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Predmet javnega naročila: Dobava specialnih komunalnih delovnih in tovornih vozil z nizkimi 
emisijami za opravljanje dejavnosti naročnika 
št. javnega naročila: 4/JN-2020/B 

 

 

TEHNIČNA DOKUMENTACIJA  
 
Predmet javnega naročila je dobava specialnih komunalnih delovnih in tovornih vozil z nizkimi 
emisijami za opravljanje dejavnosti naročnika. 
 
Predmet javnega naročila je razdeljen na tri sklope: 
 

− Sklop št. 1: Delovna vozila za zbiranje in prevoz odpadkov 
a. Delovno vozilo za zbiranje in prevoz odpadkov z največjo maso do vključno 19 ton (dve enaki 

vozili) in 
b. Delovno vozilo za zbiranje in prevoz odpadkov z največjo maso do vključno 26 ton (eno vozilo). 

 

− Sklop št. 2: Delovno vozilo za črpanje in prevoz fekalij 
a. Delovno vozilo za črpanje in prevoz fekalij z največjo maso do vključno 19 ton (eno vozilo) 

 

− Sklop št. 3: Tovorna vozila za zbiranje in prevoz odpadkov s kontejnerji 
a. Tovorno vozilo za zbiranje in prevoz odpadkov s kontejnerji velikosti 5-7 m3 z največjo maso do 

vključno 7,5 ton (eno vozilo) 
b. Tovorno vozilo za zbiranje in prevoz odpadkov s kontejnerji velikosti do 30 m3, s pogonom na 

CNG z največjo maso do vključno 26 ton (dve  vozili). 
 
Ponudnik lahko predloži ponudbo za en ali več sklopov. V kolikor ponudnik predloži ponudbo za vse 
sklope, le-to predloži v okviru ene ponudbe. Ponudnika, ki bo predložil več kot eno ponudbo za javno 
naročilo, bo naročnik izključil iz nadaljnjega postopka. 
 
Predmet ponudbe mora izpolnjevati najmanj minimalne tehnične zahteve, navedene v tej tehnični 
dokumentaciji, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Naročnik dovoljuje pri vseh sklopih, da je 
poleg predpisanih materialov lahko uporabljen primerljiv oz. ekvivalenten material, ki je po svojih 
tehničnih in ostalih značilnostih primeren za izdelavo zahtevanih izdelkov, skladno s standardi. 
 
 
RAZPISNI POGOJI, SKUPNI ZA VSA VOZILA: 
 
V tej razpisni dokumentaciji zahtevane in s strani ponudnikov podane merljive karakteristike, morajo 
biti enake kot v prometnem dovoljenju in homologaciji, oziroma ne smejo odstopati v škodo naročnika. 
Naročnik si pridržuje pravico zahtevati od ponudnika, da mu v 5 delovnih dneh od poziva pokaže vozilo, 
ki mora ustrezati vsem zahtevam iz tega javnega naročila za posamezni sklop. 
 
Vsa vozila morajo biti tovarniško nova – datum izdelave vozila mora biti datum med podpisom pogodbe 
in iztekom roka za dobavo vozila (2020), stanje števca kilometrov ali delovnih ur ne sme biti višje kot 
je potrebno za pripravo vozila iz tega javnega naročila.  
 
Šasije in vsa oprema mora biti izdelana skladno z veljavnimi predpisi v RS oz. direktivami EU. 
 
Ponudba, ki ne bo ustrezala vsem zahtevam tehnične dokumentacije bo izločena iz nadaljnjega 
postopka javnega naročila. 
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1. Obvezna oprema vseh vozil  
 
Vsa vozila morajo imeti naslednjo opremo: gasilni aparat, varnostni trikotnik, komplet prve 
pomoči, baterijska svetilka, opozorilna svetilka, 2 kosa varnostne zagozde, odsevni jopič, 
žarnice, pripadajoče orodje, dvigalka. 

 
2. Servis vozil 

 
               Ponudnik mora zagotavljati servis vozil pod naslednjimi pogoji: 

▪ Pooblaščen servis v Sloveniji, ki ne sme biti oddaljen od sedeža naročnika več kot 100 km 
oz. ustrezen mobilni servis za dobavljeno vozilo (šasije in nadgradnje) v času garancijske 
dobe, z odzivnim časom največ 24 ur od prejema pisne zahteve naročnika, v primeru 
okvare. 

▪ Dobava rezervnih delov s strani ponudnika zagotovljena 10 let od prevzema vozila. 

 

3. Garancija vozil  
 
▪ 24 mesecev na kompletno vozilo (šasija in nadgradnja).  
▪ Začetek veljavnosti garancije od dneva registracije. 
 

4. Dokumentacija, ki mora biti priložena k ponudbi  
 
▪ Skice vozila z nosilnostmi in merami (ofertne risbe). Iz skic morajo biti razvidne vse 

dejanske mere vozila v merilu in izračun obremenitev osi. To je obvezna priloga k ponudbi 
ponujenega vozila, poleg katalogov, prospektov.  

▪ Dokumentacija nadgradnje s tehničnimi podatki. 
▪ Vzorec izjave o CE skladnosti. 

 
5. Dokumentacija ob prevzemu – predaji vozil 

▪ Servisna knjižica vozila in nadgradnje in garancijski list z garancijskimi pogoji, ter katalog 
nadomestnih delov v pisni in elektronski obliki. 

▪ Račun z vsemi podatki, potrebnimi za takojšnjo registracijo. 
▪ Oznaka CE in izjava o skladnosti. 
▪ Navodila za uporabo, vzdrževanje in preizkušanje. 
▪ Sheme delovanja posameznih sistemov. 
▪ Prvostopenjska homologacija za šasijo. 
▪ Drugostopenjska homologacija za nadgradnjo. 
▪ Fotografija, iz katere je razvidno, da je nosilec krogle izveden tako, da onemogoča zatikanje 

krp in nečistoč.  
 

6. Usposabljanje upravljavcev pri naročniku ali proizvajalcu. 
 
Ponudnik mora zagotoviti usposabljanje upravljalcev vozil, in sicer ali na sedežu naročnika ali 
pri proizvajalcu vozil.  
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TEHNIČNO TEHNOLOŠKE ZAHTEVE ZA SKLOP ŠT. 1 
 
a. DELOVNO VOZILO ZA ZBIRANJE IN PREVOZ ODPADKOV Z NAJVEČJO MASO DO VKLJUČNO 19 TON 

 
Osnovni podatki šasije 
 

1. Motor: EURO 6D, 6 valjni, z 4 ventili po valju, turbointercooler, sistem vbrizga s skupnim vodom 
– common rail, turbokompresor z regulacijo pretoka, elektronsko krmiljenje in regulacija 
(EDC), dve možne pozicije vklopa motorne zavore 

