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Specyfikacja techniczna „Szybki Automat Tokarski” 

 

1. Ilość wrzecion:    2 (główne oraz przeciw-wrzeciono) 

 Wrzeciono główne: 

 Uchwyt tulejowy 

 Moc:     min. 5 kW (moc ciągła) 

 Moment obrotowy:   min. 40 Nm (moment ciągły) 

 Prędkość obrotowa:   min. 8000 obr/min 

 Przesuw w osi Z:   min. 230 mm 

 Przeciw-wrzeciono: 

 Uchwyt tulejowy 

 Moc:     min. 2 kW (moc ciągła) 

 Moment obrotowy:   min. 12 Nm (moment ciągły) 

 Prędkość obrotowa:   min. 8000 obr/min 

 Przesuw w osi Z:   min. 200 mm 

 Przesuw w osi X:   min. 300 mm 

2. Przelotowy mechanizm zacisku 

3. Zakres średnic toczenia:   3 - 32 mm 

4. Max. długość obrabianego przedmiotu: 600 mm 

5. Przesuw w osi Y1:    min. 400 mm 

6. Przesuw w osi Y2:    min. 130 mm 

7. Ilość kanałów sterujących:   2 (możliwość jednoczesnej obróbki na 

wrzecionie głównym oraz przeciw-wrzecionie) 

8. Ilość osi Y:     2 

9. Ilość osi C:     2 (główne oraz przeciw-wrzeciono) 

10. Ilość osi liniowych:    min. 6 

11. Ilość miejsc na narzędzia:   min. 25 

 Ilość narzędzi tokarskich:  min. 6 

 Ilość narzędzi napędzanych:  min. 10 

(min. 6 – wrzeciono główne, min. 4 przeciw-wrzeciono) 

 Moc:     min. 1 kW 

 Moment obrotowy:   min. 3 Nm 

 Prędkość obrotowa:   min. 4000 obr/min 

12. Ilość narzędzi pracujących jednocześnie: min. 3 

13. Szybkie przejazdy osi X, Y, Z:  min. 30 m/min 

14. Wanna na wióry z systemem chłodzenia i pompą. 

15. Centralny układ smarowania. 

16. System spłukiwania uchwytu przeciw-wrzeciona. 

17. Rozładunek detali przez przeciw-wrzeciono. 

18. Kompletny zestaw do zmiany wrzeciennika stałego na ruchomy (tzw. wrzeciono typu 

szwajcarskiego) z możliwością obróbki detali o długości min. 230mm. 

19. Transporter wiórów taśmowy współpracujący z urządzeniem do rozładunku detali. 

20. Możliwość obróbki z użyciem emulsji. 

21. Synchronizacja kątowa między wrzecionem głównym i przeciw-wrzecionem. 
22. Możliwość interpolacji śrubowej. 
23. Możliwość obróbki kół zębatych oraz wielowypustów. 

24. Możliwość założenia głowicy do walcowania gwintów w zakresie: M5 - M16. 

25. Maszyna musi posiadać możliwość postawienia na wibroizolatorach bez konieczności 

zakotwienia do podłoża. 

26. Max. długość maszyny z podajnikiem musi się mieścić w 8,0 m z zachowaniem 

wolnych przestrzeni wymaganych przez producenta (producentów) do wykonywania 

obsług, przeglądów, konserwacji, itp., ewentualnie do montażu (demontażu) 

podajnika pręta do maszyny oraz obowiązującymi przepisami BHP. 
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27. Podajnik prętów z kompletnym wyposażeniem zapewniający obróbkę n/w materiałów: 

 Ø5, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12, Ø14, Ø16, Ø18, Ø20 

 6kt-7, 6kt-8, 6kt-10, 6kt-12, 6kt-14, 6kt-17, 6kt-19 

28. 4-kolorowa lampa sygnalizacyjna. 

29. Kółko ręczne z zakresami: 0,1 mm, 0,01 mm, 0,001 mm. 

30. Licznik godzin. 

31. Licznik obrobionych części oraz wskaźnik zaawansowania przebiegu programu. 

32. Złącze USB. 

33. Możliwość podłączenia maszyny do sieci w celu przesyłania programów. 

34. Cykle obróbkowe w standardzie (cykle toczenia, wiercenia, gwintowania, frezowania). 

35. Wykaz olejów, smarów, chłodziw, itp. niezbędnych do prawidłowej pracy maszyny 

(wykaz kart charakterystyk w języku polskim). 

36. Zasilanie 400V oraz 50Hz. 

37. Sterowanie FANUC 32i w polskiej wersji językowej. 

 Programowanie dialogowe oraz graficzne wsparcie programowania 

 System wymiarowy:   metryczny 

 System wprowadzania:   metryczny lub calowy 

 Wprowadzanie danych:   przyrostowe / absolutne 

 Interpolacja liniowa i kołowa:  + 99999,999 mm   

 Zakres prędkości posuwów:  0 – 120% oraz  

       0,001 mm/obr – do posuwu szybkiego 

 Gwintowanie:    0,001 – 500 mm/obr 

 gwinty wzdłużne, poprzeczne i stożkowe, 

 gwinty pojedyncze lub wielokrotne ze stałym lub zmiennym skokiem, 

 gwinty z wejściem i wyjściem pod kątem. 

 Ograniczenie ruchu szybkiego 

 Rozszerzenie prędkości obrotowej wrzeciona: 50 – 120% 

 Ograniczenie prędkości obrotowej wrzeciona 

 Archiwum narzędzi:   min. 30 

 Kompensacja promienia narzędzia 

 Monitorowanie żywotności narzędzia 

 Rejestracja czasu obróbki 

 Przesunięcie punktu zerowego 

 Pamięć robocza do zapisywania programów 

 Wprowadzanie lub wyprowadzanie programów 

 Programowanie zmiennych 

 Synchronizacja sań 

 Ekran:     min. 10” 

38. Wsparcie telefoniczne 24/7 w tym w języku polskim w dni powszednie w godz. 8 - 18. 

39. Możliwość zdalnej diagnostyki maszyny serwisowej w celu diagnozowania uszkodzeń 

i błędów (możliwość serwisowania urządzenia on-line) po uprzednim uzyskaniu zgody 

na dostęp od operatora. 

40. Przygotowanie maszyny do modułu oszczędzającego energię automatycznie 

wprowadzając maszynę w tryb czuwania (STANDBY) podczas przestojów. 

41. Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru. 

42. Dokumentacja techniczno – ruchowa (DTR) w języku polskim. 

 Instrukcja obsługi w języku polskim 

 Schematy elektryczne i hydrauliczne 

 Dokumentacja konserwacji i przeglądów 

 Dokumentacja remontowa 

 Katalog części zamiennych 

43. Deklaracja zgodności CE w języku polskim. 

44. Szkolenie. 


