
# ტექნიკის, სატრანსპორტო საშუალების დასახელება გამოშვებული მოკლე აღწერილობა

1 მიქსერი WM1000  

2 რესაიკლერი  2200CR  

3 ბულდოზერი CAT B7RPS  1/04/2006

4 ასფალტის დამგები BOMAG AA626B 15/01/2012

5 ვიბროსატკეპნი HAMM 2520D  1/04/2006 18 ტონიანი, სატკეპნი დოლის სიგანე - 2.20 მეტრი
6 ვიბრო სატკეპნი HAMM 3516 26/07/2008 16 ტონიანი, სატკეპნი დოლის სიგანე - 2.00 მეტრი
7 დაინაპაკ CA-280D  8/02/2011 14 ტონიანი, სატკეპნი დოლის სიგანე - 1.80 მეტრი

8 სატკეპნი TS-200  14 ტონიანი, პნევმოთვლებზე.
9 ვიბრო სატკეპნი SW-650  

10 ვიბრო სატკეპნი SW-651

11 ავტოგრეიდერი ლიუგონგ GLG 422   

12 ავტოგრეიდერი ლიუგონგ GLG 422   

13 ავტოგრეიდერი  Mg-330  

14 ავტოგრეიდერი  Mg-330 

15 ავტოგრეიდერი  Mg-330 

16 ავტოგრეიდერი  Mg-330 

17 მექ. დამტვირთავი  CAT 0938G

18 მექ. დამტვირთავი  CAT 0938G

19 მექ. დამტვირთავი  CAT 0938G

20 მექ. დამტვირთავი  CAT 0938G

21 შნეკო-როტორული თოვლმწმენდი CLG842 

22 შნეკო-როტორული თოვლმწმენდი CLG842 

23 შნეკო-როტორული თოვლმწმენდი CLG842 

24 შნეკო-როტორული თოვლმწმენდი CLG842 

25 მერსედეს ბენც 3028 ბეტონის პომპა  

26 მერსედეს ბენც 3028 ბეტონის პომპა  

27 მიქსერი ბეტონმრევი მერსედეს-ბენცი AXROR 4140 6 მ3
 მაქსიმალური  დატვირთვა

28 მიქსერი ბეტონმრევი მერსედეს-ბენცი 3028 8 მ3 მაქსიმალური  დატვირთვა 

29 მიქსერი ბეტონმრევი მერსედეს-ბენცი 3028 8 მ3
 მაქსიმალური დატვირთვა 

30 მიქსერი ბეტონმრევი მერსედეს-ბენცი 3028 8 მ3
 მაქსიმალური დატვირთვა 

31 მიქსერი ბეტონმრევი მერსედეს-ბენცი 3028 8 მ3
  მაქსიმალური დატვირთვა 

32 მიქსერი ბეტონმრევი მერსედეს-ბენცი AXROR 4140 10მ3
 მაქსიმალური დატვირთვა

33 მიქსერი ბეტონმრევი მერსედეს-ბენცი AXROR 4140 10მ3
 მაქსიმალური  დატვირთვა 

34 მიქსერი ბეტონმრევი მერსედეს-ბენცი AXROR 4140 10მ3
 მაქსიმალური  დატვირთვა  

35 ექსკავატორი ვოლვო EC210BH 24/03/2006

36 ექსკავატორი VOLVO EC210BLC  25/06/2012

37 ექსკავატორი VOLVO EC300DL  2/10/2014
30  ტონიანი, ციცხვის მოცულობა - 1.80 მ3

. მაქსიმალური ამოთხრის 

სიღრმა - 7.40 მეტრი.

 1/04/2006

 1/04/2001

27/12/2012

 1/04/2001

 1/04/2001

31/01/2013

24/03/2011

 8/02/2006

ასფალტს შლის 2,8-დან 5-მეტრამდე სიგანეში.წარმადობა საათში 100 

ტონამდე ასფალტის გაშლა.

წონა 28 ტონა, გზის პლანირების დანით.

22.30  ტონიანი, ციცხვის მოცულობა - 1.27 მ3
. მაქსიმალური 

ამოთხრის სიღრმა - 6.70 მეტრი.

8 ტონიანი, სატკეპნი დოლის სიგანე - 1.50 მეტრი,  

16 ტონიანი, წინა დანით.

14 ტონიანი, წინა დანის გარეშე

წინა ციცხვით, ციცხვის მოცულობა - 2.00 მ3

წინა ციცხვით, ციცხვის მოცულობა - 2.30 მ3
. ზამთრის პერიოდში 

ციცხვის ნაცვლად ებმება თოვლის საწმენდი როტორი

36 მეტრიანი, საათში ტუმბავს 50 მ3
-მდე ბეტონს.

დოლურას სიგანე-2200სმ, წონა 48ტონა, ფრეზავს მაქს.-32სმ, 

წარმადობა დღეში 2000-დან 4000 მ2
-მდე ასფალტის საფარს.