2. Prostornina motorja  min. 6700 ccm 
3. Moč motorja: min. 200 kW  
4. Navor motorja: min. 1000 Nm  
5. Skupna dovoljena masa vozila: min. 19.000 kg 
6. Lastna teža šasije s kabino: max. 5600 kg  
7. Prednja os nosilnost: min. 7500 kg 
8. Pogonska os nosilnost: min. 13.000 kg 
9. Medosna razdalja: 3600 - 3700 mm  
10. Menjalnik ročni: min. 12 stopenjski avtomatizirani ZF 12AS1210 TO ASTRONIC ali ekvivalent 
11. Pogon: 4 x 2 
12. Sistem čiščenja izpušnih plinov 
13. Parabolično vzmetenje prednje osi 
14. Pnevmatsko vzmetenje pogonske osi 
15. Barva: bela  
16. Nastavljiv, zračno vzmeten sedež voznika  
17. Dvojni sedež za sopotnika 
18. Električno nastavljiva in ogrevana ogledala 
19. Kodiran ključ 
20. Baterije: min 160 Ah 
21. Generator: min 28 V 90 A 
22. Hidravlični volan pnevmatsko nastavljiv po višini in nagibu 
23. Varnostni pasovi in vzglavniki 
24. Električni pomik stranskih stekel 
25. Tempomat 
26. Ročna ali avtomatska klimatska naprava 
27. Polica nad vetrobranskim steklom 
28. Centralno zaklepanje kabine 
29. LED svetlobni blok na strehi kabine 
30. Nosilec rezervnega kolesa z rezervnim kolesom 
31. Pnevmatike: 315/80 R22,5 
32. Blokada diferenciala 
33. Pomožni odgon menjalnika po zahtevi nadgradnje  
34. Rezervoar goriva s ključavnico volumna min. 200 L 
35. Rezervoar Ad blue min. 30 L 
36. Vertikalni izpuh 
37. Elektronski omejevalec hitrosti pri 89 km/h 
38. Zračna vreča za voznika in sovoznika 
39. Disk zavore spredaj in zadaj 
40. ABS 
41. Ročna zavora na zadnji osi 
42. Opozorilni znak za padec tlaka v zavornem sistemu  
43. Digitalni tahograf DTCO 4.0 SMART ali enakovreden 
44. Računalniški prikazovalnik podatkov v slovenskem jeziku 
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45. LDWS  
46. Opozorilni znak za vzvratno vožnjo  
47. H7 glavni žarometi + LED pozicijski 
48. Meglenke  
49. Jekleni prednji branik  
50. Sistem kontrole tlaka v posamezni pnevmatiki,  vključno z rezervno pnevmatiko 
51. Dvigalka in pripadajoče orodje 
52. Podložna zagozda – 2 kosa  
53. Računalniški prikazovalnik podatkov v slovenskem jeziku 
54. Obvezna oprema 
55. Bluetooth avtoradio s prostoročnim telefoniranjem 

 
Tehnično tehnološke zahteve za nadgradnjo vozila za zbiranje in prevoz odpadkov 
 
Splošno 
 

1. Nadgradnja mora biti ustrezna glede na zahteve šasije. 
2. Nadgradnja za zbiranje komunalnih odpadkov ter ločeno zbranih frakcij (papir, steklo, 

embalaža, biološki odpadki). 
3. Razmerje stiskanja odpadkov min. 1:6.  
4. Nadgradnja z nakladanjem z zadnje strani. 
5. Nadgradnja izdelana skladno s standardom EN1501. 
6. Sistem stiskanja s potisno in drsno ploščo ob iztisno ploščo, ki medsebojno tvorijo pritisk. 
7. Vertikalno odpiranje vrat ob praznjenju polnega kesona. 
8. Kot odpiranja vrat min. 90˚ glede na horizontalno os. 
9. Vrata opremljena z iztresalnim mehanizmom. 
10. Celotna konstrukcija v povsem varjeni izvedbi. 
11. Spoj med vrati in kesonom tesnjen po celotni višini. 
12. Tesnjene izvedeno s profilirano ne napihljivo gumo. 
13. Kapaciteta nadgradnje min. 14  m3.  
14. Kapaciteta korita min. 2 m3.  

 
Keson za odpadke 

 
1. Debelina pločevine stranic min. 3 mm kvalitete min HARDOX 400 ali STRENX 700  
2. Debelina pločevine dna kesona min. 4 mm kvalitete min HARDOX 450  
3. Keson v izvedbi z zaobljenima stranicama brez bočnih ojačitev, dolžino optimalno 

prilagoditi šasiji 
4. Širina kesona zunaj maks. 2.500 mm,  
5. Servisna vrata na kesonu, namenjena čiščenju prostora za iztisno ploščo 
6. Iztisna plošča sredinsko in bočno vodena s pomočjo drsnih vodil, bočna vodila 

nastavljiva 
7. Brez vodilnih nastavkov za vodenje iztisne plošče na stranicah kesona z notranje strani 
8. Pomik iztisne plošče po celotni dolžini kesona z dvostransko delujočim teleskopskim 

valjem in detekcijo polnega kesona,  
9. Avtomatski odmik iztisne plošče pri zapiranju vrat – preprečuje nasedanje vrat na iztisno 

ploščo 
10. Strgalo na spodnjem delu in na obeh stranicah iztisne plošče – dodatno preprečuje 

prehod odpadkov za iztisno ploščo,  
11. Lestev na prednji levi strani za dostop na vrh nadgradnje 
12. Zaščita proti zdrsu z vrha kesona  
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Vrata nadgradnje (zadnji del nadgradnje) 
 

1. Korito iz kvalitetnega jekla min. HARDOX 450, debeline min. 8 mm  
2. Notranja širina korita min. 2.000 mm  
3. Vodenje mehanizma stiskanja na 4 drsnikih iz specialnega drsniškega materiala brez 

potrebe po dodatnem mazanju  
4. Obrabi izpostavljeni deli drsne in potisne plošče izdelani iz kvalitetnega jekla odpornega na 

obrabo min. HARDOX 400  
5. Hidravlična valja za pomik drsne plošče postavljena na zunanji strani zadnjih vrat 
6. Valja dviga vrat postavljena bočno na stranicah znotraj zunanjih dimenzij 
7. Preklopni vsipni rob na višini maks. 1.200 mm, 
8. Zaklepanje vrat na keson izvedeno tako, da je možna nastavitev zatezanja posebej za levo 

in desno stran  
 
Iztresalnik (avtomat za praznjenje zabojnikov) 
 

1. Iztresalnik za posode od 80 do 1.100 litrov po standardu EN 840-1, 2 in 3,  
2. Hitrost gibanja iztresalnega mehanizma za dvokolesni zabojnik maks. 8 sekund, za 

štirikolesni zabojnik maks. 12 sekund,  
3. Električno krmiljen iztresalni mehanizem,  
4. Krmilni pult iztresalnika na konzoli, ki se nahaja na levi in desni strani nadgradnje  
5. Omejitev zaklepne sile pri zaklepanju zabojnika,  
6. Elektro-pnevmatsko krmiljen naslon za prestrezanje zabojnikov z brezstopenjsko 

nastavitvijo lege  
 
Električna oprema (krmiljenje) 
 

1. Ročni sistem stiskanja MANUAL upravljan s tipkami. 
2. Avtomatski sistem stiskanja z enojnim ciklom SINGLE. 
3. Avtomatski sistem stiskanja z večkratno ponovitvijo cikla MULTI. 
4. Stikalo za izbiro avtomatskega proženja enojnega cikla stiskanja z dvignjenim 

iztresalnikom. 
5. Upravljalne ročice za dvig avtomata nameščene na obeh straneh nadgradnje 

vidne in dostopne z vseh strani nadgradnje. 
6. Ročici nameščeni na posebnih konzolah. 
7. Vse komande potrebne za varno delovanje nadgradnje.  
8. Dodatne komande za praznjenje kesona v kabini vozila.  
9. Komanda za čiščenje korita v primeru dvignjenih vrat.  
10. Komande za ročno kontrolo mehanizma stiskanja.  
11. Električni CAN-BUS sistem nadgradnje prilagojen električnemu sistemu šasije.  
12. Povezava in krmiljenje zunanjih enot preko CAN-BUS krmilnega modula v kabini.  
13. Avtomatični dvig vrtljajev motorja z uporabo katerekoli funkcije nadgradnje.  
14. Krmilna plošča v kabini s prikazovalnikom z izbiro vsaj 4 delovnih programov. 
15. LED luč za osvetlitev korita in LED luč za osvetlitev okolice, skupaj najmanj 3 kosi.  
16. LED svetilki za osvetlitev registrske tablice.  
17. LED dodatni bliskavki spredaj v maski vozila.  
18. LED bliskavki na zadnji zgornji strani nadgradnje.  
19. števec obratovalnih ur hidravlične črpalke.  
20. Kamera z barvnim LCD zaslonom velikosti min. 7 palcev v kabini. 
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Hidravlika 
 

1. Dvojna hidravlična črpalka z avtomatskim vklopom in izkopom delovanja gnana s 
pomožnim menjalniškim pogonom šasije. 

2. Avtomatski izklop hidravličnega sistema med vožnjo.  
3. Istočasno delovanje sistema za stiskanje in iztresanje. 
4. Elektro hidravlično krmiljeni smerni ventili. 
5. Hidravlični rezervoar min. 140 litrov z nivokazom in termometrom.  
6. Tlačni in povratni filter v sistemu.  

