
                              

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
По процедура за избор на изпълнител във връзка с изпълнение на Договор за

безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-0871-C01

1. Пълно описание на обекта на процедурата:
Обект на настоящата процедура е избор на изпълнител за  „Доставка, монтаж и въвеждане
в експлоатация на производствени машини с една обособена позиция:

- Обособена позиция 1: 
Машина за лазерно рязане - 1 бр. и Хидравлична CNC гилотина - 1 бр.

2. Техническа спецификация:

Минимални  технически  и  функционални  характеристики,  на  които  трябва  да
отговаря оферираното оборудване:

Обособена  позиция  1 Машина  за  лазерно  рязане  -  1  бр.  и  Хидравлична  CNC
гилотина - 1 бр.

Наименование на актива Минимални технически и функционални
характеристики

Машина за лазерно рязане - 1 бр. Машина за лазерно рязане:
Високопрецизни зъбни рейки за двете оси –
двустранно  задвижване,  променливотокови
серво двигатели, скорост на позициониране
до  107m/min,  ход  по  ос  Z  –  150mm,
ускорение  по  ос  Z  –  0.75G,  точност  на
позициониране ±0.03mm по VDI/DGQ 3441,
температурен  диапазон  +10˚С  до  +35˚С,
влажност 0 до 90%
Максимални дебелини на рязане:
Черна стомана – 10mm
Неръждаема стомана – 5 mm
Алуминий – 4 mm
Месинг – 3 mm
Мед – 2 mm

Допълнителни минимални технически и
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Хидравлична CNC гилотина - 1 бр.

функционални  характеристики:
Време  за  смяна  на  работни  маси  ≤  20
секунди;
Възможност  за  рязане  при  две  различни
височинни нива на масите;
Консумация на ел. енергия ≤ 15kW

Хидравлична CNC гилотина :
Брой ходове за 1 минута – 20
Настройка на ъгъла на рязане 0.3˚ - 2.0˚
Работна височина на масата– 820mm
Максимална  работна  дължина  на  масата
-3280mm
Ход на задния ограничител – 1000mm
Скорост  на  задните  ограничители  –
200mm/sec
Дебелина на рязане на въглеродни стомани
– 6.0mm
Дебелина на рязане на неръждаеми стомани
– 4.0mm
Прорез (отвор) в страниците – 350mm

 Допълнителни минимални технически и
функционални  характеристики:

-Допълнително  закален  нож с  възможност
за рязане на неръждаема стомана;
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