შპს ,,სახელმწიფო სამშენებლო კომპანიის" კუთვნილი სამშენებლო ტექნიკა



# ტექნიკის, სატრანსპორტო საშუალების დასახელება გამოშვებული მოკლე აღწერილობა

38 ექსკავატორ დამტვირთავი  JCB 3CX  20/06/2008

39 ექსკავატორ-დამტვირთველი CASE 580T 

40 ექსკავატორ-დამტვირთველი CASE580T 

41 ბობქეთ T35120L ორკაპით  24/03/2011

42 ავტო ამწე მაზ 63170 15/07/2015

43 გზის საფარის შესაკეთებელი კომბ. მანქანა  მაზ -6303   3/03/2012

44 მერსედეს ბენცი 1835 

45 მისაბმელი ბუნკერი OZONLU EX- 37  

46 მერსედეს ბენცი 1838 

47 ცემენტის მზიდი მისაბმელი HRP2  

48 ფორდი კარგო 3535 D   თვითმცლელი
49 ფორდი კარგო 3535 D   თვითმცლელი
50 ფორდი კარგო 3535 D   თვითმცლელი
51 ფორდი კარგო 3535 D   თვითმცლელი
52 ფორდი კარგო 3535 D   თვითმცლელი
53 ფორდი კარგო 3535 D   თვითმცლელი
54 ფორდი კარგო 3535 D   თვითმცლელი 

55 ფორდი კარგო 3535 D  თვითმცლელი
56 ფორდი კარგო 3535D  თვითმცლელი
57 ფორდი კარგო 3535D  თვითმცლელი
58 ფორდი კარგო 3535D  თვითმცლელი

59 ფორდი კარგო 2526DC  სპეც.

60 ფორდი კარგო 2526DC  სპეც.

61 ა/მ გამწევი IVECO MP720 E42HT   1/04/2006

ტექნიკის და სხვა ტვირთების გადასაზიდად. ტვირთამწეობა 35 

ტონამდე, გაბარიტები: 11.40X2,55 მეტრი. ტვირთის მაქსიმალური 

სიმარლე 4,00 მეტრი. 

62 მერსედეს ბენც  გამწევი 24/03/2011
ტვირთების გადასაზიდად. ტვირთამწეობა 25 ტონამდე, გაბარიტები: 

12.00X2,55 მეტრი. ტვირთის მაქსიმალური სიმარლე 3.50 მეტრი. 

63 მისაბმელი STN-L4-47/80  1/04/2006

64 გამწევი  ლაფეტით  L-6 Turbo-320  AA811  1/04/2006

65 კოშკურა ამწე 1 31/01/2011

66 კოშკურა ამწე 2 31/01/2011

67 კოშკურა ამწე 3 31/01/2011

68 კოშკურა ამწე  4 31/01/2011

საკონტაქტო პირები: 

ზაზა გიგაური: 599 53 29 80

ლევან გუნცაძე 599 78 20 78

31/12/2012

31/12/2012

24/03/2011

24/03/2011

 3/03/2012

ტვირთების გადასაზიდად. ტვირთამწეობა 25 ტონამდე, გაბარიტები: 

12.00X2,55 მეტრი. ტვირთის მაქსიმალური სიმარლე 3.50 მეტრი. 

კოშკურა ამწე, ესპანური წარმოების, დასაწყობებულია თბილისში. 

მაქსიმალური ტვირთამწეობა 6000 კგ, მაქსიმალური სიმაღლე - 75 

მეტრი, ისრის მაქსიმალური განშლა - 75 მეტრი.

ტვირთამწეობა 20 ტონამდე, ადგილზე კარიერში 30 ტონამდე, ევრო 

3, 

თვითმცლელი, მაქსიმალური ტვირთამწეობა 25 ტონა, 

ცემენტმზიდი, მაქსიმალური ტვირთამწეობა 24 ტონა, 

ასფალტით, ორმოული შეკეთების სამუშაოებისთვის, თერმოსი, აქვს 

ემულსიის რეზერვუარი, ვიბრაციული სატკეპნი, მოტო ხერხი 

ასფალტის საჭრელად.

წინა სატვირთვი ციცხვის მოცულობა - 1.00 მ3
, უკანა სათხრელი 

ციცხვის მოცულობა - 0.15; 0.60 მ3. მაქსიმალური ამოთხრის სიღრმე - 
5.90 მეტრი.

ორკაპით, ტვირთამწეობა მაქსიმუმ 3.50 ტონა. აწევის სიმაღლე 11,50 

მეტრი.

32 ტონიანი, მაქსიმალური სიმაღლე 28,00 მეტრი. თვლები 6X6

ახორციელებს ორმოულ შეკეთებას მექანიზირებული წესით, ბიტუმის 

ემულსიის და 0-5 მმ ფრაქციული ღორღის გამოყენებით.