 
Ostalo 
 

1. Največji previs nadgradnje 2.700 mm. 
2. Dolžina celotnega vozila maks.: 7800 mm. 
3. Masa nadgradnje 6.500 do 7.000 kg. 
4. Nosilnost min.: 6.000 kg. 
5. Višina vozila maks.: 3.520 mm. 
6. Nadgradnja izdelana skladno s standardom EN 1501+A1:2011. 
7. Barva nadgradnje v BELI barvi, debelina nanosa najmanj 120 mikronov, dvokomponentni 

osnovni epoksi nanos in PUR zaključni sloj. 
8. Mehanska zaščita zadnjih signalnih luči na koritu. 
9. Na zadnji strani nadgradnje nameščeni dve stopnici levo in desno skladno s standardom 

EN1501. 
10. Gumijast blatnik po celi širini vrat.  
11. Bočna zaščita medosja (na šasiji ali nadgradnji). 
12. Nosilec za metlo in lopato, metla in lopata priloženi. 
13. Rezervno kolo. 
14. Dve preklopni stopnici v zadnjem delu vozila namenjeni za prevoz delavcev. 
15. Lovilnik izcednih vod na tesnilnem predelu s krogličnim izpustom.  
16. Kroglični izpustni ventil na spodnjem robu korita izcednih vod. 
17. Omarica za orodje iz nerjaveče pločevine.  

 
 

b. DELOVNO VOZILO ZA ZBIRANJE IN PREVOZ ODPADKOV Z NAJVEČJO MASO DO VKLJUČNO 26 TON 
 
Splošno 
 
Komunalno prirejena troosna šasija primerna za montažo nadgradnje za zbiranje in prevoz odpadkov, 
pogon 6 × 2, tretja os premična, dvižna.  
 
Osnovni podatki šasije 

 
1. Motor min. EURO 6D. 
2. Kategorija vozila N3 tovorno vozilo. 
3. Medosna razdalja med 1. in 2. osjo min 3.550 mm do maks. 3.650 mm. 
4. Skupna masa vozila min. 26.000 kg. 
5. Nosilnost prve krmilne osi min. 7.500 kg. 
6. Nosilnost druge, pogonske zračno vzmetene osi min. 11.500 kg. 
7. Nosilnost tretje, krmiljene, nastavljive dvižne osi min 7.500 kg. 
8. Višina vozila z nadgradnjo maks. 3.650 mm. 
9. Največja širina vozila z nadgradnjo 2.550 mm. 
10. Največja dolžina vozila z nadgradnjo 9.100 mm. 
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11. Pnevmatike 315/70 R22,5 na prednji osi z ustreznim profilom. 
12. Pnevmatike 315/70 R22,5; na pogonski osi z ustreznim profilom. 
13. Pnevmatike 315/70 R22,5; na tretji osi. 
14. Moč motorja min. 290 kW. 
15. Prostornina motorja od 10.500 ccm do 10.900 ccm 
16. Navor motorja min. 1.900 Nm. 
17. Moč motorne zavore min. 340 kW. 
18. Protihrupna zaščita 80 dB. 
19. Sesanje zraka spredaj. 
20. Rezervoar za gorivo min. 290 L, ALU. 
21. Rezervoar za AdBlue min. 60 L. 
22. Krmilni modul za zunanjo izmenjavo podatkov z nadgradnjo. 
23. Ustrezen izvod moči iz menjalnika za pogon hidravlične črpalke nadgradnje. 
24. Avtomatiziran menjalnik najmanj 12+2 stopenjski. 
25. Prestavno razmerje prilagojeno za smetarsko vozilo. 
26. Zapora diferenciala na zadnji premi. 
27. Hlajenje olja v menjalniku. 
28. Kolutne zavore na vseh oseh. 
29. Sistem proti blokiranju koles v primeru zaviranja ABS. 
30. Menjalnik za regulacijo drsenja (ASR), elektronski program stabilnosti (ESP). 
31. Zvočno opozorilo pri ostrem zaviranju. 
32. Posoda za stisnjen zrak jeklena. 
33. Postajališčna zavora elektronska za vozilo za odvoz smeti. 
34. Postajališčna zavora z zvočnim opozarjanjem v kabini. 
35. Prva os z listnatim vzmetenjem. 
36. Daljinsko upravljanje s kablom za zračno vzmetenje. 
37. Dodatni stabilizatorji na prvi in tretji osi. 
38. Kompaktna kip kratka kabina. 
39. Vogali odbijača iz jekla. 
40. Vlečna naprava v prednjem odbijaču. 
41. Volan na levi strani, vožnja po desni.  
42. Krmiljenje hidravlično. 
43. Hlajenje olja v krmilnem sistemu. 
44. Večfunkcijski volan. 
45. Nastavljiv volan po višini in nagibu. 
46. Električni pomik oken na obeh straneh. 
47. Odlagališče za dokumente DIN A4. 
48. Prekucna kabina, prekucna naprava mehanska, hidravlična.  
49. Niansirano prednje steklo. 
50. Ogrevana in električno nastavljiva vzvratna ogledala po CE.  
51. Ogledalo za rampo desno ogrevano. 
52. Zadnja stena kabine brez oken. 
53. Priključek za stisnjen zrak v kabini. 
54. Senčnik nad vetrobranskim steklom z zunanje strani. 
55. Strešno okno. 
56. Klimatska naprava. 
57. Radio z USB priključkom in bluetooth prostoročnim telefoniranjem. 
58. Grafični večfunkcijski prikazovalnik v armaturni plošči z diagonalo najmanj 10 cm. 
59. Sistem za podporo voznika pri ekonomični vožnji s sprotnim prikazom informacij in nasvetova 

za zmanjševanje porabe goriva v osrednjem prikazovalniku.   
60. Vtičnica 24V/15A v kabini. 
61. Zračno vzmeten sedež za voznika z oporo za ledveni del. 
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62. Dodatni sedež na sredini med voznikovim in sovoznikovem z varnostnim pasom. 
63. Sedeža za sovoznika oblečena v nepremočljiv material. 
64. Tahograf za 2 voznika. 
65. Kabina bele barve. 
66. LED rotacijski blok na kabini vozila. 
67. Električni pomik stekel. 
68. Avtoradio. 
69. Bluetooth povezava. 
70. Električni sistem CAN povezava.  
71. Baterije 2 x 12 V, min. 170 Ah. 
72. Generator 28 V, min. 100 A. 
73. Opozorilni signal za vzvratno vožnjo.  
74. Luč za vzvratno vožnjo. 
75. Bočne markirne luči utripajoče. 
76. Elektronski omejevalnik hitrosti do 90 km/h.  
77. Elektronsko kodiran ključ z blokado motorja – zaščita proti kraji. 
78. Centralno daljinsko zaklepanje kabine. 
79. Minimalno 2 ključa. 
80. Luči za osvetlitev okolice vozila. 
81. Tempomat.  
82. Omejevalnik hitrosti za vzvratno vožnjo.  
83. Dvojne pnevmatike z M+S profilom na pogonski osi.  
84. Bočna zaščita na medosju. 
85. Zaščita proti pršenju na kolotekih. 
86. Zavese na kolotekih.  
87. Rezervno kolo. 
88. Vertikalni izpuh za kabino.  

