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Проект  № BG16RFOP002-2.022-0001-C01, финансиран от Оперативна програма 

„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз 

чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието 

на документа се носи от „Енеркемикал“ ООД и при никакви обстоятелства не може да 

се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 

Управляващия орган 
 

ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ДОСТАВКАТА 

(ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ) 

 

 

I. Предмет на доставката: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 

вертикална триосна фрезова машина, тръбоогъваща машина с форма и 

контраформа с диапазон на огъване на тръби от черни стомани до 2“GASх4 

и почистваща техника- пароструйка в „Енеркемикал“ ООД по 3 (три) 

обособени позиции: 

Обособена позиция 1:Вертикална триосна фрезова машина-1 бр. 

Обособена позиция 2:Тръбоогъваща машина с форма и контраформа с 

диапазон на огъване на тръби от черни стомани до 2“GASх4-1 бр. 

Обособена позиция 3: Почистваща техника- пароструйка- 1 бр. 

 

II. Технически и функционални характеристики: 

Обособена позиция 1: Вертикална триосна фрезова машина-1 бр. 

Технически характеристики: 

- Работна маса с Т-канали и размери 1400х670 

- Шпиндел: задвижване- ремъчна предавка; максимална скорост – до 

6000 r/min 

- Ходове: X-1270 мм, Y- 670 мм, Z- 625 мм 

- Задвижване на оси: скорост на позициониранепо ос X, Y, Z- 

30/30/24м/мин; 

 -           Максимално работно подаване 12000 мм/мин. 

Функционални характеристики: 

- ЦПУ 

- Инструментален магазин с капацитет до 24 инструмента 

- Смазваща система 

- Система за охлаждане на инструмента 

 

Обособена позиция 2: Тръбоогъваща машина с форма и контраформа с 

диапазон на огъване на тръби от черни стомани до 2“GASх4-1 бр.   
Технически характеристики: 

-максимален диапазон на огъване на тръби от черни стомани до ф60х4 мм; 

-радиус на огъване- 10-300 мм; 
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- максимален ъгъл на огъване- 210 градуса 

 

Функционални характеристики: 

- Електронен контрол за спиране на двигателя и контрол за 

претоварване; 

- Бърза смяна на форми и контраформи 

- Три комплекта инструменти 

Обособена позиция 3:  Почистваща техника- пароструйка-1 бр.  
 Технически характеристики: 

- Дебит на водата- 300-800 л/час 

- Налягане (bar)- 30-180 

Функционални характеристики: 

-Мощност- 6,0 kW 

-Максимална температура на водата- 80-1550С 


