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Predmet javnega naročila: Dobava in vzdrževanje mobilnega bobnastega sita  
Št. javnega naročila: 20/JN-2020/B 
 
 

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA NAROČILA 

1. PREDMET NAROČILA: 

Predmet naročila je dobava mobilnega rotacijskega bobnastega sita (1 kos) ter vzdrževanje le tega.  

 

2. TEHNIČNI PODATKI: 

 
2.1 Splošne značilnosti naprave: 

- Material za sejanje se dodaja v vsipni zalogovnik, od koder dozira v bobnasto sito. Doziranje 
mora biti avtomatsko-nastavljivo glede na optimalno količino materiala v sejalnem bobnu 
(kot na primer: load-sensing material feed) 

- Mobilna izvedba na samostojnem podvozju, s priklopom za vleko po cesti (priklop vlečnega 
vozila je ROCKINGER fi 50 mm /200 kN in višino cca 900 mm) s hitrostjo do 80 km/h (priklopno 
vozilo skladno s CPP predpisi), z zračnim ABS zavornim sistemom, s snemljivim zadnjim 
nosilcem s cestno signalizacijo 24 V in bočno zaščito podvozja. 

- Stroj in vsa oprema mora biti nova. 

2.2 Delovna zmogljivost 

- Zmogljivost sejanja z luknjami 10mm (kompost): min 30 m3/h 
- Zmogljivost sejanja z luknjami 20mm (kompost): min 60 m3/h 
- Stroj mora biti pripravljen za delo v zelo kratkem času (nekaj minut). 
- Stroj mora omogočati sejanje: 

o kompost 
o humus 
o zemlja 
o pesek 
o mleti les in zeleni rez 
o gradbeni in kosovni odpadki (mleti) 

2.3 Motor 

- Motor:     Diesel (vodno hlajen). 
- Moč (ISO 9249):  min. 55 kW. 
- Izpuh:    Stage V ali boljši 
- Hladilni ventilator:  vetrnica hladilnega sistema z delovanjem po potrebi in  

funkcijo reverzibilnega izpihovanja. 
- Ciklonski filter vstopnega zraka motorja z zaščitno mrežo pred vsesavanjem večjih delcev (kot 

npr.: Top Spin). 

2.4 Vsipni lijak 

- Volumen:    min. 3 m3 
- Dolžina vsipnega lijaka:  min. 3,5 m 
- Maksimalna višina naklada:  manj kor 3m 
- Avtomatsko doziranje material v boben, glede na optimalno količino materiala v sejalnem 

bobnu (load-sensing material feed) 
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Zahteva vsipnega lijaka je postavljena zato, ker se bo material nalagal z nakladalno žlico širine 2,7 m, 
kjer pa se potrebuje še dodatna širina za preprečitev vsipa izven lijaka (0,4 m na vsaki strani).  Pri 
izvedbah, kjer je lijak krajši, je možno podaljšanje odprtine s podaljšanjem stranic lijaka z namenom, 
da se doseže zahtevana vsipna dolžina. 

2.5 Sejalni sklop 

- Stroj mora omogočati enostavno menjavo sita (<30 minut) 
- Bobnasto sito z okroglimi odprtinami 10 mm 
- Čistilna ščetka za čiščenje zunanje strani bobna – hidravlično krmiljena 
- Efektivna sejalna površina:     min 20 m2 
- Maksimalna hitrost vrtenja bobna:    21 obratov na minuto ali več 
- Nastavljiva hitrost vrtenja bobna:    0 – max 
- Minimalna debelina perforiranega materiala bobna:  min 8 mm 

2.6 Izmetni trakovi 

Naprava mora imeti vsaj dva izmetna trakova – enega za fini del, drugega za grobi del. Trakova morata 
biti primerna za transport frakcij navedenih v točki 2.2. (primerna velikost, hitrost, z lamelami…). 

Minimalna višina izmeta trakov:  2,75 m 

- Kvaliteta transportne gume min. EP 400/3 4:2 izvedba s prečnimi lamelami ali boljše 
- Nastavljiva hitrost transportnega traku. 
- Vsi ležaji mazani preko centralnega mazalnega sistema. 
- Za potrebe servisiranja-vzdrževanja mora biti transportni trak snemljiv. 
- Konstrukcija traku, mora omogočati izvlek traku izpod stroja za potrebe servisiranja in 

zamenjave, ali kako drugače podobno za lahko dostopnost, servisiranje in zamenjavo.  
- Stikalo za izklop v sili. 
- Za namene transportiranja stroja po cesti mora biti transportni trak zložljive izvedbe – s 

pomočjo hidravličnih valjev (brez  uporabe fizične sile) 
- Stroj mora omogočati naknadno nadgradnjo transportnega traku s ciklonskim ločevalnikom 

za izločanje lahkih frakcij (folije in podobno) 

2.7 Hidravlični sistem 

- Oljni hladilnik hidravličnega olja za delo v prahu. 
- Rezervoar hidravličnega olja. 
- Sklop črpalk za pogon transportnih trakov. 
- Elektrohidravlični krmilniki. 

2.8 Konstrukcija 

- Robustna konstrukcija za zanesljivo delovanje in dolgo življenjsko dobo, 
- Pogonski sklop (motor, črpalke, krmiljenje, hladilnik itd.) morajo biti zaščiteni pred 

poškodbami in zunanjimi vplivi (prah, voda, nečistoče itd.) ter za delo na prostem, 
- Zaščita hladilnika pred poškodbami. 
- Vsipni lijak mora biti robustne izvedbe, stene lijaka morajo biti ojačane in zaščitene pred 

morebitnimi poškodbami, zaradi morebitnih udarcev, ki so posledica dodajanja materiala z 
bagrom. 

- Stroj mora biti zasnovan tako, da za potrebe upravljanja-obratovanja zadostuje samo en 
delavec. 

- Krmilni pult za posluževanje stroja mora biti na vidnem mestu in dosegu s tal. Razvidni morajo 
biti podatki o številu vrtljajev motorja, temperaturi hladilnega medija, število obratovalnih 
ur, količina goriva idr. 
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- Vsi elektro krmilni elementi morajo biti z zaščito min. IP 65. 
- Stroj mora imeti urejen enostaven dostop do pogonskega sklopa. Celoten pogonski sklop 

mora biti nameščen na izvlečni konzoli, kar omogoča dostop do motorja iz vseh strani za 
potrebe raznih popravil in servisiranja stroja. 

- Teža stroja: max. 25.000 kg 

2.9 Varnost 

- Stroj mora imeti nameščena varnostna stikala za izklop stroja v sili. 
- Vrata za vstop do pogonskega sklopa morajo biti zaščitena proti nepooblaščenemu dostopu, 

npr.: zaklenjena s ključem. 
- Varnostni nadzorni sistem motorja, kateri mora pri morebitnih motnjah (prekinitev delovanja 

hladilnega sistema, previsoka temperatura motorja, padec oljnega tlaka v motorju, zamašitvi 
zračnega filtra, padec hidravličnega tlaka, poškodbi varnostnega sistema itd.) izklopiti 
delovanje motorja. Prav tako mora sistem optično in zvočno opozoriti, da je prišlo do napake. 

- V primeru preobremenitve stroja mora biti stroj varovan z ustreznim sistemom, kateri mora 
preprečevati morebitne poškodbe pogonskega in sejalnega sklopa. 

- Gasilni aparat (6 kg). 

2.10 Dodatna oprema 

- Dodatno bobnasto sito z okroglimi odprtinami 20 mm 
- Dodatna zaščita hidravličnih cevi in električnih vodnikov proti glodavcem (kot na primer: 

fleksibilni jekleni vodi, kovinski oplet in podobno) 
- Daljinsko upravljanje stroja (stroj mora upravljati strojnik iz nakladalnega stroja) 
- Osnovno orodje za vzdrževanje. 
- Progresivni centralni mazalni sistem z el. črpalko 24V/DC, za doseganje tlaka min. 350 bar in 

rezervoarjem 3-4 kg. 

 

3. OBSEG DOBAVE 
 
a) Dobava stoja v skladu s tehničnimi zahtevami na naslov RCERO Celje, Bukovžlak 30, 3221 

Teharje  
b) Navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku. 
c) Poučitev o upravljanju stroja. 
d) Izjava o skladnosti, stroj mora biti izdelan skladno s standardi in normativi, ki veljajo za 

podobne stroje v EU.  
e) Stroj mora imeti potrdilo o pregledu in preizkusu delovne opreme. 
f) Katalog nadomestnih delov v elektronski in pisni obliki (v slovenskem jeziku) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