 
Tehnično tehnološke zahteve za nadgradnjo vozila za zbiranje in prevoz odpadkov 
 
Splošno 
 
Nadgradnja za vozilo za prevoz odpadkov izdelana po CE normativih, nova in nerabljena leto izdelave 
min. 2020. Nadgradnja mora biti primerna za zbiranje različnih vrst frakcij (steklo, papir, embalaža, 
biološki odpadki, mešani komunalni odpadki). 
 
Osnovni podatki nadgradnje za zbiranje odpadkov 
 

1. Nadgradnja mora biti ustrezna glede na zahteve šasije. 
2. Nadgradnja za zbiranje komunalnih odpadkov ter ločeno zbranih frakcij (papir, steklo, 

embalaža, biološki odpadki) – nastavitev 4 delovnih programov. 
3. Nadgradnja z nakladanjem z zadnje strani. 
4. Nadgradnja izdelana skladno s standardom EN1501. 
5. Sistem stiskanja odpadkov s potisno in drsno ploščo ter iztisno ploščo, ki medsebojno tvorijo 

pritisk potreben za stiskanje odpadkov. 
6. Vertikalno odpiranje vrat ob praznjenju polnega kesona. 
7. Vrata opremljena z iztresalnim mehanizmom.  
8. Celotna konstrukcija v povsem varjeni izvedbi.  
9. Spoj med vrati in kesonom tesnjen po celotni višini.  
10. Kapaciteta nadgradnje minimalno 19 m3. 
11. Kapaciteta korita najmanj 2,4 m3.  

 



9 
 

Keson za odpadke 
 

1. Debeline pločevine min. 3 mm kvalitete min HARDOX 400 ali STRENX 700. 
2. Keson v izvedbi z zaobljenima stranicama brez bočnih ojačitev, dolžino optimalno 

prilagoditi šasiji. 
3. Širina kesona zunaj maks. 2.500 mm. 
4. Servisna vrata na kesonu, namenjena čiščenju prostora za iztisno ploščo.  
5. Iztisna plošča sredinsko in bočno vodena s pomočjo drsnih vodil, bočna vodila 

nastavljiva. 
6. Brez vodilnih nastavkov za vodenje iztisne plošče na stranicah kesona z notranje strani. 
7. Pomik iztisne plošče po celotni dolžini kesona z dvostransko delujočim teleskopskim 

valjem in detekcijo polnega kesona. 
8. Avtomatski odmik iztisne plošče pri zapiranju vrat – preprečuje nasedanje vrat na iztisno 

ploščo. 
9. Strgalo na spodnjem delu in na obeh stranicah iztisne plošče – dodatno preprečuje 

prehod odpadkov za iztisno ploščo. 
10. Lestev na prednji levi strani za dostop na vrh nadgradnje.  
11. Zaščita proti zdrsu z vrha kesona.  

 
Vrata nadgradnje (zadnji del nadgradnje) 
 

1. Korito iz kvalitetnega jekla min. HARDOX 450, debeline min. 8 mm. 
2. Notranja širina korita min. 2.000 mm. 
3. Stiskanje po principu dveh plošč (drsna in potisna plošča) s stiskanjem ob iztisno ploščo. 
4. Vodenje mehanizma stiskanja na 4 drsnikih iz specialnega drsniškega materiala brez 

potrebe po dodatnem mazanju.  
5. Obrabi izpostavljeni deli drsne in potisne plošče izdelani iz kvalitetnega jekla odpornega na 

obrabo min. HARDOX 400. 
6. Hidravlična valja za pomik drsne plošče postavljena na zunanji strani zadnjih vrat. 
7. Valja dviga vrat postavljena bočno na stranicah znotraj zunanjih dimenzij. 
8. Preklopni vsipni rob na višini maks. 1.200 mm. 
9. Zaklepanje vrat na keson izvedeno tako, da je možna nastavitev zatezanja posebej za levo 

in desno stran. 
 
Iztresalnik (avtomat za praznjenje zabojnikov) 
 

1. Hitrost gibanja iztresalnega mehanizma za dvokolesni zabojnik maks. 8 sekund, za štirikolesni 
zabojnik maks. 12 sekund. 

2. Iztresalnik za posode od 80 do 1.100 litrov  po standardu EN 840-1, 2 in 3.  
3. Električno krmiljen iztresalni mehanizem. 
4. Krmilni pult iztresalnika na pnevmatsko preklopni konzoli, na levi in desni strani. 
5. Omejitev zaklepne sile pri zaklepanju nabojnika. 
6. Elektro-pnevmatsko krmiljen naslon za prestrezanje zabojnikov z brezstopenjsko 

nastavitvijo lege. 
 
Električna oprema (krmiljenje) 
 

1. Ročni sistem stiskanja MANUAL upravljan s tipkami. 
2. Avtomatski sistem stiskanja z enojnim ciklom SINGLE. 
3. Avtomatski sistem stiskanja z večkratno ponovitvijo cikla MULTI. 
4. Stikalo za izbiro avtomatskega proženja enojnega cikla stiskanja z dvignjenim 

iztresalnikom. 
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5. Upravljalne ročice za dvig avtomata nameščene na obeh straneh nadgradnje 
vidne in dostopne z vseh strani nadgradnje. 

6. Ročici nameščeni na posebnih konzolah. 
7. Vse komande potrebne za varno delovanje nadgradnje. 
8. Dodatne komande za praznjenje kesona v kabini vozila.  
9. Komanda za čiščenje korita v primeru dvignjenih vrat.  
10. Komande za ročno kontrolo mehanizma stiskanja. 
11. Električni CAN-BUS sistem nadgradnje prilagojen električnemu sistemu šasije.  
12. Povezava in krmiljenje zunanjih enot preko CAN-BUS krmilnega modula v kabini.  
13. Avtomatični dvig vrtljajev motorja z uporabo katerekoli funkcije nadgradnje.  
14. krmilna plošča v kabini s prikazovalnikom z izbiro vsaj 4 delovnih programov.  
15. LED luč za osvetlitev korita in LED luč za osvetlitev okolice, skupaj najmanj 3 kos  
16. LED svetilki za osvetlitev registrske tablice. 
17. LED dodatni luči zgoraj zadaj.  
18. Zadaj dvakrat LED bliskavka na zgornji strani.  
19. Števec obratovalnih ur hidravlične črpalke. 
20. Kamera z barvnim LCD zaslonom velikosti min. 7 palcev v kabini. 

 
Hidravlika 
 

1. Dvojna hidravlična črpalka z avtomatskim vklopom in izkopom delovanja gnana s 
pomožnim menjalniškim pogonom šasije. 

2. Avtomatski izklop hidravličnega sistema med vožnjo.  
3. Istočasno delovanje sistema za stiskanje in iztresanje. 
4. Elektro hidravlično krmiljeni smerni ventili. 
5. Hidravlični rezervoar min. 150 litrov, nivokaz, termometer.  
6. Tlačni in povratni filter v sistemu.  

 
Ostalo 
 

1. Največji previs nadgradnje 2.600 mm.  
2. Masa nadgradnje 7.500 do 7.600 kg. 
3. Nosilnost min.: 9.000 kg. 
4. Nadgradnja izdelana skladno s standardom EN 1501+A1:2011. 
5. Barva nadgradnje v BELI barvi, debelina nanosa najmanj 120 mikronov, 

dvokomponentni sistem epoksi in PUR. 
6. Mehanska zaščita zadnjih signalnih luči na koritu. 
7. Na zadnji strani nadgradnje nameščeni dve stopnici levo in desno skladno s standardom 

EN1501. 
8. Gumijast blatnik po celi širini vrat. 
9. Bočna zaščita medosja (na šasiji ali nadgradnji).  
10. Nosilec za metlo in lopato, metla in lopata priloženi. 
11. Dve preklopni stopnici v zadnjem delu vozila namenjeni za prevoz delavcev.  
12. Lovilnik izcednih vod na tesnilnem predelu s krogličnim izpustom. 
13. Kroglični izpustni ventil na spodnjem robu korita izcednih vod.  
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TEHNIČNO TEHNOLOŠKE ZAHTEVE ZA SKLOP ŠT. 2 
 
a. DELOVNO VOZILO ZA ČRPANJE IN PREVOZ FEKALIJ Z NAJVEČJO MASO DO VKLJUČNO 19 TON  

 
Tehnično tehnološke zahteve za šasijo vozila 
 

1. Kategorija vozila N3. 
2. Vrsta motorja EURO 6 D, dizel, izdelan po CE normativih. 
3. Skupna dovoljena maksimalna teža vozila: min. 18.000 kg. 
4. Dolžina vozila maks. 7.200 mm. 
5. Višina vozila z nadgradnjo maks. 3.400 mm. 
6. Medosna razdalja šasije od 3.600 do 3.700 mm. 
7. Nosilnost prve osi min. 7.500 kg. 
8. Nosilnost pogonske osi zračno vzmetene min. 13.000 kg. 
9. Stabilizator prednje parabolične vzmeti. 
10. Zapora diferenciala na zadnji osi. 
11. Moč motorja: min. 235 kw. 
12. Kapaciteta motorja min. 6.700 ccm do 6.900 ccm. 
13. Maksimalni navor motorja: min. 1100 Nm. 
14. Izpuh izpeljan kot končna cev v stran. 
15. Omejevalnik hitrosti na 90 km/h. 
16. Pojačana motorna zavora. 
17. Rezervoar za gorivo, kapacitete min. 200 L. 
18. Rezervoar za Adblue, kapacitete min. 30 L. 
19. Rezervoarji s ključavnicami. 
20. Menjalnik ročni: min. 12 stopenjski avtomatizirani ZF 12AS1210 TO ASTRONIC ali ekvivalent. 
21. Krmiljene nameščeno na levi strani. 
22. Po višini in nagibu nastavljiv volan. 
23. Elektronski zavorni sistem. 
24. Zasilno zaviranje s signalom ESS. 
25. Sistem proti blokadi koles (ABS). 
26. Regulacija drsenja (ASR). 
27. Disk zavore na prednji osi. 
28. Disk zavore na zadnji osi. 
29. Ogrevan sušilec zraka. 
30. Akumulatorja min 2x12 V, min 170 Ah. 
31. Generator 28 V/110 A. 
32. Odgon med motorjem in menjalnikom hydrocac ali ekvavalent, prestavno razmerje 1.27. 
33. Glavno stikalo za izklop akumulatorja. 
34. Širina kabine maks 2.250 mm. 
35. Vetrobranska stekla in stekla vrat tonirana. 
36. Centralno zaklepanje kabine. 
37. Zadnja stena kabine brez oken. 
38. Strešna odprtina mehansko dvižna. 
39. Senčnik nad vetrobranskim steklom. 
40. Vzvratna ogledala električno nastavljiva in ogrevana. 
41. Ogledalo za rampo električno nastavljivo in ogrevano. 
42. Komfortni in zračno vzmeten sedež za voznika z naslonom za roko. 
43. Dva sedeža za sovoznika z varnostnim pasom. 
44. Klimatska naprava z avtomatsko regulacijo. 
45. Električni pomik stekel na voznikovi in sovoznikovi strani. 
46. Digitalni tahograf. 
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47. Centralni zaslon v kabini v SLO jeziku. 
48. Alarm v primeru padca tlaka v blazinah. 
49. Na strehi kabine vgrajen svetlobni blok v LED tehnologiji. 
50. Dodatne LED utripalke v maski kabine min. 2 kosa. 
51. Radio z min. 5 paličnim zaslonom. 
52. Naprava za prostoročno telefoniranje, Bluetooth. 
53. AUX in USB priklop. 
54. Barva kabine: BELA. 
55. Dimenzije pnevmatik na prvi osi 315/80 R22,5. 
56. Dimenzije pnevmatik na drugi osi 315/80 R 22,5. 
57. Rezervno kolo.  
58. Dve zagozdi. 
59. Blatniki na vseh kolesih po homologacijskih predpisih za tovorna vozila. 
60. Varnostni trikotnik. 
61. Komplet za prvo pomoč. 
62. Gasilni aparat min. 1 kom min. 2 kg. 
63. Teleskopska dvigalka min. 12 ton. 
64. Paket osnovnega orodja za šasijo. 
65. Cev za polnjenje pnevmatik. 
66. Pištola za stisnjen zrak s cevjo. 
67. 2 kosa zagozda za kolesa. 

 
Nadgradnja 
 
Nadgradnja za sesanje in transport odpadkov v tekočem in blatnem stanju, ki omogoča tudi praznjenje 
greznic ter čiščenje kanalizacije (cevi, kanalov) s svežo vodo pod visokim pritiskom. 
Nadgradnja na vozilu nameščena na način, da omogoča optimalno razporeditev teže skozi celotno 
vozilo od popolnoma praznega do polnega. 
 
Cisterna 
 

1. Cisterna skupne kapacitete min. 6.000 L. 
2. Cisterna okrogle oblike izdelana iz jeklene pločevine kvalitete min. S355 debeline min. 5mm. 
3. Cisterna primerna za vakuum ustrezno ojačana z obroči razporejenimi po celotni dolžini. 
4. Kipanje cisterne s pomočjo hidravličnega cilindra pod kotom min. 30o.  
5. Dvižno podporno varovalo pri dvignjeni cisterni. 
6. Avtomatski zaklep cisterne med transportom s pomočjo pnevmatskih cilindrov, min. 1 zaklepni 

bat. 
7. Zadnji del cisterne zaobljen in z možnostjo odpiranja po svoji celotni površini. 
8. Tesnjenje zadnjega odpirajočega dela z robustno tesnilno gumo odporno na kisline. 
9. Odpiranje zadnjega dela s pomočjo min. dveh (2) hidravličnih cilindrov in min. dveh (2) tečajev. 
10. Na vrhnjem delu cisterne nameščena servisna odprtina premera min. 500 mm. 
11. Hidravlični cilindri za odpiranje zadnjega dela opremljeni z varnostnim ventilom v primeru 

padca pritiska. 
12. Zadnji del cisterne z zaklepanjem s pomočjo min. štirih (4) hidravličnih zaklepov.  
13. Cisterna opremljena z ustreznim številom valobranov za večjo stabilnost vozila med vožnjo. 
14. Na zadnjem delu cisterne nameščen indikator polnosti v obliki steklenih oken ali mehanskega 

nivokaza. 
15. Zadnji del cisterne opremljen s tremi ventili za polnjenje in izpust vsebine. 
16. Centralni giljotinski pnevmatski vetil premera 6" za polnjenje in praznjenje cisterne. 
17. Poleg centralnega ventila zadnji del opremljen še z dvema pnevmatskim ventiloma in dodatnim 

krogljičnim ročnim zasunom velikosti "4". 
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18. Eden od ventilov velikosti "4" v notranjem delu opremljen z »labodjim vratom« na višino min. 
50 % za praznjenje tekočega dela cisterne. 

