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Predmet javnega naročila: Dobava zgoščevalnika odpadkov – kompaktor  
Št. javnega naročila: 25/JN-2020/B 
 
 

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE NAROČILA  
 
1. Predmet naročila 

 
Dobava zgoščevalnika odpadkov na kovinskih kolesih z gnetilnimi in drobilnimi zobmi - kompaktor. 
Zgoščevalnik je namenjen drobljenju in stiskanju odpadkov na odlagališču odpadkov. Zgoščevalnik mora biti 
dostavljen naročniku na naslov RCERO Celje, Bukovžlak 30, Teharje.  
 
2. Tehnični podatki 

 
2.1 Motor 

- Motor:    Diesel (vodno hlajen). 
- Moč (ISO 9249): min. 300 kW  
- Izpuh:   Stage V/Tier 4f 

 
2.2 Pogon 

- Brezstopenjski hidrostatični ali planetarni. 
 
2.3 Hidravlični sistem 

- Oljni hladilnik hidravličnega olja. 

- Hidravlično gnana vetrnica hladilnega sistema z delovanjem po potrebi in  funkcijo reverzibilnega 

izpihovanja. 

2.4 Delovna oprema 
- Robustna žlica z zobmi, velikosti  > 4 m3  in zaščitno pločevino zgoraj.  

- Minimalna nakladalna višina z žlico 3.000 mm. 

- Žlica se mora krmiliti preko ene krilne ročice (Joystick). 

- Zaščita sprednje in zadnje osi pred navijanjem tujkov – žice (rezalni nož).  

- Zaščita hladilnika pred poškodbami. 

- Zaščita hidravličnih valjev za nakladalno žlico pred poškodbami. 

- Priklop za vleko. 

2.5 Kolesa 
- Štiri poligonalna kovinska kolesa z gnetilnimi in drobilnimi zobmi (širine min 1.000 mm). 

- Zobje na kolesih morajo biti visoko odporni na obrabo in zamenljivi  (življenjska doba zob vsaj 9000 

del ur). 

- Stroj mora imeti nameščene ustrezne nastavljive čistilce, za samodejno čiščenje koles in zob. 

2.6 Hrup 
- V kabini: do 75 dB. 
- Zunaj:  do 115 dB. 

 
2.7 Delovna zmogljivost 

- Teža stroja: min. 35.000 kg. 
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- Stroj se mora zgibati na polovici – zglob (pregib). 

- Stroj mora omogočati vzdolžni in prečni odklon osi zgloba-pregiba z namenom, da vsa štiri kolesa 

sledijo neravnemu terenu, in s tem dosežemo večji učinek gnetenja. Vzdolžni in prečni odklon osi 

zgloba-pregiba ≥ kot ±5°. 

- Oddaljenost najnižje točke stroja od tal vsaj 600 mm. 

- Vse pogonske komponente stroja, morajo biti v zaprtem okvirju, da se prepreči kopičenje nesnage 

okoli motorja, črpalk, pogonov itd.., in s tem preprečimo poškodbe vitalnih delov ter nastanek 

požara na stroju, oziroma širjenje morebitnega požara iz stroja v okolico. V nasprotnem primeru, 

mora biti stroj opremljen s sistemom za samodejno gašenje ( kot npr. AFEX Fire Susppression). 

 
2.8 Oprema 

- Progresivni centralni mazalni sistem z el. črpalko 24 V/DC, za doseganje tlaka min. 350 bar in 

rezervoarjem cca 3-4 kg.  

- Integriran hidravlični zavorni sistem. 

- Elektrohidravlična parkirna zavora. 

- Zvočno izolirana kabina  ROPS/FOPS z laminiranim steklom in z nadtlakom vstopnega zraka ter 

senzorjem nadtlaka in karbonskim filtrom za zrak. 

- Rolo proti soncu spredaj na kabini. 

- Ogrevana zunanja ogledala. 

- 4-krat delovna led luč spredaj na kabini. 

- 4-krat  led luč na zadku stroja. 

- Brisalec vetrobranskega stekla. 

- Akustična signalizacija za vzvratno vožnjo.  

- Samodejno aktiviranje žarometov zadaj na kabini in zadku ob vključitvi vzvratne vožnje. 

- Klimatska naprava. 

- Avto radio. 

- Izklopno stikalo za izklop mase stroja na dosegu iz tal. 

- Osnovno orodje za vzdrževanje. 

- Rotacijska luč.  

- Kamera za nadzor prostora za strojem. 

- Zračno vzmeten voznikov sedež z nastavljivim naslonom za glavo, roke, varnostnim pasom in 

gretjem. Sedež mora imeti nastavljiv naklon in dolžino, oporo ledvenega dela, nastavljivo težo (min. 

120 kg), višino in globino. 

- Prevleka za sedež. 

- 12 V vtičnica v kabini. 

- Monitor za nadzor in nastavitve pomembnih delovnih parametrov kot so: podatki o stroju, podatki 

o porabi goriva itd. 

- Gasilni aparat (6 kg). 

- Stroj in vsa oprema mora biti nova. 

- Leto dobave stroja mora biti tudi leto izdelave. 
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3. Obseg ponudbe 
 
1. Dobava stoja v skladu s tehničnimi zahtevami na naslov RCERO Celje, Bukovžlak 30, Teharje. 
2. Navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku. 
3. Osnovno orodje za vzdrževanje: 

o  kladivo 500 g         1 kom, 
o  garnitura ravnih izvijačev       1 gar, 
o  garnitura križnih izvijačev       1 gar, 
o  Garnitura viličasto obročnih ključev 8-36     1 gar, 
o Montirno železo 500 mm       1 kom, 
o Garnitura imbus ključev v plastičnem etuiju     1 gar, 
o Klešče univerzalne z vretenom  (kot npr.:446/2P)    1 kom, 
o Priključna cev z nastavkom za izpust motornega in hidravličnega olja               1 kom 

 
4. Poučitev o upravljanju in vzdrževanju stroja. 
5. Izjava o skladnosti, stroj mora biti izdelan skladno s standardi in normativi, ki veljajo za podobne 

stroje v EU.  
6. Stroj mora imeti potrdilo o pregledu in preizkusu delovne opreme (IVD pregled). 
7. Katalog nadomestnih delov v elektronski in pisni obliki. 


