
Lýsing frá útbjóðara Lýsing frá tilboðsgevara Fakta frá tilboðsgevara Fortreyt Vekting

Nettovekt

Vekt á skuffu til kavagrevstur

Vekt á skjótskifti, BM

Operating weigt Útgreinast skal hvat er íroknað 

operationellu vektini > 19 tons

Rór og joystick ja/nei

Ekstra hydraulikúttak á bummi ja/nei

Oljufýr og Aircondition ja/nei

Centralsmyrjing ja/nei

Automatisk gearskift ja/nei

Vektarskipan við prentara ja/nei

Max breidd á skuffu til at grava kava ja/nei < 3,3m

Min breidd á skuffu til at grava kava ja/nei > 3,1m

Rotorblinkljós og Arbeiðsljós, ikki LED ja/nei

Varmi í viskara, rútum og síðuspeglum ja/nei

Kavaketir, Erlau ja/nei

L3 hjól 23,5-25, kvalitetsdekk ja/nei

Teknisk hotline skal lýsat          

Lokal support skal lýsast         

Serfrøðinga support skal lýsat, t.d. respons 

tíð, og manning/førleikar
         

Eykalutagoymsla skal lýsast, við atliti at 

levering í Føroyum
  

Allir eykalutir til dagligt og periodiskt 

viðlíkahald skulu til eina og hvørja tíð vera á 

goymslu í Føroyum. Her verður hugsað um 

t.d. filtur, reimar og smyrju oljur v.m. 

Landsverk hevur avtalu við Effo um 

smyrjuoljur, tvs. um aðrar seroljur skulu 

nýtast, skal hetta greitt tilskilast.

LV kann umvæla og servicera maskinur á 

egnari smiðju,  innanfyri garantitíðini, uttan 

miss av garanti.

Reperatiónshondbók og eykalutabók, verða 

latinl LV saman við maskinuni ja/nei

Garantipakkin skal lýsast og príssetast

Hurð og atkomuviðurskifti

Bakki-alarmur

Stikk til at løða telefon

Dúrkið: Bakki úr sýrufastum belegningi og 

gólvmáttum

Luftfjarða leðursetur til førara

Ljóð db(A) < 70 db(A)

Uml. 250 hk (Gross power) 

umhvørvisdieselmotor

Korresiónsverja

Eyka korresiónsverja - valfrítt Kostnaðarmetast seperat og lýsast

Útgerð

Tilboðsgevarin skal lýsa verkstað í 

generellum lýsingum - herundir hvussu 

ein møgulig viðlíkahaldsavtala kann 

gerast.Lýsast skal eisini hvar goymslan 

er plaserað. 

Landsverk metir support út frá eini 

heildarmeting av kostnaðar- og 

tænastustøði.

Landsverk ynskir í mest møguligan 

mun at nýta egið 

verkstað/mekanikarar til viðlíkahald

Support

Tilboðsgevarin skal lýsa eina maskinu, 

ið hann metir vera best egnað. Um 

fleiri maskinir eru við í tilboðnum, 

verður tann bíligasta tikin við í 

viðgerðini

Vekt

Øll feltir við apilsingulum liti skulu fyllast út

20%

60%
Tilboðsgevarin skal lýsa kostnað fyri 

eina maskinu
Prísur

5%

Arbeiðsum

hvørvi, 

Trygd og 

Umhvørvi

15%

Tilboðsgevarin skal lýsa 

arbeiðsumhvørvið, trygd og 

orskunýstlu í generellum lýsingum

Tilboðsgevarin skal útgreiðna fylgjandi 

útgerð í maskinuni, í teimum kravdu 

støddum har tað er tilskilað