19. Cisterna BELE barve. 
 
Rezervoarji za vodo 
 

1. Poleg centralnega dela cisterna opremljena še s po enim bočnim rezervoarjem na vsaki strani 
skupne kapacitete min. 1.000 litrov. 

2. Bočni rezervoarji izdelani iz nerjavečega jekla kvalitete min. INOX AISI 304. 
3. Na vrhu rezervoarjev nameščene servisne odprtine. 
4. Debelina jekla na bočnih rezervoarjih min. 3 mm. 
5. Polnjenje rezervoarjev za vodo iz hidrantnega omrežja izvedeno na desni strani nadgradnje 

preko hitre "C" spojke.  
6. Bočni rezervoarji za vodo barvani v BELO barvo. 

 
Sesalna črpalka 
 

1. Krilna sesalna črpalka, ki omogoča tvorjenje podtlaka/nadtlaka v cisterni. 
2. Preklop podtlak/nadtlak s pomočjo pnevmatskega ventila. 
3. Črpalka prostega pretoka zraka min. 900 m3/h. 
4. Maksimalen vakuum črpalke min. 95 %. 
5. Minimalen delovni vakuum za daljše delovanje min. 80 %. 
6. Črpalka mora zagotavljati daljše obdobje delovanja podtlak/nadtlak brez pregrevanja črpalke. 
7. Varovanje črpalke pri vdoru trdnih delcev in tekočin. 
8. Pogon črpalke s pomočjo hidravličnega motorja priključenega na hidravlični sistem. 
9. Vklop, izklop in upravljaje obratov črpalke iz glavne upravljalne omare ali s pomočjo daljinskega 

radijskega upravljalnika. 
 
Sesalna oprema 
 

1. Na zadnjem delu cisterne montiran sesalni kolut s cevjo premera DN100. 
2. Dolžina sesalne cevi min. 30 m. 
3. Avtomatično odvijanje in navijanje sesalne cevi s pomočjo zobniškega prenosa gnanega s hidro 

motorjem. 
4. Sesalni boben prekucen v vodoravni položaj zaradi večje učinkovitosti pri sesanju. 
5. Vse funkcije koluta in roke upravljane elektro-hidravlično. 
6. Upravljanje sesalnega koluta iz glavne upravljalne omarice nameščene na zadnjem desnem 

delu nadgradnje ali s pomočjo daljinskega radijskega upravljalnika. 
7. Cev na kolutu opremljena z hitrimi spojkami tipa Perrot ali podobno za priklop dodatnih črpnih 

cevi oz. cevi za goščo. 
8. Dodatne cevi dolge min. 3 m premera min. DN100 skladiščene v bočnih omaricah pod bočnimi 

rezervoarji min. 3 kom. 
9. Primarni protipovratni ventil za črpalko nameščen v cisterni na zgornjem delu.  
10. Primarni protipovratni ventil izveden s kroglo. 
11. Nosilec krogle izveden tako, da onemogoča zatikanje krp in nečistoč (potrebno bo ob predaji 

vozila priložiti fotografijo kot dokazilo izvedene zahteve) 
12. Sekundarni protipovratni ventil nameščen na zunanjem sprednjem delu med cisterno in kabino 

vozila. 
13. Sekundarni protipovratni ventil izdelan iz kvalitete min. S355 ustrezno zaščiten z epoksi 

osnovnim premazom in zaključnim PUR slojem. 
14. Filter/glušnik za zrak na izhodu izveden tako, da ima možnost menjave vložkov.  
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Visokotlačna črpalka 
 

1. Batna visokotlačna črpalka. 
2. Maksimalen pretok črpalke min. 90 L/min. 
3. Delovni pritisk min. 210 bar. 
4. Moč črpalke min. 35 KW. 
5. Pogon črpalke s pomočjo hidravličnega motorja. 
6. Položaj črpalke optimalen glede na ustrezno razporeditev teže na vozilu. 
7. Sistem za zaščito visokotlačnega sistema pred zmrzovanjem v zimskem času. Sistem izveden 

na način izpiha visokotlačnega cevovoda s pomočjo zraka pod visokim pritiskom. 
8. Vklop, izklop in upravljanje črpalke v glavni komandni omarici ali s pomočjo daljinskega 

radijskega upravljalnika. 
9. Visokotlačna črpalka varovana proti suhemu teku (brez vode). 
10. Varovanje črpalke izvedeno na sledeči način:  

a. ob nizkem nivoju vode se v glavni omarici pojavi zvočni signal in vklopi signalna luč za 
opozorilo. Nivo vode nam omogoči varno dokončanje dela. 

 
Visokotlačni boben za cev 
 

1. Mali visokotlačni boben namenjen pranju notranjosti in okolice greznic. 
2. Boben s cevjo nameščen na zadnji spodnji desni strani nadgradnje. 
3. Navijanje in odvijanje cevi poteka avtomatično s pomočjo hidravlike. 
4. V celoti izdelan iz nerjavečega jekla kvalitete min. S355. 
5. Vodenje cevi pri navijanju in odvijanju poteka ročno. 
6. Na bobnu min. 50 m  cevi premera 1/2".  
7. Visokotlačna cev primerna za delovne pritiske min. 250 bar. 
8. Visokotlačna pištola z nosilcem med transportom nameščenim v bližini bobna. 

 
Glavna upravljalna omarica na nadgradnji 
 
Glavna upravljalna omarica za nadgradnjo mora omogočati upravljanje vseh funkcij nadgradnje 
navedenih v spodnjem seznamu: 

1. Upravljanje obratov motorja. 
2. Vklop/izklop sesalne črpalke. 
3. Preklop sesanje/potiskanje sesalne črpalke. 
4. Odpiranje/zapiranje giljotinskih pnevmatskih ventilov na zadnjem delu cisterne. 
5. Vklop/izklop visokotlačne vodne črpalke. 
6. Kontinuirana regulacija pritiska in pretoka vode visokega tlaka. 
7. Prisilno praznjenje vode v zimskem času. 
8. Vklop/izklop delovne svetilke.  
9. Nujna zaustavitev delovanje. 
10. Manometar vakuma/nadtlaka. 
11. Manometar vode visokega pritiska. 

