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ZAPYTANIE

OFERTOWE

Prosimy o przedstar*tenie Państwa oferN cenowo _ terminou.ej waMODERNIZACJĘ
LINII Do CIĘCIA PoPRzECzNEGo
BLACH WXRĘGACI,.
Modemizacja obejmuje:
Dostawe użvwanei romiiarki do blachw kregach:
- d*ubębnoqa stożkoua rozwijarka do blach z możliuuścią dostosou'ania do róŻnic
*'ewnętrzrvch średnic kręgóu' {min. 400mrr1 ma:r lOOomm)'
- nosnośćrozu'ijarki: do 30t'
- sterowanieh-vdraulicma
- grubÓśćblach: do 8 mm.
- szerokośckręgórr': od 500 mm do 1500 mm
Dostawe użvwenei orcstownicv do blach:
- liczbau.alcóq.. prostująrych. min. 17 szt..
- mozlilvość prostorv.ania blachy o grubości do 8 mrą
- mŁx szerokośćb|ac}v: l5ffi mm'
- prędkośc prostowania: do 50 m/min'
Dostawe użvwanego stołu odbiorczego o ołvnnie regu|owtnei wvsokości z rolkami
transpgńowvmi
z nige|eźnvm ich nentdcm x'r*z z mcdl*nin$cm
umoirli*.ieiłcYm
ukladanic blach w naezki:
- rux dtugośćpocięq'ch arkusz1.do 8000 mrn.
- szerokoścblachv: min. 500 mm.
- szerokośćstolu. min. 1600 mra
- rnax grubośćblachy: do 8mrą
. lYxlsźlpaczki: do 8 ton
Dostawe noweqo svstemu elektronicznego sterowania indvwiduałnie zaoroiektowanego
w stosunku do ootrzeb. ooartepo na sterownikach PLC i niezbednvcb unsdzeriecb
enerzoelektroniki:
. ap|ikacja cięcia qrrchronicmĘo (n. biegu) z dokładnościa+/. o,1 mrr1
- steroq.anie i monitororł.anie błędów w oparciu o panel doĘvkou1,'i przvciski finrkc'rjne na
pul pi ci e sterosryli czsm=
. cenEalne sterorvanie rrsz1,'stkimi podzespołami linii - qtrchronizacja 2 prostownic do blach'
rozrvijaka i in.
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oferta powinna za*ierać:
- opls przdmioĘ
. c€na'
. $ar'nlki dabCIśĄ
- t€rninr€alizaqii'
- glytrmqią
- waŻnośćoferty.
pod nr 34317 l? 19 bądż
ofertę proszę herorrnc na adres *.mait oferĘv@plima.ol. faksem
/t8'
Kas4rylocr'
* u'o s"oitv naszęi filrn5l' {. a2.r0o Kłobrck ul.
Dopuszca się składmie ofert częściou'ych.
oferly należyskładacrv termiaie do l 6.09.2o14r.
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