
50Сектор  :  

Нискоградња 

 

Техничка спецификација 

Квалитет и  карактеристике утоваривача за потребе „Аутотранспорта“ 

Замена старо за ново 

 

УТОВАРИВАЧ  ........ 1 МАШИНА 

Техничке карактеристике Захтеване вредности Понуђене вредности 

(ПОПУНИТИ) 

Снага мотора  ( нето – ИСО  9249 ) Преко 150 кw  

Сертификат мотора за емисују 

издувних гасова  

Мин -ЕУ Стаге II  

Радни елемент напред : Кашика од опште намене 

(без зуба )Капацитета 

преко 3 мᶾ 

 

Врста кашике : Кашика од опште намене  

Радни услови машине : Од  - 25 Ц до + 40Ц  

Маса машине за захтеваним 

радним уређајима ,опремом и 

потребним флуидима : 

Од 17.000 – 20.000 т  

Тип трансмисије : Аутоматски мењач са 

мин 4 брзине . 

 

Број степена преноса мењача 

трансмисије : 

4 брзине  

Управљање трансмисијом и 

транспортом : 

Џојстик команде са 

прекидачима,Кицк-Доwн 

дугме и прекидач 

 

Тип кабине руковаоца :  Звучно изолована, 

Израђена у складу са 

РОПС /ФОСП за 

сигурност оператера и 

поуздан рад у тешким 

условима рада. 

 

Опрема кабине руковаоца са 

уређајима за : 

Проветравање са 

филтером ваздуха и 

надпритиском, 

Загревање( грејање ), 

Клима. 

 



Спољно осветљење и 

сигнализација : 

Напред и назад,минимум 

4 комада , 

Жуто ротационо кровно 

светло, 

Звучна сигнализација за 

ход уназад. 

 

У понуђену цену потребно је урачунати следеће захтеве наручиоца : 

Обавезно бесплатно сервисирање, на локацији наручиоца, минимум 36 месеци или 

4000 радних сати,са заменом потребних уља и филтера . 

Уз машину испоручује се : 

1.Обука особља на адреси наручиоца , 

2. Техничка документација : 1.Упутство за руковање и одржавање 

                                          2. Каталог резервних делова  

                                          3. Сертификат за машину,оригинал и преведен на српски језик. 

3.Гаранција : минимум 36 месеци или минимум 4000 радних сати. 

4.Рок плаћања : минимум 12 једнаких месечних рата  

5. Рок испоруке:  до 7 дана од дана потписивања уговора  

6.Грејс период  

7.Аванс 

6.Замена старо за ново :Полован ровокопач  Hyundai R 300 интерних ознака АТ -000 – 22 

и  ровокопач Hyundai R 330 интерних ознака АТ – 000 – 24. 

Понуђачи могу, уз најаву дан раније, да изврше преглед машина које се нуде у замену 

сваког радног дана од 08-13 часова. Контакт особа Данијел Михајловић. 

Машине које су предмет замене процењене су од стране судског вештака машинске 

струке. 

Понуђена вредност за половну машину не може бити нижа од процене судског 

вештака  која износи  2.800.320,00   рсд за ровокопач Hyundai R 300 интерних ознака 

АТ -000 - 22 , ровокопач Hyundai R 330 интерних ознака АТ -000 – 24 у вредности 

3.048.960,00   рсд,  у супротном понуда ће се сматрати као неприхватљива. 

Укупна понуђена цена рачуна се по одбитку укупне откупне вредности старих машина од 

укупне вредности машинe која се набавља. 

 

 



Машина која се даје у замену -стара машина, следећих карактеристика:  

Произвођач: Ј.Кореја 

Врста: Грађевинска машина ровокопач 

Марка и тип: HYUNDAI R 300 NLC-9A 

Број шасије: HHKHZ803TD0000015  
Број мотора: 73430985  
Радна запремина мотора: 8.500 цм³ 

Снага мотора: 158 кw (215 КС) 

Маса празног возила: 29.800 кг 

Максимални утоварни 
капацитет кашике  

1,85 м³ 

Врста и намена: Ровокопач - гусеничар 

Погонско гориво: Евро дизел 

Боја: Жута 

Стање на мото часовнику: 16 636   мч 

Година производње: 2014. 

Број путничких места: 1 

Процењена вредност: 2.800.320,00     РСД 

 

Машина која се даје у замену -стара машина, следећих карактеристика:  

Произвођач: Ј.Кореја 

Врста: Грађевинска машина ровокопач 

Марка и тип: HYUNDAI R 330 LC-9A 

Број шасије: HHKHZ902LF0000199 

Број мотора: 73542649 

Радна запремина мотора: 8.500  цм³ 

Снага мотора: 199 кw (271 КС) 

Маса празног возила: 34 000  кг 

Максимални утоварни 
капацитет кашике 

1,6 м³ 

Врста и намена: Ровокопач - гусеничар 

Погонско гориво: Евро дизел 

Боја: Жута 

Стање на мото часовнику: 15 962 мч 

Година производње: 2016 

Број путничких места: 1 

Процењена вредност: 3.048.960,00     РСД 

 

 

 

 