 
Dodatna oprema 
 

1. Sistem za preprečitev zmrzovanja vode pri zunanjih temperaturah do -5˚ C. 
2. Polnilna vtičnica za polnjenje baterij daljinskega upravljalnika. 
3. Visokotlačna pištola. 
4. Cev iz nerjavečega jekla ali aluminija za črpanje gošče dolžine min. 1,5 m. 
5. Oranžna LED rotacijska luč na zadnjem delu nadgradnje (2 kosa) 
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6. Delovni primež nameščen na zadnjem delu nadgradnje. 
7. Rezervoarji za vodo opremljeni z opozorilnim sistemom za nizek nivo. 
8. Dodatne cevi opremljene s hitrimi spojkami tipa Perrot ali podobno min. 3 kom. 
9. Komplet prebijalnih in čistilnih šob za kanalizacijske cevi.  
10. Komplet šob za visokotlačno cev velikosti 1/2" za kanalizacijske cevi do premera 500 mm: 

• 1 kom za pomik naprej z min. enim (1) curkom naprej in min štirimi (4) nazaj; 

• 1 kom vrtljiva šoba z min. tremi (3) curki naprej. 
11. Fiksna LED delovna luč na zadnjem delu nadgradnje. 
12. Delovna luč na podaljšku min. 15 m dolžine. 
13. Daljinski upravljalnik z vsemi pomembnimi funkcijami nadgradnje: 

• odvijanje navijanje cevi na sesalnem bobnu, 

• vklop/izklop črpalke za sesanje, 

• vklop/izklop visokotlačne črpalke, 

• dvig in spust sesalne moči, 

• odvijanje/navijanje visokotlačne cevi, 

• varnostna zaustavitev. 
14. Dodatna vodotesna omarica s ključavnico iz nerjavečega jekla za orodje na vozilu. 
15. Bočne omare vzdolž celotne dolžine nadgradnje na obeh straneh L+D za hranjenje cevi in 

opreme. Omare z vrati s ključavnico in ročno odpiranje s pomočjo pnevmatskih cilindrov. 
16. Nosilec za cestne stožce nameščen na nadgradnji (min. 4 stožci za označevanje delovišča). 
17. Koleno za zaščito visokotlačne cevi pred drgnjenjem na robovih jaškov. 
18. Barva nadgradnje: BELA. 

 
 

TEHNIČNO TEHNOLOŠKE ZAHTEVE ZA SKLOP ŠT. 3 
 

a. TOVORNO VOZILO ZA ZBIRANJE IN PREVOZ ODPADKOV S KONTEJNERJI VELIKOSTI 5-7 M3 Z 
NAJVEČJO MASO DO VKLJUČNO 7,5 TON  
 
Tehnično tehnološke zahteve za šasijo 
 

1. Motor: EURO 6 D.   
2. Moč: min. 130. 
3. Delovna prostornina motorja min.: 2900. 
4. Največja dovoljena skupna masa vozila min: 7200 kg. 
5. Lastna teža šasije s kabino maksimalno : 2500 kg. 
6. Medosna razdalja: 4000 - 4200 mm.  
7. Menjalnik: min 6+1 stop.  
8. Pogon: 4x2 (dvojna kolesa na zadnji osi). 
9. Vzmetenje: semieliptično na pogonski osi. 
10. Barva: bela.  

 
Oprema šasije 
 

1. Zatemnjena atermična stekla. 
2. 3D nastavljiv vzmeten sedež voznika. 
3. Klop za dva sopotnika spredaj. 
4. Električno nastavljiva in ogrevana ogledala. 
5. Kodiran ključ. 
6. Minimalno 110 Ah akumulator. 
7. Servo volan. 
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8. ABS+ASR+ESP. 
9. Steklo na kabini za pogled nazaj. 
10. Varnostni pasovi in vzglavniki, oprema po zakonu.  
11. Vzmeten sedež voznika. 
12. Električni pomik stranskih stekel. 
13. Tempomat. 
14. Elektronski tahograf. 
15. Ročna klimatska naprava. 
16. Polica nad vetrobranskim steklom. 
17. Meglenke. 
18. Centralno zaklepanje kabine. 
19. LED svetlobni blok na strehi kabine. 
20. Nosilec rezervnega kolesa z rezervnim kolesom. 
21. Pnevmatike: 225/75 R16l. 
22. Centralni izpuh. 
23. Rezervoar goriva min.: 100.  
24. Blokada diferenciala. 
25. Bluetooth avtoradio s prostoročnim telefoniranjem. 
26. Pomožni odgon menjalnika po zahtevi nadgradnje samonakladalca 

 
Tehnično tehnološke zahteve za nadgradnjo 
 
Tehnični opis nadgradnje kesona 
 

1. Nadgradnja omogoča nakladanje, razkladanje in prevoz kontejnerjev po DIN 30720 velikosti od 
5 do 7m3.  

2. Nadgradnja izdelana po CE standardih.  
3. Vsi konstrukcijski deli izdelani iz materiala minimalne kvalitete S690. 
4. Sila dvigovanja v višini kamiona roka pod kotom 150: 

- sila dvigovanja pri uvlečenem teleskopu na razdalji min. 2350 mm: min. 3900 kg  
- sila dvigovanja pri izvlečenem teleskopu na razdalji min. 2850 mm: min. 1900 kg  

5. Sila dvigovanja pod nivojem kamiona -600 mm roka pod kotom 0o 
- sila dvigovanja pri uvlečenem teleskopu na razdalji min. 2350 mm: min. 2900 kg  
- sila dvigovanja pri izvlečenem teleskopu na razdalji min. 2850 min: min. 1700 kg  

6. Zunanja širina nadgradnje: maks. 2300 mm. 
7. Skupna višina opremljenega vozila: največ 3100 mm. 
8. Skupna dolžina opremljenega vozila: največ 6700 mm. 
9. Dovoljena nosilnost tovora brez kontejnerja min.: 2950 kg. 
10. Svetla širina med teleskopskima rokama min.: 1950 mm.  
11. Dostop do nadgradnje z zadnje strani. 
12. Upravljanja nadgradnje v kabini kabelsko in dodatno radijsko za naslednje funkcije: 

- dvig/spust glavnih rok,  
- izvlek/povlek levega teleskopa, 
- izvlek/povlek desnega teleskopa,  
- izvlek/povlek leve podporne noge,  
- izvlek/povlek desne podporne noge,  
- 2 kljuki za stresanje kontejnerjev. 

13. Radijsko upravljanje.  
14. Pomožni okvir za nadgradnjo ustrezen vozilu.  
15. Teža nadgradnje (vključno s črpalko , rezervoarjem in verigami) maks: 1200 kg. 
16. Hidravlični sistem z batno črpalko renomiranega proizvajalca ustreznega pretoka do 30 L/min, 

tlaka do 260 bar s hidr. rezervoarjem ter povratnim filtrom.  
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17. Električni sistem z ustrezno zaščiteno inštalacijo. 
18. Dvižna nastavljive verige po dolžini, z varovalkami 2 kos z atestom.  
19. Zaščita batnic dvižnih cilindrov.  
20. Na vseh cilindrih neposredno vgrajeni varnostni in blokirni ventili.  
21. Barva samonakladalca (nadgradnje) v barvi kabine.  
22. Zadnji branik po ECE standardih.  
23. Zaščita zadnjih luči. 
24. Montaža: 

• montaža mehanskih elementov: 
- izdelava pritrdilnih mest in namestitev samonakladalca na šasijo s kabino;  
- nadgradnja vijačena na glavno šasijo vozila;  
- montaža hidravlične in električne napeljave. 

• montaža črpalke: 
- napolnitev hidr. rezervoarja z visokokavostnim oljem kvalitete HPLM; 
- izdelavo hidravličnih vodov (sesalni, tlačni, ter povratni vod);  
- izdelava električnih vodov;  
- nastavitev vrtljajev – končna nastavitev s strani proizvajalca vozila. 

25. Barvanje:  
- Barvanje nadgradnje v 2K izvedbi. 
- Naročnik določi barvo po RAL lestvici (kovinske barve niso mogoče). 

26. Preskus delovanja naprave:  
- nastavitev in preskus delovnih tlakov naprave,  
- zagon in preskus delovanja brez obremenitve ter max. obremenitvijo.  

