Lidzbark Warmiński dnia 04.09.2017

W związku z koniecznością oszacowania wartości przyszłego zamówienia, SZKŁO Sp. z o.o. zwraca się z
prośbą do podmiotów świadczących usługi z zakresu dostawy, instalacji i uruchomienia linii do
szlifowania wraz z kornerowaniem oraz myjką o dokonanie szacunkowej wyceny zgodnie z poniższymi
wymogami:
1/ Załadunek automatyczny zintegrowany z linią o następujących parametrach technicznych:
- max. rozmiar szkła 1300x2600 mm
- min. rozmiar 150x200 mm,
- liczba cykli na minutę̨ 4-5,
- max. waga szkła 60 kg,
- zmienna prędkości posuwu: 0-20 m/min
2/ Dwustronna linia dwukrawę dziarek 1300x2600 z oczyszczalnią wody, ze zintegrowanym panelem
kontrolnym, wraz z oprogramowaniem do obsługi linii składająca się̨ z:
A) dwustronna krawędziarka:
- max szerokość́ szkła: 1300mm,
- min szerokość́ szkła: 140mm,
- grubość́ szkła: 3-12mm,
- typ krawędzi: krawędź́ okrągła lub płaska z ostrą krawędzią̨ zewnętrzną
- prędkość́ posuwu: 2-10 m/min,
- ilość́ wrzecion na każdą stronę̨: 4
B) transfer 1300x2600 model DE (Double Edging)
- max. rozmiary elementu: 1300x2600mm
- min. rozmiary elementu: 140x220mm
Funkcją przenośnika ma być transportowanie szyb wychodzących z pierwszej krawędziarki i podawanie
ich do drugiej.
C) dwustronna krawędziarka (z wydłużonym mostem poprzecznym):
- max szerokość́ szkła: 1300mm
- min szerokość́ szkła: 140mm
- grubość́ szkła: 3-12mm
- typ krawędzi: krawędź́ okrągła lub płaska z ostrą krawędzią̨ zewnętrzną
- prędkość́ posuwu: 2-10 m/min
- ilość́ wrzecion na każdą̨ stronę̨: 4
Dwustronna krawędziarka wykonana z dłuższym mostem poprzecznym umożliwiającym zamontowanie 4
par wrzecion wraz z wrzecionami do naroży (kornerów)
D) transfer do myjki 2600x1300 model WM (Washing Machine):
- max. rozmiary elementu 2600x1300 mm
- min. rozmiary elementu 220x140 mm
Funkcja przenośnika ma być transportowanie szyb wychodzących z krawędziarki i transport do myjki
5/ Myjka zintegrowana z parametrami technicznymi linii do szlifowania:
- min rozmiar szkła : 150-350 mm
- grubość szkła : 1.5-19 mm
- 3 pary szczotek
- posuw regulowany- Od 2 do 13 m/min połączony z linią.
Przedmiot zamówienia musi być nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń prawami osób
trzecich.
Osobą odpowiedzialną w zakresie udzielania szczegółowych informacji o zakresie wyceny jest: Monika
Leonowicz, e-mail monika.leonowicz@szklohartowane.pl tel 512716630
Prosimy o dokonanie oszacowania w terminie do 12.09.2017 roku oraz przesłania drogą pocztową lub
osobiście w kopercie z dopiskiem „oszacowanie dostawy linii do szlifowania wraz z kornerowaniem
oraz myjką”.

