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                                          Техническа спецификация                                  
на предвиденoтo за закупуване оборудване по процедурата 

 

“ Закупуване на Машина за производство на бодлив тел ”  

 

1. Машина за производство на бодлив тел 

 

Минимални технически и функционални характеристики: 

 

Технически характеристики 
- Размери на надлъжния тел 1,6 – 2,8 mm. Якост R<500 N/mm² max.; 

- Размери на тела за бодлите 1,6 – 2,8 mm. Якост R<500 N/mm² max.;  

- Разстояние между бодлите от 60 до 150 mm 

- Работна скорост 236 - 460 бодли в минута; 

- Тегло на готовия кангал до 40 Kg. max. 

 

Функционални характеристики 

- Автоматично извършване на всички операции, позволяващи получаването на крайния 

продукт – бодлива тел, навита на кангали.  

- Машината може да произвежда бодлива тел и от пластифицирана тел; 

- Задвижващ редуктор по I.E.C. стандартите или еквивалентно; 

- Отброяване на метража с автоматичен стоп на предварително настроена дължина; 

- Отброяване на кангалите; 

- Полуавтоматично разтоварване на кангала бодлива тел; 

- Навиване на бодливата тел. 

 

Допълнителни технически и функционални характеристики 

 

Производителност не по-малка от 47,5 метра бодлива тел/1 минута; 

Възможност за бързо разтоварване на готовата ролка; 

Наличие на въртящ се на 180 градуса бункер; 

Възможност за смяна на ролката за не повече от 2 минути и 30 секунди; 

Възможност за работа с поцинкована тел и с тел с РVС-покритие; 

Възможност надлъжния тел да се изправя чрез 5 ролки; 

Наличие на 4 скоростна редукторна кутия с маслена баня; 

Наличие на 1 брой група хаспели с 4 рамена с горно размотаване, монтирани върху рама с 

предпазни устройства  

Възможност за автоматично стопиране на машината, когато кангалите свършат; 

 

Техническите характеристики, които не подлежат на оценка са задължителни за всеки 

конкретен актив. 

 

Допълнителни технически и функционални характеристики, подлежащи на оценка, 

съгласно Методика за оценка 
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Възможност за производство на различни типове и брой бодлива тел измежду следните 

типове бодлива тел: 

 

Glidden – 2 бодли, Glidden – 4 бодли, Iowa - 2 бодли, Iowa - 4 бодли, Iowa – 3 тела и 4 бодли, 

Domingo - 2 бодли, Domingo - 4 бодли, Waukegan - 4 бодли, Simplex - 4 бодли  

 

 

- възможност за производство на до 2 от изброените типа бодлива тел включително; 

- или възможност за производство на от 3 до 8 от изброените типа бодлива тел включително; 

- или възможност  за производство на 9 от изброените типа бодлива тел включително;   
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