
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА – КАМИОНА АУТОПОДИЗАЧА 
И РАДНЕ МАШИНЕ УТОВАРИВАЧА ТОЧКАША 
 
1.КАМИОН АУТОПОДИЗАЧ  
Камион аутоподизач чине техничке целине: основно возило -  шасија и 
надградња самоподизача контејнера 
 
1.1. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОСНОВНОГ ВОЗИЛА (ШАСИЈЕ)  
 
Oсновно возило мора бити ново - некоришћено 
Камион аутоподизач са надоградњом самоподизача контејнера , 1 комад  
Подвоз: 
Техничке карактеристике основног возила (шасије): 

• Шасија нова - некоришћена, година производње минимално 2022. година 
• Конфигурација возила - 4x2 
• Укупна дозвољена маса возила - минимално 18.000 kg 
• Носивост предње осовине - минимално 7.500 kg 
• Носивост погонске осовине - минимално 13.000 kg 
• Ослањање предње осовине параболично са гибњевима 
• Ослањање погонске осовине пнеуматско са минимално 4 ваздушна јастука 
• Дебљина профила шасије минимално 8 mm, висина минимално 270 mm 
• Предњи препуст возила максимално 1.400 mm 
• Осовински размак између управљачке и погонске осовине од 3.750 mm до 4.150 

mm 
• Мотор дизел снаге минимално 185 Kw 
• Радна запремина мотора максимално 6.700 cm3 
• Максималан обртни момент мотора минимално 950 Nm 
• Мотор мора минимално да испуњава норме EEC/EC Euro 6 
• Мењач мануелни са минимално 9 брзина 
• Моторна кочница снаге минимално 160 кw 
• Напред и назад диск кочнице 
• Извод снаге са мењача усклађен са захтевима погона надградње 
• Погонска осовина са блокадом диференцијала 
• Резервоар горива запремине најмање 200 литара (поклопац са закључавањем) 
• Резервоар AdBlue течности запремине најмање 25 литара 
• Грејани сепаратор влаге из горива 
• Урављач хидрауличног типа серво, подесив по висини и дубини 
• Адаптивни темпомат (ACC) који укључује упозорење за чеони судар (FCW) и 

напредни систем за хитно кочење (AEBS) 
• Сигурносни систем против блокаде при кочењу (ABS) 
• Систем за електронску силу кочења (EBS) 
• Систем за електронску контролу стабилности возила (ESP) 
• Систем против проклизавања точкова (ASR) 
• Систем за упозорење у случају промене возне траке (LDWS) 
• Звучни сигнал при кретању уназад са самоподешавајућом јачином звука за 

урбана подручја рада 
• Дигитални тахограф за два возача 
• Пнеуматици минимално 315/80 R22,5 (6 плус 1 резервни) 
• Индикација притиска у пнеуматицима са приказом на оригиналном фабричком 

дисплеју 
• Клима уређај 



• Број седишта у кабини 1 + 2 
• Ваздушно ослоњено седиште за возача 
• Сва седишта са сигурносним појасевима и наслонима за главу 
• На кабини возила постављена 2 упозоравајућа наранџаста ротациона светла са 

обе стране 
• На кабини возила постављен спољашњи штитник од сунца 
• Радио USB уређај фабрички уграђен 
• Алтернатор минимално 100 А 
• Батерије минимално 2 x 125 Аh 
• Дневна светла ЛЕД  
• Предња светла за маглу 
• Челични предњи браник 
• Електро подизачи прозора 
• Централна брава са даљинском командом, кодирани кључ укључујући функцију 

провере исправности спољашње светлосне групе путем даљинске команде 
• Грејани и електро подесиви главни ретровизори 
• Усисник ваздуха постављен високо иза кабине 
• Прикључне тачке за принудну вучу возила напред 2 комада 
• Блатобрани са заштитом од прскања 
• Боја кабине: комунална наранџаста 
• Систем дијагностике стања возила, приказ на оригиналном фабричком дисплеју 

на српском језику 
 
1.2. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ САМОПОДИЗАЧА КОНТЕЈНЕРА 
 

• Без попречне греде за отворене контејнере 
• Монтажа на возило 
• Израда помоћне шасије 
• Хидраулична инсталација – комплет 
• Управљање из кабине и са стране возила 
• Руке надградње с телескопским хидрауличким извлачењем 
• Носивост надградње мин 9.500 кг 
• Маса система надградње маx.3.000 кг 
• Подизна маса с земље на краку мин 2.700 мм – мин 11.000 кг 
• Подизна маса с земље на краку мин 3.900 мм – мин 7.000 кг 
• Подизна маса испод земље на краку мин 2.700 мм – мин 8.200 кг 
• Подизна маса испод земље на краку мин 3.900 мм – мин 5.700 кг 
• Управљачки напон 24 VDC 
• На предњој страни платформе уграђени граничници против померања 

контејнера при транспорту 
• Уграђена бочна заштита од подлетања 
• Уграђен сандук за смештање алата и прибора 
• Атест 

 
 
 
 
 
 



2. РАДНА МАШИНА УТОВАРИВАЧ ТОЧКАША 
ТЕХНИЧКИ ОПИС УТОВАРИВАЧ 
 
Маса машине са утоварном лопатом:           од 17.000 до 18.000 кг 
Мотор:         Дизел, са турбокомпресором и 

директним убризгавањем 
горива 

Класа емисије издувних гасова               Минимум STAGE III 
Број цилиндара мотора:     6  
Радна запремина   Минимално 9500 cм3 
Снага мотора:   од 160 до 170 кW  
Запремина утоварне лопате              Минимум 3,0 м3  
Утоварна лопата                                                      Са зубима 
 
Висина истовара (од тла до обртне осе)             Мин 4150 мм 
Осно растојање                3200 мм – 3400 мм 
Дужина машине са кашиком на тлу:                        Макс 8,1 м 
Висина у транспорту:                          Макс 3,55 м 
Ширина са утоварном кашиком                          Макс 3050 мм 
Радијус окретања (по спољњој ивици лопате)                     Макс 7400 мм 
Клиренс машине:               Мин 430 мм 
Управљање:  Преко зглобне шасије мин. +/- 35о 
Трансмисија:                                                           Хидродинамичка-powershift 
Електро инсталација                24V 
Пнеуматици:  23,5R25, минимум 16 платана  
Брзине кретања 2 напред + 1 назад 
Максимална брзина машине- транспорт:       Мин 40 км/х 
Радни циклус                          Макс 11 сек (подизање, истовар, 
спуштање) 
Опрема машине:  Клима уреđај, РОПС кабина 
Хидраулична брза спојка за измену прикључака  
Додатна хидраулична инсталација за погон прикључних   уређаја на предњем делу 
машине 
 
Напомена:  
Понуђена добра морају да испуњавају све захтеве из техничке спецификације по 
овом јавном позиву, у супротном понуда ће бити одбијена. 
Понуђач је дужан да уз понуду достави Опис техничких карактеристика за сваку 
техничку целину камиона аутоподозача и радне машине утоваривача точкаша 
које нуди. Описи техничких спецификација морају минимално да садрже техничке 
карактеристике које захтева Наручилац и које је навео у овој тачки.  Уколико Понуђач 
уопште не достави захтеване Описе или достави Описе техничких спецификације који 
не садржи све захтеве Наручиоца из Техничке спецификације његова понуда биће 



одбијена као неприхватљива тј. биће оцењена као неодговарајућа.  
У Опису техничких карактеристика понуђач је дужан да наведе поред оних захтева које 
је навео Наручилац који се односе на марку, тип и произвођача понуђених добара. 
Описи се достављају на меморандуму Понуђача, обавезно их потписује овлашћено 
лица Понуђача и оверава их  печатом. 
 