 
 
b. TOVORNO VOZILO ZA ZBIRANJE IN PREVOZ ODPADKOV S KONTEJNERJI VELIKOSTI DO 30 M3, S 

POGONOM NA CNG Z NAJVEČJO MASO DO VKLJUČNO 26 TON 

Tehnično tehnološke zahteve za šasijo   
 

1. Motor: EURO 6  6valjni, 16 ventilski OTTO motor z sekvenčnim doziranjem. 
2. prostornina: min 8600 cm. 
3. moč:  min. 290kW. 
4. Skupna masa 26000 kg.  
5. Skupna masa vlaka vozila 40000 kg.  
6. Lastna teža šasije s kabino max 8300 kg.  
7. Prednja os 7.500 kg. 
8. Pogonska os 12.000 kg.  
9. Zatečna os 8.000 kg dvižna – gibljiva. 

  
Motorni del 
 

1. Protihrupna zaščita 80 db.  
2. Elektronsko upravljanje motorja.  
3. Elektronski omejevalec hitrosti pri 89 km/h.  
4. Vserežimski regulator. 
5. Rezervoar CNG 4 × 80 L na levi in desni strani. 
6. Izpust za kabino zgoraj. 
7. CNG priključek za polnjennje NGV1 + NGV2. 
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Menjalnik 
 

1. 12 stopenjski avtomatizirani 12tx 1810 to traxson ali ekvivalent.   
2. Hidravljični retarder.  
3. Pomožni odgon menjalnika ZF Nh/4c P.  
4. Expansion modul. 

 
Diferencial 
 

1. Zapora diferenciala na pogonski osi.  
2.  Prestavno razmerje 3.08.  
3.  Pogon 6×2  

 
Zavorni sistem 
 

1. Zračni, dvokrožni sistem.  
2. Kompresor 630 ccm.  
3. Samodejna nastavitev na vseh oseh.  
4. Opozorilni signal pri padcu tlaka v zavornem sistemu.  
5. Disk zavore na sprednji osi.  
6. Disk zavore na pogonski in zatečni osi.  
7. EBS + BAS.  
8. ABS.  
9. Zračna in el. Inštalacija za vleko priklopnika.  
10. Priklop fi 50 – 200 kN ROCKINGER.  

 
Krmilni mehanizem 
  
- Hidravlični volan pnevmatsko nastavljiv po višini in nagibu.  
 
Kolesa in vzmetenje 
 

1. Pnevmatike 385/65 - 315/80R22,5 na pogonski osi M+S.  
2. Rezervno kolo s bočnim nosilcem.  
3. Parabolično vzmetenje prednje osi.  
4.  Pnevmatsko vzmetenje pogonske in zatečne osi.  

 
Električne naprave 
 

1. Baterije 2 x 12 V/220 Ah.  
2. Generator 28 V 90 A.  
3. Stikalo za izklop baterije.  

 
Kabina 
 

1. Kompaktna kratka, nizka kabina.  
2. Pnevmatsko vzmetena kabina.  
3. Odprtina na strehi mehanska.  
4. LED rumeni rotacijski blok na strehi kabine.  
5. Električni pomik stekel.  
6. Ogrevana in električno nastavljiva vzvratna ogledala.  
7. Klimatska naprava v kabini.  
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8. Avtoradio bluetooth s prostoročnim telefoniranjem. 
9. Zračno vzmeten sedež voznika.  
10. Zadnja stena z okni.  
11. Centralni sedež sopotnika.  
12. Nastavljiv sedež sopotnika.  
13. Senčnik nad vetrobranskim steklom z zunanje strani.  
14. Dnevni digitalni tahograf za dva voznika. 
15. Opozorilni znak za vzvratno vožnjo.  
16. Računalniški prikazovalnik podatkov slovenski meni.  
17. Računalniški merilec povprečne porabe goriva.  
18. Tempomat.  
19. LDWS (opozorilo voznika pri nenadnem zapuščanju voznega pasu).  
20. Glavni žarometi H7 + LED pozicijske luči.  
21. Jeklen sprednji branik.  
22. Dvigalka in pripadajoče orodje.  
23. Obvezna oprema vozila (varnostni trikotnik, komplet prve pomoči, gasilni aparat).  
24. Bela barva.  

 
Okvir šasije 
 

1. Medosna razdalja 4400 - 4600 mm.  
2. Podložna zagozda (2 kosa)  
3. Zadnji branik. 

  
Tehnično tehnološke zahteve za nadgradnjo 
 

1. Kontejnerski nakladalnik po standardu DIN 30722 višina kavlja 1570 mm. 
2. Skupna dolžina maks. 8650 mm. 
3. Skupna višina brez kontejnerja maks. 3100 mm. 
4. Hod teleskopske roke nakladalca min. 1350 mm. 
5. Možnost krmiljenja nadgradnje v in izven kabine z dvema delovnima hitrostma (počasna in 

normalna). 
6. Na vseh hidravličnih cilindrih neposredno vgrajeni varnostni ventili. 
7. Barva nagradnje v barvi šasije vozila. 
8. Kontejnerski nakladalnik: 

a. uporabna teža (kontejner + tovor) min. 12.000 kg 
b. dolžina nakladalca maks. 6.400 mm 
c. maks. dolžina kontejnerja: 7.000 mm 
d. navlečna sila min. 200 kN. 

9.  Hidravlični sistem:  
- vsi hodi nakladalnika hidravlično upravljani, 
- vsi hidravlični cilindri z blokirnimi ventili, glavni dvižni cilindri dodatno z varnostnim 

ventilom proti preobremenitvi,  
- delovni tlak = 310 bar,  
- pretok olja min. 80 L/min.  

10.  Upravljanje:  
- Upravljanje za vse funkcije iz kabine vozila električno proporcionalno oziroma z minimalno 

dvema hitrostima ter kabelsko upravljanje izven kabine;  
- kontrola z zvočnim in vizualnim signalom v kabini, kadar kontejner ni zavarovan z hidr. 

zaklepom;  
- Premik teleskopa med kipanjem kontejnerja ni dovoljen; 
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- Kadar kontejner ni ustrezno varovan z hidr. zaklepom samodejna preprečitev kipanja 
kontejnerja. 

11. Montaža nakladalnika: 
- hidravlična črpalka 80-107 L/min  
- hidravlični rezervoar min. 140 L z nosilci in povratnim filtrom  
- izdelava pritrdilnih mest in namestitev samonakladalca na šasijo s kabino.  

 
                      Montaža hidravlične in električne napeljave: 

- montaža črpalke (odgon mora ustrezati: f=1,3, Mmin= 500 Nm)  
- montaža hidravličnega rezervoarja  
- napolnitev hidr. rezervoarja z visokokavostnim oljem kvalitete HPLM  
- izdelavo hidravličnih vodov (sesalni, tlačni, ter povratni vod)  
- izdelava električnih vodov dvigala  
- op: nastavitev vrtljajev – končna nastavitev s strani proizvajalca vozila.  

12. Preskus delovanja naprave  
- nastavitev in preskus delovnih tlakov naprave  
- zagon in preskus delovanja brez obremenitve ter maks. obremenitvijo.  

13. Dodatna oprema 
- hidravlični zaklep kontejnerja po sistemu od znoter – navzen,  
- hiter pomik za odlaganje praznih kontejnerjev,  
- nakladalec barvan v barvi šasije,  
- priprava nakladalca za mehansko izvlačljiv branik,  
- mehansko izvlačljiv zadnji branik po CE,   
- zaboj PVC za orodje z nosilcem,   
- zaboj za mrežo z nosilcem,  
- kamera za vzvratni pogled na priklop. 


