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Tytuł projektu:
" Innowacyjna obróbka nowych detali - wyrobów dla odbiorców zagranicznych”

Nazwa osi priorytetowej i działania:
Oś priorytetowa III: „Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość”.
Działania III.2: „Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw”.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007- 2013
RPLD.03.02.00-18/12.
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Centrum poziome do obróbki obudów.
Ogólne dane techniczne dla centrum poziomego do obróbki obudów:
przeznaczenie : obróbka obudów sprężarek i turbosprężarek,
materiał obrabiany: żeliwo GG 25 oraz GGG 40SiMo,
załadunek i rozładunek ręczny,
zakres przesuwu stołu : oś X min 550 ; oś Y min 550 ; oś Z min 600
stożek we wrzecionie SK 40 lub SK 50,
zakres obrotów do min. 8000 obr. / min,
palety - wielkość min 400 x 400 . Do palety doprowadzone ciśnienie oleju z centrali ,
hydraulicznej do mocowania detali w przyrządach hydraulicznych – ciśnienie min 70 bar,
liniały pomiarowe we wszystkich osiach,
zakres obrotu stołu 360 º indeksacja co 1 º,
magazyn narzędzi na min. 50 narzędzi,
chłodzenie przez wrzeciono – ciśnienie min. 40 bar,
transporter wiórów,
automatycznie otwieranie i zamykanie drzwi ,
separator mgły z przestrzeni robocze,
automatyczny zmieniacz palet,
sonda pomiarowa dla detalu ,
kontrola złamania narzędzia – sonda pomiarowa dla narzędzi,
modem do teleserwisu.

Kryteria, które bierzemy pod uwagę przy wyborze oferty oraz ich waga (%) w procesie wyboru :
1.
2.
3.
4.

cena (60%),
dane techniczne (20%),
warunki serwisu (10%),
warunki gwarancji (10%).

Ogólne warunki dotyczące zamówienia:
•
•

przewidujemy demonstrację możliwości urządzenia w miejscu wskazanym przez dostawcę,
przewidujemy odbiór końcowy centrum obróbczego w siedzibie "FOS POLMO",
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•
•
•

termin wdrożenia stanowiska do pracy w POLMO: IV kwartał 2013,
termin składania ofert mija: 21.07.2013 ,
przyjmujemy oferty złożone w formie pisemnej (przesłane pocztą lub dostarczone osobiście) lub
przesłane na adres poczty elektronicznej technologia@polmo-lodz.com.pl lub

mistrzowie@polmo-lodz.com.pl.
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