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Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на пробивно-фрезови център - 1 бр. и 

пакетно разкройващ циркуляр - 1 бр. 

 

Техническа спецификация  

 
 

№ 
Наименование на 

актива 
Кол. 

Минимални технически и/или функционални 
характеристики 

1. ПРОБИВНО-ФРЕЗОВИ 
ЦЕНТЪР 

1 бр. 1. Максимални размери на работния детайл не 
по-малки от 3110x1900 мм. 

2. Система за безопасност – Буферна /  
BUMPERS PROTECTION / даваща 
възможност за обслужване от 360° 

3. Remote control / Джойстик 

4. Оптимизирана аспирационна система 

5. Автоматично смазване на осите 

6. Минимални изисквания за пробивния 
агрегат 

            • 13 бр. вертикални шпиндела 
            • 5 бр.  хоризонтални пробивни 
агрегата с два изхода (по едно свредло от страна), 3 
по посока X  и 2 по посока Y 

 •  Интегриран диск по посока X  
управлян от инвертор 

7. Минимални изисквания за фрезовия агрегат: 

             •   минимална мощност на агрегата – 
9,5 kW 
             •   минимум брой на осите -  3 оси  
             •   тип на  захващане - HSK F63 

8. Не по-малко от два магазина за 
инструменти, от които: 

• линеен магазин за инструменти  
 • втори магазин движещ се с 
фрезовата глава по X 
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9. Минимални изисквания за гредите 

 • 6 бр. греди с по минимум 2 нулеви 
бази на всяка + 4 странични нулеви бази 
 • 4 бр. Повдигащи устройства  

  • 18 вакумни лапи / минимум 2 вида с 
различна форма и част от тях въртящи се/ 

10. РЕЖИМ ЗА СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ 

11. Софтуер 

• CAD / CAM система за създаване на 
CNC програми 
• DXF import 
• модул за дизайн и програмиране на 
корпусни мебели 
• втори лиценз за офис компютър 

12. Климатична система за охлаждане на 
електроразпределителния шкаф на 
машината 

13. Лента за отпадъци 

14. Индикатор за точно място за поставяне на 
лапите 

Устройство за измерване на точната 
дължина на обработващия инструмент 

2. ПАКЕТНО 
РАЗКРОЙВАЩ 
ЦИРКУЛЯР 

 

1 бр. 1. Надстърчане / проекция на диска 

 • придиск 300мм - 55 мм  
2. Минимална мощност главния ел. мотор 

 • 7,5 kW 
3. Аспирационни отвори 

4. Минимален брой щипки (стискач/избутвач )  

 • 7 бр. 
5. Програма за оптимизиране 

6. Бърза смяна на главния диск и подрезвача 

7. Минимални размери на разкрояване 

 • 3200x3100 мм.  
8. Плотове 
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 • Първи плот – минимална дължина  1900 мм 
с въздушна възглавница 
 • Минимум два допълнителни плота с 
въздушна възглавница с минимална дължина  1500 
мм   
 • Вентилатор/и за плотовете с въздушни 
възглавници    
9. Странично притискане на детайла към линеала 

10. Каретка със зъбно колело 

11. РЕЖИМ ЗА СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


