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Техническа спецификация на оборудването – предмет на поръчка по процедура „Избор с публична покана“: 

„Доставка, монтаж, инсталиране и пускане в експлоатация на оборудване по следните обособени позиции: 

Обособена позиция 1: Обработващ център (1 брой); 

Обособена позиция 2: Лентошлифовачна и полираща машина (1 брой); 

Обособена позиция 3: Лазерна машина за рязане на метални тръби (1 брой); 

Обособена позиция 4: Стругов фрезови център (1 брой); 

Обособена позиция 5: Роботизирана система за заваряване (1 брой)“ 

 

 

№ 
Наименование на 

актива 

Количеств

о 
Минимални технически и/или функционални характеристики 

1. Oбработващ център 

 

1 брой 1. Ходове X = 500 mm, Y = 450 mm, Z = 400 mm 

2. Бърз ход: 30 m/min  

3. Скорост на шпиндела от 20 до 12 000 rpm 

4. Магазин за 30 инструмента 

5. Размери на масата: 630 x 500 mm 

6. Директна измервателна система с инкрементални линийки по оси X, Y, Z, 

включително въздушно продухване 

7. CNC управление с  възможност за индивидуализация на интефейса и правата на 

достъп на няколко оператора с чип карта 

2. Лентошлифовачна и 

полираща машина 

1 брой 1. Ширина на масата 1100 мм 

2. Дължина на лентата 1900 мм 

3. Брой ленти – 2 бр. 

4. Брой четки – 1 бр. 
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3. Лазерна машина за 

рязане на метални 

тръби 

 

1 брой 

1. Ход по ос Y 6000mm 

2. Ход по ос X 350mm 

3. Ход по oс Z 150mm 

4. Диаметър  на рязане: 20 – 155 mm  

5. Мощност на лазерния източник 2000 W  

6. Задно седло с пневматичен патронник 

7. Предно седло с пневматично стягане 

4. Стругов фрезови 

център  

1 брой 1. Система за управление 

2. Главен шпиндел с С-ос 

3. Мощност на задвижващия мотор на главен шпиндел -7.5 kW 

4. Макс. скорост на въртене Главен шпиндел – 7000 об/мин 

5. Синхронен въртящ люнет 

6. Подшпиндел с С-ос 

7. Мощност на задвижващия мотор на подшпиндел - 7.5 kW 

8. Макс. скорост на въртене подшпиндел- 7000 об/мин 

9. Програмируема Y2 ос на инструменталната глава на подшпиндел 

10. Макс. диаметър на струговане главен шпиндел- Ø32 мм 

11. Макс. диаметър на струговане подшпиндел- Ø32 мм 

12. Максимална дължина на струговане, със синхронен люнет -310 мм 

13. Стругови инструментални позиции на главен шпиндел- 6 бр. 

14.Инструментални позиции за инструменти за челно пробиване- 5 бр. 

15. Странични фрезови инструментални позиции на главен шпиндел – 6 бр. 

16. Задвижващ мотор на инструментите за странична обработка на главен шпиндел -

1.6 kW 

17. Позиции за пробиване на инструменталната глава на подшпиндел – 6 бр. 
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18. Стругови инструментални позиции на инструменталната глава на подшпиндел– 3 

бр 

19. Прътоподаващо устройство с възможност за работа с пръти с максимален 

диаметър Ø32мм. 

20. Стружкоконвейр и количка за стружки 
 

5. Роботизирана система 

за заваряване 

1 брой Роботизирана система за заваряване, състояща се от следните компоненти: 

 

1. Заваръчен робот 

1.1 Работна зона на робота - не по-малко от 1800 мм; 

1.2 Полезен товар на робота – до 6 кг вкл.; 

1.3 Брой на управляемите оси на робота – мин. 6 бр.; 

1.4 Скорост на работа – не по-малко от 180 м/мин. линейно; 

1.5 Точност на повторяемост – до  +/- 0,08 мм вкл.; 

 

2. Токоизточник 

2.1 Метод на заваряване - MAG/MIG 

2.2 Обхват – мин. от 30 до 350 А; 

2.3 ПВ 350 А/ 80 %; 

   310/ 100% МИГ/МАГ 

   350А/ 60% Стандартен Импуслен МИГ/МАГ 

2.4 Напрежение 21-36 VDC 

2.5 Напрежение на празен ход 65 VDC 

2.6 Други методи на  заваряване /освен МИГ/МАГ/; 
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3. Контролер за робот 

3.1 Базиран „С” програмен език 

3.2 7- инчов цветен TFT-LCD дисплей 

3.3 Контролира минимум 27 оси 

3.4 Наличие на синхронизирано управление до 3 робота  

3.5 Капацитет на паметта минимум 40 000 точки 

3.6 Контролира до 5 дигитални, заваръчни токоизточници 

3.7 Функция за автоматично рестартиране на дъгата 

3.8 Функция за завършване на шева и контрол на тела 

3.9 Функция за автоматично повторение на даден участък 

3.10 Функция за мониторинг на заваръчните параметри 

3.11 Функция за мониторинг качеството на заваръчния шев 

 

4. Заваръчна горелка 

4.1.  ПВ (продължителност на включване)  

 CO2  - 350A -100% 

 CO2(20%)+Ar(80%) - 350A -50% 

 CO2(20%)+Ar(80%) - 250А-100% 

 

4.2 ПВ (продължителност на включване) при импулсно заваряване. 

 MAG(CO2-+Ar) - 300A -30% 

 

5. Устройство за почистване на горелката 

5.1 Почистване на горелка без подрязване на тела 
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5.2 Пръскане със спрей против пръски 

5.3 Входящо налягане 6 бара 

5.4 Времетраене на операцията по почистване 7-8 сек. 

  

6. Софтуер за заваряване на алуминий 
 

 

 

 


