Zakup w ramach Projektu pt.
„Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa dzięki wprowadzeniu innowacyjnego procesu produkcji zespołów napędowych
utrzymania ruchu będącego efektem wdrożenia wyników prac o charakterze B+R”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 3
Konkurencyjność Przedsiębiorstw: Działanie: 3.7, współfinansowane ze środków europejskich
Numer umowy o dofinansowanie: RPLU.03.07.00-06-0190/16

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup Tokarki CNC
2. Opis techniczny przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne:
- Programowanie CNC SIEMENS 828D w wersji polskojęzycznej, zawierające minimum:
 Obrotowy panel sterowniczy z monitorem LCD 10,4” kolor i klawiaturą MDI i pokrętłem MPG
 Symulacja graficzna 2D
 Programowanie w kodzie ISO lub konwersacyjnym trybie graficznym Program Guide
 ShopTurn - graficzna nakładka do warsztatowego tworzenia programów NC
 Wbudowane funkcje samodiagnostyki
 Przesuwna konsola z 2 pokrętłami (dla osi X i Z), joystickami do włączania posuwu i obrotów
wrzeciona, software Siemens Manual Machine Plus)
- Przelot nad łożem
Ø520mm
- Przelot nad suportem poprzecznym
Ø255 mm
- Odległość między kłami
minimum 1500 mm
- Dokładność pozycjonowania osi (wg ISO 13041-1 / 13041-4) nie więcej niż: X: 0,010 / Z: 0,015 mm
- Powtarzalność pozycjonowania osi (wg ISO 13041-1 / 13041-4) nie więcej niż: X: 0,006 / Z: 0,010
mm
- Hartowane i szlifowane prowadnice ślizgowe pryzmatyczne i płaskie dla osi X i Z oraz konika (nie
dopuszcza się prowadnic tocznych).
- Wrzeciono główne – parametry minimalne: Wrzeciono przelotowe z otworem minimum Ø 80 mm
i końcówką A2-8, bezstopniowy napęd serwo (płynna regulacja obrotów w pełnym zakresie prędkości
obrotowej)
Zakres prędkości obrotowej wrzeciona
minimum 2~2200 obr./min
Moc napędu wrzeciona (S6-40%)
minimum 11 kW
Moment obrotowy (S6-40%)
minimum 475 Nm
- Głowica rewolwerowa 8-pozycyjna, elektryczna, do mocowania narzędzi o rozmiarze 25x25mm lub
ø32 mm ) z pakietem oprawek narzędziowych obejmującym conajmniej:
 bloczki do zamocowania noży 25x25 mm - 8 kpl.
 oprawka do planowania (dla noża 25x25 mm) - 1 szt.
 oprawka wytaczarska (z otworem ø32 mm) - 2 szt.
 tulejka redukcyjna do oprawki wytaczarskiej na średnice ø10,12,16,20,25 mm i MT1 - po
1 szt.
- Zapotrzebowanie mocy nie więcej niż 20 kVA
- Masa minimum 3500kg
- Pompa chłodziwa 7 bar @ 10 l/min, 1.5kW
- Pistolet do spłukiwania chłodziwem z własną pompą
- Podtrzymka manualna zamykana, z zestawem końcówek z brązu dla zakresu średnic ø8~80mm
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- Zestaw rolek dla zakresu średnic ø80~152mm dla podtrzymki manualnej zamykanej
- Automatyczny system smarowania z filtrem i czujnikiem poziomu oleju
- Pełne osłony przed wiórami i chłodziwem dla przestrzeni roboczej (całkowicie zamknięta przestrzeń
robocza)
- Instalacja elektryczna dostosowana do 400V i 50Hz
- Deklaracja zgodności ze znakiem CE
3. Zakres zakupu w ramach zamówienia
- Zakup i dostawa kompletnej tokarki CNC
- Wdrożenie i szkolenie pracowników
- Dokumentacja 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 oferowanych urządzeń/urządzenia
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