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                                                   ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 

 

Обект на процедурата : „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на линия за 

производство на слепени греди”  

 1. ИЗХОДНА ИНФОРМАЦИЯ  

Настоящите спецификации представляват минимални изисквания на оборудването. 

Характеристики, които се отклоняват от точните стойности, указани в спецификациите 

(освен ако не надвишават изискванията) поради конкретния дизайн на действително 

предлагания продукт са приемливи, дотолкова доколкото капацитетът е поне 

еквивалентен на настоящите спецификации . 

Всяка спецификация, която цитира конкретен продукт или производител, в частност 

имена на видове, модели или марки, следва да се тълкува като “или еквивалент”.  

 

2. ВИД НА СТОКИТЕ ЗА ДОСТАВКА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА 

 

За изготвяне на офертата участниците трябва да спазят следните минимални 

технически изисквания на Възложителя към всеки един артикул. 
 

ЛИНИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СЛЕПЕНИ ГРЕДИ – 1 БР. 

 

Кандидатът следва да представи информация по отношение на : 

 

Минимални технически изисквания/спецификация: 

 

Линия за производство на слепени греди включва: 

1. Многолистов циркуляр: 

- максимална дебелина на разкрояване  - не по-малко от 150 мм; 

- мощност на основния двигател – не по-малко от 75 кW;  

- максимална работна широчина – не по-малко от 350 мм; 

- максимална скорост на подаване  -   24 м/мин; 

- максимален диаметър на трионите – 450 мм; 

 

2. Четиристранно рендосваща и профилираща машина: 

- максимална ширина на обработваните детайли – не по-малко от 230 мм 

- максимална дебелина на обработваните детайли – не по-малко от 120 мм 

- брой на шпинделите – 4 бр. 

- мощност на двигателите на  шпинделите – не по-малко от 5,5 кВт 

- дължина на предния плот – не по-малко от 2000 мм 

-    максимална скорост на подаване  -   24 м/мин; 

    - компютерна настройка по ширина и дебелина; 

    - механизирана настройка по височина; 

    - карданно задвижване на подаващите ролки; 
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3. Полуавтоматична линия за клинозъбно снаждане: 

Две машини за нарязване на зъбите (Лява и дясна страна):  

- Ширина на плота- не по-малко от 450 мм; 

Размери на заготовките: 

- Дължина: до 1000 мм; 

- Дебелина: до 200 мм; 

- Ширина: до 60 мм;  

-            Наличие на подрязващи циркуляри 

Хидравлична  преса за снаждане по дължина: 

- Работна дължина – не по-малко от 12000 мм; 

- Широчина на заготовките: до 200 мм; 

- Дебелина на заготовките: до 100 мм; 

- Наличие на междинен ролков транспортьор; 

- Наличие на напречен циркуляр на пресата  за отрязване на точен размер;  

 

4. Едностранна валова лепилонанасяща машина: 

- дължина на вала – не по-малко от 250 мм; 

- диаметър на вала – не по-малко от 150 мм; 

- скорост на подаване – не по-малко от 25 м/мин; 

- входящ и изходящ плот с дължина по  500 мм – налични; 

- наличие на притискащ гумиран вал; 

 

5. Хидравлична преса за слепване на греди: 

Основни технически характеристики: 

- работна дължина – не по-малко от 12 000 мм; 

- работна височина  – не по-малко от 1 200 мм; 

- дебелина на гредите – до 200 мм; 

- брой на вертикалните греди с хидравлични цилиндри – не по-малко от 25 бр.;  

- хидравлични греди за челно притискане – не по-малко от 9 бр.; 

- възможност за странично изместване на гредите за челно притискане; 

- максимална сила на натиск на всеки цилиндър – не по-малко  от 7000 кг.;  

 

6. Машина за двустранно рендосване на греди: 

- максимална ширина на детайлите  - не по-малко от 400 мм; 

- максимална дебелина на обработка  - не по-малко от 200 мм; 

- максимална скорост на подаване - 24 м/мин; 

-   спираловидни режещи глави  със сменяеми ножчета; 

 

Кандидатът следва да представи информация по отношение на : 

Ниличие/липса на безстепенно регулиране на скоростта на подаване при  многолистовия 

циркуляр; 
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Наличие/липса - безстепенно регулиране на скоростта на подаване на четиристранно 

рендосваща и профилираща машина; 

Наличие на устройство за автоматично нанасяне на лепило по зъбите  при полуавтоматичната 

линия за клинозъбно снаждане; 

Наличие на безстепенно регулиране на скоростта на подаване при машина за двустранно 

рендосване на греди; 

3. КАЧЕСТВО И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОСТАВКИТЕ 

 

➢ Доставките трябва напълно да съответстват на заложените от Възложителя 

технически спецификации, плановете, количествата и другите указания. 

 

4. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ГАРАНЦИОННА И ИЗВЪН ГАРАНЦИОННА 

ПОДДРЪЖКА 

 

Минимален гаранционен срок – 12 месеца; 

Извън гаранционна поддръжка - при условията на производствена гаранция,  

предлагана от Доставчика  за този вид оборудване:  

- Да доставя всички резервни части необходими за правилното функциониране на 

оборудването; 

- Да осигури сервизни специалисти за ремонт и обслужване и поддръжка на 

доставките; 

 

 

5. ДОКУМЕНТАЦИЯ СЪПРОВОЖДАЩА ДОСТАВКИТЕ 

 

- Ръководство за експлоатация и поддръжка на оборудването; 

- Техническа документация на оборудването; 

 

6. МЯСТО НА ДОСТАВКИТЕ 

Място на доставките 

гр. Твърдица, производствена база АТЛАНТИК УЕЙ ЕООД                             

 

7. МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕТО И ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

 

Оборудването трябва да бъде монтирано, пуснато в експлоатация и предадено в 

работещ вид. Обстоятелството се констатира с двустранно подписан приемо-

предавателен протокол. 

  

 


