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Załącznik nr 4 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

 

Część zamówienia 1 
L.p. Nazwa sprzętu Parametry techniczne 
1.  Frezarka CNC 3 osiowa 

do drewna 

Frezarka 3 osiowa o wzmocnionej konstrukcji przy minimalnym polu roboczym 250 x 350 x 100 [mm] (XYZ) 

i minimalnym zakresie posuwów 250x350x80[mm](XYZ), o dokładności  pozycjonowania nie mniejszej niż 

0,05 mm. Urządzenie umożliwiające obróbkę drewna, tworzyw sztucznych, metali nieżelaznych stopów 

aluminium. Frezarka musi być wyposażona w czujnik wysokości narzędzia, oraz w czujniki krańcowe na każdej 

osi, pompę wody. Maksymalna waga maszyny 100 kg. Wymiary gabarytowe umożliwiające wniesienie maszyny 

przez otwór drzwiowy szerokości 900mm. Maksymalna szerokość 800mm , max. długość 2000mm. 

 Budowa: brama ruchoma ze stołem przelotowym (wzdłuż osi podłużnej umożliwiający  umieszczenie 

dowolnie długiego elementu), stół teowy do mocowania elementów, śruby trapezowe, hartowane prowadnice 

liniowe i kulowe łożyska liniowe.   Wrzeciono o mocy minimalnej 750 [W] i obrotach minimum 

20 000 obr/min. Oprogramowanie MACH 3. W skład zestawu wchodzi sterownik wraz z kompletnym 

okablowanie - urządzenie ma umożliwiać sterowanie autonomiczne pracą frezarki lub ma umożliwić 

podłączenie komputera klasy PC do pracy całością urządzenia. 

Konstrukcja powinna dawać możliwość rozbudowy o inne podzespoły w przyszłości oraz  umożliwiać łatwy 

demontaż i montaż głównych podzespołów. 

Gwarancja na cały zestaw minimum 24 miesięcy 

2.  Skrzynka narzędziowa z 
zestawem narzędzi 

w skład zestawu wchodzi tulejka do mocowania frezu oraz zestaw min. 10 elementowy frezów HSS do drewna i 

tworzyw sztucznych. 

3.  Odciągacz odciągowy 

trocin 

Odciągacz przenośny z workiem na trociny. Moc silnika dla S1 min. 1,5kW i napięciu zasilających 400V, turbina 
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ssąca wykonana z metalu; wydajność ssąca nie mniejsza niż 2250 m3/h przy podciśnieniu o wartości min. 1000 

Pa; dopuszczalny poziom hałasu maszyny to 80 dB. Pojemność worka na trociny nie mniejsza niż 250l. Waga 

całego zestawu do 50kg. Sterowanie silnikiem odciągu znajdują się w gumowej pyłoszczelnej osłonie. 

Gwarancja na cały zestaw minimum 24 miesięcy 
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Część zamówienia 2 
L.p. Nazwa sprzętu Parametry techniczne 
1.  

 
Frezarka CNC 4-

osiowa 

Minimalne wymiary stołu: 800 x 400 mm; Blat roboczy wyposażony w rowki teowe wraz z narzędziami do mocowania 
obrabianych przedmiotów; - Minimalny zakres posuwu: 600x300x400; - minimalna prędkośd przyśpieszonego posuwu: 
24/24/24 m/min; - Minimalny zakres posuwu 2,5 – 4000 mm/min; - Koocówka wrzeciona BT40-120; -Minimalny zakres 
prędkości obrotowej wrzeciona 50 – 7500 rpm; Minimalna Ilośd narzędzi w suporcie z narzędziami – 8 szt.; Minimalna 
ładownośd stołu -300kg; - czas zmiany narzędzia do 10s; - Maksymalny wymiar narzędzia 150x300 mm; -Minimalna 
dokładnośd pozycjonowania ± 0,005 mm; - minimalna dokładnośd powtarzalności pozycjonowania 0,003 mm; - 
minimalna moc silnika wrzeciona 5kW;  - maksymalna waga maszyny 4000 kg; -Maksymalne rozmiary maszyny (DxSxW)  
2500 x 2200 x 2500 mm; 
Urządzenie musi posiadad: - automatyczny układ centralnego smarowania; -3 kolorową lampkę sygnalizującą prace i 
alarm; MPG; - prowadnice liniowe; - system chłodzenia; Pełna osłona;  
Dodatkowa 4 oś konik i podzielnica o parametrach nie gorszych: - prędkośd osi minimalnie 10 rpm; - minimalna średnica 
powierzchni stołu: 150 mm; rowki T-owe; przekładnia ślimakowa w zakresie  1:(80~100); ciśnienie nie mniejsze niż 
5x105Pa; Waga do 100kg;Całośd objęta gwarancją nie krótszą niż 24 miesiące 

