Numer ogłoszenia: 13018646

A K T UA L NE

Kategoria ogłoszenia:

przetarg zapytanie ofertowe - Polska

Data dodania oferty:

2017-01-24

Przedmiot ogłoszenia:

Dostawa wypalarki plazmowej

Organizator:

WBK Jerzy Wróbel

Adres:

ul. Tarnowska 146, 33-170 Tuchów

Województwo / powiat:

małopolskie, pow. tarnowski

Państwo:

Polska

Telefon / fax:

692 635 735

E-mail:
Opis:

biuro@wbk-tuchow.pl
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa wypalarki plazmowej, w tym również wszystkich niezbędnych i koniecznych urządzeń
niezbędnych do uruchomienia: źródła plazmy, filtrowentylacji, sprężarki, zbiornika itp.

Specyfikacja:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - specyfikacja
WYPALARKA PLAZMOWA
1. Powierzchnia pracy minimum 1600mm x 3100mm
2. Grubość ciętej blachy 0,5mm ? 200 mm
3. Obciążalność stołu min. 500 kg/m2
4. Siatki zabezpieczające przed spadaniem małych detali
5. łatwe czyszczenie stołu z popiołu
6. Obustronny napęd portalu (belki poprzecznej)
7. Serwonapędy
8. przekładnie planetarne liniowe, hartowane
9. Przeniesienie napędu we wszystkich osiach poprzez listwy zębate
10. Stół dostosowany do rozbudowy pod urządzenie do wypalania rur.
11. Stół wyposażony w system odciągu, filtrowentylację
12. Możliwość podpięcia palnika gazowego
13. Automatyczna detekcja powierzchni blachy
14. Środowisko pracy - hala.
15. Dokumentacja DTR w języku polskim
16. Deklaracja zgodności CE.
17. Montaż i szkolenie TUCHÓW.
18. Gwarancja - min. 24 miesiące.
19. Termin wykonania zadania - do 2 miesięcy od podpisania umowy.
PULPIT I OPROGRAMOWANIE
1. Zintegrowane sterowanie ? sterownik CNC (Ethernet) zabezpieczony przed pyłem i smarem monitor
LCD min. 15?
2. Wizualizacja procesu cięcia
3. System operacyjny WINDOWS lub inny
4. Pozycjonowanie na czujniki lub w dowolnym miejscu na stole
5. Możliwość pozycjonowania i obracania rysunku do arkusza
6. Cofanie po ścieżce oraz palenie z dowolnego miejsca kodu
7. Programowanie za pomocą ESSI lub G-code
ŻRÓDŁO PLAZMY

Głębokość cięcia i żłobienia palnika
1. minimum do 38 mm przy prędkościach 457 mm na minutę
2. maksymalna: do 44 mm przy prędkościach 250 mm na minutę
3. odcięcie: do 57 mm przy prędkościach 125 mm na minutę
4. przebicie: 25 mm
5. żłobienie: 12,52 kg na godzinę
6. profil rowka przy żłobieniu: 4,3-7,9 mm x 6,1-9,9 mm (gł. X szer.)
KOMPRESOR/ SPRĘŻARKA + ZBIORNIK
1. Wydajność minimum. 45 m3
2. moc silnika nie mniej niż 5 kW
3. Zbiornik minimum 400 l
Miejsce i termin składania ofert:

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty należy złożyć w terminie do 27.01.2017 do godziny 23.59.59 w jeden wybrany przez siebie sposób:
- na adres e-mail: biuro@wbk-tuchow.pl
- w siedzibie firmy ?WBK? Jerzy Wróbel, ul. Tarnowska 146, 33-170 Tuchów

Termin składania:

2017-01-27

Miejsce i termin realizacji:

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: małopolskie Powiat: tarnowski Miejscowość: TUCHÓW
Harmonogram realizacji zamówienia
Termin wykonania zadania - do 2 miesięcy od podpisania umowy

Wymagania:

Termin ważności oferty: minimum 30 dni
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
O zamówienie mogą ubiegać się firmy, które posiadają niezbędną wiedzę merytoryczną i techniczną
umożliwiającą dostawę oraz wdrożenie jeżeli jest to konieczne (uruchomienie i szkolenie obsługi) zadania
w siedzibie ?WBK? Jerzy Wróbel

Kontakt:

Jerzy Wróbel

Kod CPV:

42611000-2
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