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Техническа спецификация на предвидените за закупуване ДМА 

 

№ Наименование на актива Количество Минимални технически и/или функционални характеристики 

1. Стругов фрезови център  1 бр. Система за цифрово програмно управление 
Главен шпиндел 

Мощност на мотор на главен шпиндел -7.5 kW 
Макс. скорост на въртене Главен шпиндел – 7000 об/мин 

Работна С-ос на главен шпиндел 
Синхронен въртящ люнет и люнетна втулка. 
Подшпиндел 
Мощност на мотор на подшпиндел - 7.5 kW 

Макс. скорост на въртене подшпиндел- 7000 об/мин 
Работна С ос на подшпиндел 
Работна Y2 ос на инструменталната глава на подшпиндел 
Интерфейс за прътоподаващо устройство 
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Прътоподаващо устройство с възможност за работа с пръти с максимален 
диаметър Ø32мм 
Макс. Обработваем диаметър на главен шпиндел- Ø32 мм 

Макс. Обработваем диаметър на подшпиндел- Ø32 мм 
Максимална дължина на детайла с едно захващане на главен шпиндел, със 
синхронен люнет -310 мм 
Максимален ход по ос Z2 на подшпиндел-300 мм 

Стругови инструментални позиции на главен шпиндел- 6 бр. 
Размер на квадрата на струговите инструментални държачи- 16х16mm 

Инструментални позиции за инструменти за челно пробиване- 5 бр. 
Присъединителен диаметър на инструменталните позиции за челно пробиване- 
Ø25mm 
Странични фрезови инструментални позиции – 6 бр. 

Мощност на мотор задвижващ страничните фрезови инструменти-1.6 kW 
Позиции за пробиване на инструменталната глава на подшпиндел – 6 бр. 
Възможност за поставяне на въртящи инструментодържачи на всяка от позициите 
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за пробиване на подшпиндел 
Стругови инструментални позиции на инструменталната глава на подшпиндел– 3 
бр 
 

2. Машина за обработка на 
коаксиални кабели 

1 бр. Минимален външен диаметър на кабела: 1.5 мм 
Максимална външен диаметър на кабела: 12.0 мм. Максимална дължина на 
зачистване: 50.0 мм. Макс. брой стъпки за зачистване (слоеве): 5 
Настройки на стъпките за диаметър на кабела: 0.01 мм. Настройки на дължините 
за зачистване на кабела: 0.01 мм. Възможност за USB  свързване с компютър за 
параметризиране и настройка. 

 


