacz, walizka, kabel uniwersalny 4-przewodowy, przewód OBD, 
zintegrowany wymienny adapter IBOX, uchwyt modułu, przewód USB. 
Przewody pom.: żółty i niebieski,  
przewód masowy czarny, końcówka pomiarowa czerwona, zacisk 
przyłączeniowy czarny.               
Realizowane protokoły badań diagnostycznych  ISO 9141-2, linie K/L; kody 
błyskowe  
SAE-J1850 DLC (GM,...);   
SAE-J1850 SPC (Ford)  
CAN ISO11898 ISO 15765-4 (OBD) Procesor Intel Atom N2600 1.6 GHz 
DualCore, system Windows 7 POSReady, pamięć operacyjna 2 GB, dysk 
twardy 320 GB   
Wyświetlacz:  
ekran kolorowy 10“ TFT dotykowy, rozdzielczość 1024 x 600 dpi  
Wyposażenie:  
multimedia, Bluetooth klasa 1, WLAN IEE802.11b/g/n, zewnętrzny napęd 
DVD,   
zasilacz 12 V, akumulatory  
Porty: LAN 1x10/100 Ethernet, wejście VGA, 2 USB 2.0, wejście na kartę SD, 
złącze do słuchawek i na głośniki, wejście na zasilacz. 
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2. 
Podnośnik pneumatyczny 

bałwankowy 
Podnośnik 

Do podnoszenia samochodów osobowych. Podnośnik pneumatyczny 
bałwanek o udźwigu min. 3400 kg do max. 3600 kg, na wysokość min. 37,4 
cm max. 38,6 cm. Posiada dwa zawory: wlotowy i wylotowy. Poduszki 
wykonane ze zbrojonego kauczuku. Średnica poduszki: min. 24 cm do max. 
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35 cm. Ciśnienie nie mniej niż 5 Bar. Waga: min. 21,5 kg – max. 27,9 kg. 

3. Kompresor tłokowy z osprzętem Kompresor 

posiada zabezpieczenia termiczne, wytrzymałe koła jezdne, samoczynne 
uruchomienie przy min. ciśnieniu, a wyłączenie przy max. poziomie ciśnienia.  
Wydajność ssania: min. 513 l - max. 520 l 
Obroty: min. 1350 – max. 1490 obr/min 
Pojemność zbiornika: min. 267 l - max. 272 l 
Hałas: max. 83 db 
Waga: min. 138 kg - max. 143 kg 
Dodatkowo do kompresora dołączony zestaw narzędzi pneumatycznych: 
- pistolet: natryskowy, przedmuchujący oraz pistolet ułatwiający nakładanie 
farb, przyssawka, waż spiralny  
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4. 
Wózek narzędziowy dedykowany 7 

szufladowy wyposażony  
w 275 narzędzi  

Narzędzia 

Kolor szafy zielony, 7 szuflad;  
Wyposażenie:  
klucze oczkowe: 21x23, 24x26, 25x28, 27x32 mm,  
klucze płasko oczkowe standard: 27,29,30,32mm  
Zestaw narzędzi 3/8", liczba narzędzi: 25  
Zestaw narzędzi klucze nasadowo przegubowe: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 
14x15, 16x17, 18x20  
Zestaw narzędzi klucze płasko oczkowe z zapadką: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19mm.  
Zestaw narzędzi klucze oczkowe E, nasadki E, klucze trzpieniowe 23 szt., 
Zestaw narzędzi 5 x przecinak,2 x młotek.  
Zestaw narzędzi grzechotka, przedłużki, redukcja 1/2" 24 szt.  
Zestaw narzędzi grzechotki, nasadki, końcówki nasadowe, klucze trzpieniowe, 
przedłużki 1/4" 72 szt.  
wybijaki, klucz nastawny, piłka  
klucze płasko oczkowe wygięte o 15º: 6 19, 22, 24 mm odchylenie: 75 stopni  
klucze oczkowe obustronne: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 
20x23  
klucze płaskie obustronnie otwarte: 21x23, 24x26, 25x28, 27x32  
klucze płaskie, klucze trzpieniowe: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 
18x19, 20x22, 22x25  
Zestaw narzędzi klucze nastawne, szczypce zaciskowe 
Zestaw narzędzi kombinerki 175mm, cęgi boczne 175mm, szczypce proste 
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200mm, szczypce wygięte 200mm.  
Zestaw narzędzi szczypce do pierścieni 4 szt.  
Zestaw narzędzi wkrętaki płaskie i krzyżakowe 8 szt 
Zestaw narzędzi pilniki 5 szt.  
Zestaw narzędzi klucze trzpieniowe hex z plastikową rączką,  
Zestaw narzędzi pomiarowych 6 szt. i tnących 5 szt. 

5. Klucz dynamometryczny Klucz  Zakres od 40 - 210Nm 2 

 

 

 