2.  Frez średnica 6-10mm Frez HSS trzpieniowy 4 piórowy do obróbki stali miękkich,  mosiądzu, miedzi, Długośd części roboczej około 13 mm, 
długośd całkowita około 57 mm  
fi 6 mm  - 3 sztuki 
fi 8 mm  - 3 sztuki 
fi 10 mm  - 4 sztuki 

3.  Frezy wykańczające: 

Średnica 

6,8,10,12,16,18,20mm - 

po 1 szt. każdego 

wymiaru 

Geometria - 6-ostrzy zmiennych 
Kąt ostrzy - λ - ~45° 
Faza naroża - Fn x45° - 0÷0.15 mm; Średnica ostrzy - d1 h10 - 6÷20 mm; Średnica uchwytu - d2 h6 - 6÷20 mm 
Uchwyt - DIN 6535-HA 
Długośd robocza - l2 - 19÷90 mm; Długośd całkowita - l1 - 57÷160 mm 
Materiał - węglik spiekany drobnoziarnisty VHM 
Zastosowanie: Stale węglowe, Stale nierdzewne, Żeliwa 

4.  Frezy do fazowania 6 i 

8mm - po jednej sztuce 

Geometria - 3, 4-ostrza, V-punkt 
Kąt ostrzy - KO - 60°, 90°; Średnica ostrzy - d1 h10 - 6÷12 mm; Średnica uchwytu - d2 h6 - 6÷12 mm 
Uchwyt - DIN 6535-HA 
Długośd robocza - l2 - 3÷10.4 mm; Długośd całkowita - l1 - 57÷82 mm 
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Materiał - węglik spiekany drobnoziarnisty VHM 
Powłoka - PVD 
Zastosowanie:Stale węglowe; Stale nierdzewne; Żeliwa; Metale kolorowe; Tworzywa sztuczne; Stopy aluminium 

5.  Zestaw wierteł od 1mm 

do 10 mm (zestaw 

składający się min. z 19 

wierteł) 

Zestaw wierteł HSS 1-10.00mm, Narzędzia do generalnego zastosowania w stali, staliwie, stali stopowej i niestopowej, 
żeliwie szarym, żeliwie sferoidalnym, spiekanym metalu, niemieckim srebrze i graficie. Kąt wierzchołkowy: 118°, kąt 
pochylenia linii śrubowej: standard 

6.  Zestaw 7gwintowników 

+ zestaw zapasowy 

Gwintownik maszynowy skrętny M3, M4, M5,M6,M8,M10,M12  
Materiał HSS-E.     Zastosowanie: stal 

7.  Uchwyt wiertarski na 

BT40 - 2 sztuki 

Uchwyt wiertarski 16 mm z trzpieniem BT40/1 – 16, 
Wykorzystywany do mocowania wierteł w frezarkach , 
i innych obrabiarkach.,  wykonany z wysokojakościowej stali stopowej 

8.  Głowica frezarska - 3 

sztuki 

Dane techniczne: 
- średnica 40 – 60mmmm 
- średnica otworu d-16 
- wysokośd 40 - 55mm 
- otwory chłodzące 

9.  Oprawka z zestawem 

tulejek zaciskowych 

Zestaw 12 tulejek ER 32 zaciskowych z trzpieniem BT40/ER32 i kluczem 
Oprawka zaciskowa BT40/ER32  
tulejki zaciskowe ER32 fi 1- 20mm 
gwint wewnętrzny oprawki  M14. 
Wymiary tulejek: 2-3 , 3-4 , 4-5 , 5-6 , 7-8 , 9-10 , 11-12 , 13-14 , 14-15 , 15-16 , 17-18 , 19-20  

10.  Oprawka do frezów, 

gwintów - 5 sztuk 

Oprawka DIN40 na tulejki zaciskowe ER 32 
Oprawka zaciskowa do tulejki zaciskowe ER32 fi 1- 20mm 
gwint wewnętrzny oprawki  M14. 


