
Názov projektu: Zavedenie inovovaného produktu ALU Systém (Stavebnicový 
systém z ALU profilov) – Delenie materiálu 
 
Logický celok 1 - Delenie materiálu 
 

1. CNC rotačná fréza multifunkčné centrum 
Frézovanie ozubených kolies metódou  /Speed Skiving /, 
Modul ozubenia  min.4. (Nie menší modul ako 4. ) 
Obrábaný priemer obrobku  min. ø 200 mm, dĺžka obrobku min.100 mm 
5 osové obrábacie centrum. Pracovný rozsah osí X,Y,Z min. 500x400x400 mm. 
Zásobník na nástroje min. 10. Kabínový kryt stroja, automatické vynášanie triesok. 
Chladenie nástroja s filtráciou. 
Počet kusov: 1 
 

2. Dopravník s robotickou rukou na odoberanie  hotových  výrobkov 
Šírka dopravníka  min. 500mm, dĺžka dopravníka  min. 3000 mm.   
Krokový pohon, krok nastaviteľný v rozsahu 100 až 500 mm. Nastaviteľná rýchlosť 
posuvu pásu 0-1 m/s. Parametre nastaviteľné prostredníctvom operátorského panela. 
Konštrukcia z hliníkových profilov. Snímač na konci dopravníka, pre zamedzenie pádu  
súčiastky na konci dopravníka. 
Robotická ruka  6 osá,  nosnosť  min. 10 kg , dosah ruky  min.1500 mm.   
Upínač obrobkov /gripper/ pre rotačné obrobky. 
Počet kusov: 1 
 

3. Karuselový regál s obslužnou robotickou  rukou 
Výška regálu  min.2500 mm. Dĺžka regálu  min 6000 mm.  Počet odkladacích  
políc  min.15. Nosnosť police min. 500 kg. Dĺžka police 6000 mm 
Pohon elektrický  400 V.  Kabínový kryt s odoberacím otvorom pre vybratie materíálu  
z  príslušnej police. Otvor opatrený bezpečnostným uzáverom, uzavretým  pri pohybe políc. 
Automatický výber police prostredníctvom operátorského panela, s evidenciou  
Materíálu na jednotlivých policiach. 
Robotická ruka  6 osá, nosnosť  min.15 kg  dosah ruky  min.1500 mm , upínač materiálu 
/ gripper / pre uchytenie dlhých tyčových materiálov. 
Počet kusov: 3 
 

4. Delička profilov s meraním a pojazdom 
Priemer rezacieho kotúča min. 400 mm. 
Uhol rezu +-90°, prítlačné dorazy 2 ks. 
Krytovanie, odsávanie triesok. Podávač tyčového materiálu s odmeriavaním. 
Dĺžka podávača min. 5000 mm. Odoberací  valčekový dopravník, dĺžka min. 3000 mm 
S laserovým kontrolným dĺžkomerom. 
Počet kusov: 1 
 

5. Vŕtacie centrum pre ALU profil s podávacou robotickou rukou 
Pojazd osí X,Y,Z  min. 3000,260,120 mm. 
Pojazd vretena automatický, počet nástrojových pozícii min.6. Krytovanie pracovného 
priestoru, chladenie materiálu rozprašovaním emulzie. Min. upínací rozmer  
profilu 200x200 mm. Pneumatické prítlačné dorazy, min. 3 ks. Varianty upínacieho  
kužela HSK 63, ISO 30. Možnosť obrobenia min. 1 plochy a čela profilu. 
Robotická ruka  6 osí  nosnosť min.10 kg dosah ramena  min. 1500 mm. 
Počet kusov: 1 
 
 
Ak sú v opise predmetu zákazky uvedené značky, verejný obstarávateľ pripúšťa ekvivalent. 
 


