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1. vprašanje:  

4.3 Tehnične karakteristike 

Razpis: zahtevana moč pogonskega motorja 0,65 kW 

1. vprašanje: ali je moč pogonskega motorja lahko 0,60 kW ? 

 

Odgovor: Moč pogonskega motorja je lahko 0,60 kW. 

 

2. vprašanje:  

Razpis: zamenljiva baterija: Li-ion, 24V/26Ah, teža do 4 kg 

2. vprašanje: ali je baterija lahko Li-ion, 48V/40Ah, teža 8,5 kg?  

Razlog za višjo težo izmenljive baterije je 3x večja nazivna kapaciteta (48V x 40 Ah = 1920 Wh) od 

razpisne (24V x 26Ah = 624 Wh)? 

Mimogrede: pri 48V so izgube energije ob obratovanju bistveno nižje, saj pri 2x višji napetosti 

teče 2x nižji tok (za enako moč), izgube pa naraščajo s kvadratom toka. Posledično je avtonomija 

3 x večje baterije še več kot 3 x daljša. 

2a. vprašanje: ali se zahteva dodatna (1 v viličarju + 1 v rezervi) izmenljiva baterija?  

 

Odgovor: Kapaciteta baterije 24V/26Ah naročniku glede na naravo dela zadošča. Potrebe 

po večji kapaciteti baterije ni, zahteva po teži baterije ostane nespremenjena (do 4 kg). 

Kot navedeno se v okviru javnega naročila zahteva dodatna baterija (1 + 1). 

 

3. vprašanje:  

Razpis: pogonsko kolo: premer od 200 mm do 220 mm, Polyurethan Wet grip 

3. vprašanje: ali sme biti premer pogonskega kolesa 250 mm? Večji premer pomeni, da viličar lažje 

vozi čez neravnine; večje kolo ima daljšo življenjsko dobo.  

 

Odgovor: Lahko se ponudi tudi viličar s premerom pogonskega kolesa 250 mm. Zahteva 

Polyurethan Wet grip ostaja nespremenjena.  

 

4. vprašanje:  

Razpis: celotna dolžina viličarja: maksimalno 1.600 mm 

4. vprašanje: ali sme biti celotna dolžina viličarja 1651 mm? Pri čemer je radij obračanja 1452 mm 

(kar je manj od maksimalnega razpisanega pogoja do 1500 mm)? 

 

Odgovor: Lahko se ponudi viličar dolžine 1651 mm. 

Naša št. :   

Vaša št. :  
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5. vprašanje:  

Razpis: teža viličarja: od 120 kg do 140 kg 

5. vprašanje: ali sme biti viličar težak 145 kg? 

 

Odgovor: Maksimalna teža viličarja je lahko 140 kg. 

  


