
Stranka: GRM NOVO MESTO - CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA Številka ponudbe:

Naslov: Senovo 13 Datum ponudbe:

Pošta: 8000 Novo Mesto Veljavnost ponudbe:

D. Št.: SI46571558

Tel. Pripravil:

E-Mail: gsm:

e-pošta:

Št. Art. TIP kos  € / kom  Skupaj 

DVIGALO

1.

Hidravlični žerjav kot na primer M 50 osnovna enota                            

• hidravlični žerjav z nosilnostjo 1000 kg z prilagojeno 

moč dviga ustrezno z statičnim izračunom stavbe

• Konstrukcija stolpa z  vrtljivim obročem D 700 mm na 

vrhu

• Dvižni valj ø 90 mm

• Privit hidravlični rezervoar olja, 60l,  indikator nivoja 

olja

• Samodejni zagon zvezda-delta

• Industrijska hidravlična  gonila z  nasprotnim ležajem

• Varjen nosilni stolp žerjava 

• Šestkotni sistem ogrodja dvižne roke za najvišje 

zahteve

• Oznaka CE, navodila za uporabo s seznamom 

rezervnih delov

• LED žarometi

• 1 knjiga žerjava

• El. zaščitno stikalo 3xP / N / E

• IPE - vodila: (izračuna se vsaj IPE 240, odvisno od 

zgradbe)

• Naprava za spuščanje v sili z navodili za uporabo in 

preglednico

• 3 opozorilne table

• 1 pano

1 -€                    

Roka žerjava

2.
Roka: 2591 T3, trojni  teleskop, doseg vključno z 

prijemalom: 3,012 m/9,569 m
1 -€                    

Kabina

3. Kabina z LED žarometi 1 -€                                      -€                    

Sedež

4.
Udoben sedež z nasloni za roke, vzglavnikom in 

varnostnim pasom
1 -€                    

Upravljanje žerjava

5. Elektro-proporcialno  krmiljenje z dvema ročicama 1 -€                    

El. Motor in hidravlični sistem

                ŽERJAV ZA SENO  kot na primer                      M 50



6.
Hidravlična enota (dvokrožni sistem) z  9,2 kW  

elektromotorjem 
1 -€                    

Vrtenje

7.
Neskončni vrtljivi mehanizem standardni dvosmerni 

razdelilnik M45-M50
1 -€                    

Posebni dodatki za žerjav
8. Hladilnik olja 1 -€                    

9. Ogrevanje olja (s termostatom) 1 -€                    

10.
Dodatni LED žarometi 10W , vključno s el. vodniki,                       

cena na kos
2 -€                    

11. Hupa 1 -€                    

12.
Radio z zaslonom na dotik in dvema zvočnikoma, 

osnovna različica. Samo radio brez kamer !!
1 -€                    

13. Termo kamera (samo v povezavi z radiem)  1 -€                    

Prvo polnjenje z visoko zmogljivim oljem 

kot na primer LASCO

14.

Prvo polnjenje z visoko zmogljivim oljem kot na primer 

LASCO                             - Večja zmogljivost sistema 

žerjava

- Zelo dobre vozne lastnosti tudi pri nizkih 

temperaturah

- Zaščita celotnega hidravličnega sistema

- Interval menjave olja samo na vsakih 1000 delovnih 

ur ali 5 let

1 -€                    

Dodatna oprema

15.  Hidravlično dvigalo z vgrajenim 5,5t rotorjem 1 -€                    

Prijemalo - grabež

16. Prijemalo 1000 mm s cilindrom in 8 špicami 1 -€                    

Prijemalo - grabež

17. Širina prijemala z 8 špicamina 2200 mm 1 -€                    

18.
4  špice za lesena tla, namesto standardnih. 

Nameščeno na zunanji strani prijemala.
1 -€                    

19.
Nosilno mesto na prijemalu in tovorni kavelj z 

varnostno zaponko za rotator.
1 -€                    

Vodila

20.
 Posebne dimenzije vodil (možno od 1,60 m do 4,00 m) 

za M30-M69
1 -€                    

21.
 Posebne dimenzije in izvedbe vodil (možno od 4,00 m 

do 5,80 m) za M30-M70 
1 -€                    

Stopničasta proga 

22.
Drugi pogonski motor s pogonsko enoto. (zahtevano s 

proge 3,5 m)
1 -€                    

Tip tekalnih koles

23.

 Podvozje Tandem s stranskimi vodilnimi valji, 

standardna oprema z nizko obrabo za varjene tirnice 

žerjava.

1 -€                    

Dostava
24. Pavšalni strošek dostave z avtodvigalom 1 -€                    

SKUPAJ NETO -€                    

Montaža / montažni material

Št. Art. TIP kom  € / kom  Skupaj 



 Konzole
25. Posebna konzola po naročilu prilagojena 30 -€                    

26. Končni varovalo IPE 220/240, za komplet (4 kosi) 2 -€                    

Oskrba z energijo

27.

Drsni vodnik, na m,                                                                         

+ Zadosten pritrdilni material. Opomba: V primeru 

sprememb temperatur (pozimi obratovanje med 

hlevom in skladiščem) brezhibno delovanje ni mogoče 

zagotoviti.

48 -€                    

28.

Glavni priklopni konplet , 'Vsebuje dve končni kapici in 

kabelsko uvodnico, ki ju lahko uporabljate na obeh 

straneh.

1 -€                    

29.
Vmesni priklop na liniji,  36m do 72m potrebno 

doplačilo / kos. 
1 -€                    

Vodila IPE  (2x1m)

30. Vodila IPE220 S355 peskano, barvano 25 my 50,5 -€                    

Montaža

31.  Namestitev dolžine do 39 m, 1 -€                    

32. Namestitev nad 39m na meter 11 -€                    

Dostava

33. Pavšalni strošek dostave 1 -€                    

Tehnični prevzem

34. Tehnični prevzem žerjava.  Slovenija 1 -€                    

Servis

35. Letni servis 1

SKUPAJ NETO -€                    

SKUPAJ NETO -€                   

Pupust:

Skupaj z popustom brez DDV:

22% DDV

Skupaj z DDV:


