
Załącznik Nr1 

Założenia na uniwersalną sterowaną numerycznie tokarkę z cyfrową techniką napędów i 

automatyką cyklów. 

Zaoferowane urządzenie musi spełniać parametry techniczne nie gorsze niż: 

- minimalna średnica toczenia nad łożem: 330 mm, 

- minimalna średnica toczenia nad suportem: 160 mm, 

- minimalna długość toczenia w przedziale: 750 mm – 1000 mm 

- Urządzenie wyposażone w łoże z prowadnicami ślizgowymi umożliwiające uniwersalną wysoce 

precyzyjną obróbkę, 

Sterowanie: umożliwiające realizację transmisji programów sterujących z oprogramowania CATIA i 

Edge CAM, 

Opis sterowania w języku polskim 

Moc napędu: min. 11kW 

Moment obrotowy: min. 165 Nm. 

Posuwy:  

- zakres posuwów wzdłużnych realizowanych bezstopniowo w przedziale: min. 0.001-50 mm/obr, 

-  zakres posuwów poprzecznych realizowanych bezstopniowo w przedziale: min 0.001-50 mm/obr. 

Dodatkowe wymagania realizacji napędu:  

- realizacja posuwów poprzez serwonapędy:  

- siła posuwu wzdłużnego min 6000N  

- siła posuwu poprzecznego min 3000N  

Obrabiarka wyposażona w:  

- Odczyty cyfrowe dla min. dwóch osi z pamięcią parametrów skrawania 

- liniały pomiarowe dla osi X i Z 

- niezależne pokrętła elektroniczne do przesuwu osiami: osobno dla X i Z  

- dźwignię do posuwu przyspieszonego w osiach X i Z  

Wrzeciennik:  

- bezstopniowy zakres obrotów wrzeciona 1 – 4500 obr/min,  

-  Urządzenie wyposażone w hamulec elektromagnetyczny głównego wrzeciona  i metalową osłonę 

uchwytu tokarskiego z wyłącznikiem krańcowym. 

-  średnica przelotu wrzeciona: min. 40 mm, 

 



 

Konik:  

- średnica pinoli konika: 50 mm, 

- wysuw pinoli konika: min. 110 mm 

- stożek pinoli konika: Morse’a nr Mk 3, 

Możliwość nacinania gwintów: 

- zakres skoku gwintów metrycznych w przedziale: min. 0.1-2000 mm 

- gwinty calowe: 112-1/64 Gg/cal 

- gwinty modułowe: 0,05 -56 mm 

- gwinty DP: 448-0,05 DP 

Wyposażenie: 

- szybko wymienny imak czteropozycyjny Parat, wielkość 2 

- Zestaw wymiennych imaków narzędziowych: 

WDR-2/25-6szt 

WDL-2/25-4szt. 

WD-2/25-2szt 

WDPL-2/25-1szt. 

WB-2/40-2szt. 

- Precyzyjny uchwyt tokarski ø160 z zestawem szczęk 1 zestaw (plus szczęki miękkie 2kpl) 

- Uchwyt dźwigniowy do mocowania detali w tulejkach zaciskowych, zakres mocowania 3 -42 mm, 

wraz z kompletem tulejek. 

- Głowica rewolwerowa mocowana na koniku 1szt. 

• Na stożku Morse’a MK3 

• Wyposażenie głowicy: oprawka do tulejek ER16 (zakres 1-10mm) 1szt.,  
 

                       uchwyt wiertarski (zakres 1-13mm) 2szt. 

          oprawka do gwintowników i narzynek 2szt. 
 

• Komplet tulejek ER16 w zakresie 1-10mm. 

 

- Realizacja transmisji programów sterujących za pośrednictwem połączenia sieciowego Ethernet lub 

złącza USB zlokalizowanego na pulpicie operatora. 

- Układ chłodzenia z układem filtrowania i separacji 

- Centralne smarowanie 

- Podtrzymka 3 punktowa o zakresie ø 15 -100 mm  1szt. 



- Podtrzymka współbieżna dwupunktowa: 10 – 85 mm  1szt. 

- Kieł obrotowy MK3  1szt. 

- możliwość importowania rysunków CAD w formie DXF do sterowania maszyny 

- zestaw elementów do wypoziomowania i zakotwienia tokarki. 

Dokładność oferowanej tokarki wg. DIN 8605 (dokładność producentów narzędzi) 

Kołowość ˂ 0,007 mm 

Walcowatość ˂ 0,01 mm/150mm 

Dokładność przy planowaniu ˂ 0,015/D=300 mm 

Bicie wrzeciona ˂ 0,007 mm przy wrzecionie i ˂ 0,015 mm w odległości 300 mm. 

Oferta powinna również zawierać koszt dostawy zaoferowanej tokarki jak również koszt odbioru 

końcowego obejmujący szkolenie w zakresie programowania, obsługi oraz konserwacji zakupionej 

obrabiarki. 

 

 


