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Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i uruchomienie prasy krawędziowej
2. Opis techniczny przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne:
Prasa musi być wyposażona w:
1.
Napęd hydrauliczny z energooszczędną funkcją uruchamiania.
2.
Nacisk maszyny min. 1300 kN.
3.
Długość krawędzi gięcia min. 3200 mm.
4.
Wysokość montażu (odstęp między górną powierzchnią zacisku narzędzi dolnych, a dolną
powierzchnią zacisku narzędzi górnych) min. 610 mm.
5.
Skok belki prasy min. 440 mm.
6.
Prześwit między kolumnami min. 2690 mm.
7.
Wysięg min. 410 mm.
8.
Prędkość osi Y (belki prasy) góra i dół min. 220 mm/sek.
9.
Hydrauliczne mocowanie narzędzi górnych i dolnych.
10.
5-osiowy system tylnego zderzaka.
11.
Kompensację strzałki ugięcia CNC,
12.
Ekran dotykowy min 21” z możliwością wizualizacji 3D na pomocniczym ramieniu z regulacją
wysokości,
13.
Dodatkowy ekran do wyświetlania dokumentacji, rysunków PDF itp.
14.
Klimatyzację szafy sterowniczej,
15.
Laserowe zabezpieczenie obszaru pracy,
16.
Mobilną jednostkę znajdującą się bezpośrednio na maszynie posiadającą przyciski pulpitu
obsługowego, min.: blokowanie i odblokowanie narzędzi górnych i dolnych, program start/stop oraz
wyłącznik układu sterowania maszyny,
17.
Konsole podporowe 2 sztuki,
18.
Oprogramowanie warsztatowe do programowania maszyny w zakresie gięcia blach.
(Automatyczne generowanie programu na podstawie danych 2D i 3D, Oprogramowanie
automatycznie utworzy symulację 3D wraz z monitorowaniem kolizji, generowanie kodu NC).
19.
Laserowy pomiar kąta. Pomiar kąta jednocześnie z dwóch stron detalu. Automatyczna
regulacja do wymaganej wartości kąta, automatyczna kompensacja różnic w sprężystości różnych
materiałów poprzez system sterowania.
20.
Optyczny wskaźnik zaznaczający miejsce zbrojenia, oraz wskazujący pozycje (stacje gięcia), na
których ma nastąpić kolejne gięcie.
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21.
System pomocy dla operatora w ustawieniu detalu w odpowiedniej pozycji, realizowany
poprzez porównanie na dodatkowym ekranie obrazu z kamer i obrazu zapisanego w programie
gięcia. System sygnalizuje prawidłowość ustawienia lub jego brak.
22.
Bezprzewodowy czytnik kodów 2D
23.
Dokładność i powtarzalność pozycjonowania zderzaków 5-osiowych nie przekraczająca 0,1
mm.
24.
Prędkość zderzaków w osi X min.1000mm/s.
25.
Prędkość zderzaków w osi Z min.2500mm/s.
26.
Prędkość zderzaków w osi R min.330mm/s.
27.
Wymiar zatrzymania w osi X min. 850 mm.
28.
Przemieszczanie w osi R min. 250mm.
29.
Możliwość przesuwu dolnych narzędzi w celu falcowania (zagniatania) blach oraz w celu
wykorzystania różnych kombinacji narzędzi bez konieczności przezbrajania.
30.
Sterowanie maszyny posiadające zintegrowane dane technologiczne oraz wizualizację 3D.
31.
Podłączenie maszyny do sieci.
32.
Teleserwis przez Internet do zdalnego diagnozowania awarii.
33.
Maksymalne zapotrzebowanie energetyczne do 18kW.
34.
Dokumentacja maszyny w j. polskim.
3. Zakres zakupu w ramach zamówienia
- Zakup, dostawa i uruchomienie kompletnej pracy krawędziowej
- Wdrożenie i szkolenie pracowników
- Dostarczenie dokumentacji maszyny, w tym: Dokumentacja DTR, Instrukcja obsługi w języku
polskim
4. Wymagana zawartość oferty:
- Formularz oferty (Załącznik nr 3),
- Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych (Załącznik nr 2),
- Karty katalogowe lub inne dokumenty zawierające parametry oferowanego urządzenia,
- Oświadczenie o posiadaniu doświadczenia w zakresie działalności odpowiadającej przedmiotowi
zamówienia (wg wzoru własnego oferenta).
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