
Сектор : 

Нискоградња 

 

Техничка спецификација 

Квалитет и  карактеристике булдозера за потребе „Аутотранспорта“ 

 

 

БУЛДОЗЕР  ГУСЕНИЧАР СА ПОВИШЕНИМ ПОГОНСКИМ ТОЧКОМ                    

1 МАШИНА 

Техничке карактеристике Захтеване вредности Понуђене вредности / 

ПОПУНИТИ 

Снага мотора   До  230 кw  

Сертификат мотора за емисују 

издувних гасова  

Сертификат  

Булдозерска даска типа  СЕМИ 

„U“ са цилиндром нагиба 

Даска од опште намене 

Капацитета око 9 мᶾ 

 

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

Маса машине за захтеваним 

радним уређајима ,опремом и 

потребним флуидима : 

Од 37.000 – 38.000 т  

Ширина папуча гусеница : Мин 610 мм  

Тип трансмисије : Хидродинамичка 

трансмисија – mechanical 

planetary powershift 

transmission, пренос са 

конвертором,а крајњи 

пренос преко бочних 

редуктора 

 

Погонски точак горњи :   

Број степена преноса мењача 

трансмисије : 

Минимално 3 брзине 

напред,3 брзине уназад 

 

Управљање трансмисијом и 

транспортом : 

Са два џојстика за избор 

брзина и управљање 

 

Тип крајњег преноса ( бочни 

редуктор ) 

Планетарни  

Тип кабине руковаоца :  Конструкција кабине са 

интегрисаном заштитом 

од превртања и од 

падајућих предмета            

( ROPS / FOPS ) 

 



Опрема кабине руковаоца са 

уређајима за : 

Проветравање са 

филтером ваздуха и 

надпритиском, 

Загревање( грејање ), 

Клима.Радио /ЦД уређај. 

Седиште са суспензијом 

са подешавајућим 

рукохватима. 

 

 

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, у року од 12 месеци без 

ограничења броја радних сати, са заменом потребних уља и филтера у интервалу од 

250 мч ( за мали сервис ). 

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 : 12 месеци, без ограничења броја радних сати. 

4.Рок плаћања : на 36 једнаких месечних рата. 

5. Рок испоруке : 10  дана. 

 

 


