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Technická a cenová nabídka  
č. 811//06 

 

CNC soustruh DOOSAN-DAEWOO, typ PUMA 240B  
s řídícím systémem FANUC 0i-TB 

včetně technologie pro obrábění křížových čepů 
 

1. Hlavní charakteristiky a skladba stroje: 
 
Skladba stroje   
Litinové lože šikmé - pod úhlem  - 45° 
Prizmatické vedení a protiplochy vedení obložené kluzným 
materiálem  “ Rulon 142 “ 

  

Celková hmotnost (cca) kg 4040 
 
Vřeteno 

  

Čelo vřetena ASA A2-6 
Hydraulické sklíčidlo standard, 3 čelisti, průměr mm 210 
Sada měkkých čelistí a dvojstranných kalených čelistí     
Otáčky vřetene souvisle proměnné ot/min 45-4500 
Výkon motoru vřetena (trvale/ 30 min.) kW 15/18.5 
Max. výkon využitelný od otáček ot/min 965 
Max. kroutící moment vřetena (trvale/ 30 min.) Nm 148/183 
Průměr předního ložiska mm 110 

Průměr otvoru vřetena mm 76 
 
Zdvihy 

  

Zdvih v ose X mm 242 
Zdvih v ose Z mm 580 
 
Posuvy 

  

Rychloposuv v ose X/Z m/min 24/30 
Pracovní posuv v ose X/Z  -lineární interpolace (max.) mm/ot 500/500 
Průměr kuličkových šroubů X/Z mm 28/32 

 
Automatická nástrojová hlava 

  

Automatická nástrojová hlava obousměrná s hydraulickým 
blokováním, poháněná elektrickým motorem 

  

Počet míst v nástrojové hlavě ks 12 
Doba indexace (1 stanice) s 0.6 
Síla zpevnění kg 6800 
Rozměry nástrojů pro soustružení/ vyvrtávání mm 25x25/40 
 
Držáky nástrojů ve standardní výbavě stroje 

  

Kostka pro držák nástrojů pro vnější obrábění  ks 4 
Prodloužený držák nástrojů pro vnější obrábění  ks 1 
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Držák nástrojů pro čelní obrábění ks 1 
Držák stopkových nástrojů ks 6 
Kryt pro uzavření držáku stopkových nástrojů ks 1 
Redukční vložky pro držáky stopkových nástrojů ks 1 sada 

Redukční vložky pro slepý držák stopkových nástrojů ks 1 sada 
 
Pracovní rozsah 

  

Max. oběžný průměr nad ložem  mm 550 
Max. oběžný průměr nad suportem  mm 390 
Max. průměr soustružení nad ložem mm 350 
Max. délka soustružení mm 562 
Max. průměr soustružené tyče mm 65 

Max. hmotnost obrobku bez použití koníku  
(vč. hmotnosti sklíčidla = 23 kg) 

kg 120 

Max. přípustná hmotnost obrobku při použití koníku  
(vč. hmotnosti sklíčidla = 23 kg) 

kg 250 

 
Standardní příslušenství (v ceně stroje ) 

  

Systém automatického odměřování nástrojů (tlačítko a funkce M)   
Automatické vysokotlaké chlazení nástrojů bar 6 
Nádrž na chladící kapalinu, objem litry 130 
Pásový dopravník třísek s vyústěním na pravé straně   

Hydraulický agregát chlazený   
Systém automatického mazání   
Zabudovaný elektrorozvaděč s výměníkem tepla    
Žlutá signalizační lampa alarmu a ukončení cyklu   
Halogenové osvětlení pracovního prostoru   
Transformátor    
Návod na obsluhu stroje v češtině    
Prohlášení o shodě s CE normami   

 
Řídící systém FANUC  0i-TB 

 

Motory a digitální pohony  C.A. vřetena a jednotlivých os    FANUC 
Řízené osy X,Z 

Typ obrazovky 8.4” LCD barevná 
Klávesnice  Standard 
Minimální programovatelná jednotka (lineární osy) 0.001 mm 
Regulace pracovních posuvů (0%-200%) Standard 
Regulace rychloposuvů  (F0-50%-100%) Std. 
Prodleva (G04) Std. 
Ruční kolečko zabudované v ovládacím panelu (x1, x10, x100) Std. 
Návrat do referenčních bodů (G27, G28, G30) Std. 
Posuv v mm/min (G94) Std. 
Posuv v mm/otáčku (G95) Std. 
Kompenzace poloměru nástrojů (G40, G41, G42) Std. 
Počet korektorů nástrojů 32 párů 
Vkládání programových dat (G10) Std 
Geometrické korekce a korekce opotřebení nástroje Std. 
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Grafická vizualizace dráhy nástrojů Std. 
Programování v kódech ISO Std. 
Programování v absolutních a přírůstkových souřadnicích Std. 
Konstantní řezná rychlost (G96)  Std. 

Fixní cykly hrubování, dokončování, závitování (G70-G76) Std. 
Fixní cykly hrubování typ II (hrubování profilů  “ve stínu”) Std. 
Fixní cykly vrtání / závitování (G80-G89) Std. 
Programování s desetinným místem Std. 
Převod palce/ milimetry (G20-G21) Std. 
Kódy G typu B (evropské) Std. 
Kruhová interpolace programovatelná s R Std. 
Parametrický jazyk FANUC (CUSTOM MACRO B) Std 

Přímé programování rozměrů dle výkresu Std. 
Počet úrovní podprogramů   4 úrovně 
Stažení cyklu závitování (in “feed hold”) Std. 
Systém pevných souřadných bodů (G54-G59) Std. 
Softvérový konec zdvihu Std. 
Editace a přenos pracovních programů Std. 

Rozšířená editace (přemístění/ kopie/ vložení) Std. 
Zobrazení archívu chybových hlášení Std. 
Zobrazení zatížení vřetena/ os Std. 
Paměť  256 kb 
Max. počet programů v paměti   200 
Sériový port RS-232C Std. 
Záznam počtu pracovních hodin / počtu obrobených kusů Std. 
 

Cena stroje dle výše uvedené specifikace po slevě 
(10%) 

65.736,00 EUR 

Cena speciálního příslušenství (včetně sklíčidla) 26.000,00 EUR 
Cena nástrojového vybavení    1.200,00 EUR 
Cena zpracování technologie  V ceně 
Ostatní náklady          1.000 EUR 
Doba opracování jednoho kusu křížového čepu 6,5 min 

 Cena stroje je uvedena bez DPH 
 
2. Všeobecné prodejní podmínky: 
 

Vypracováno dne:  22.6. 2006 

Dodací lhůta: 4 – 5 měsíců včetně přejímky technologie u 
kupujícího 

Dodání:  Doprava v ceně stroje, tzn: 
DDP do provovzovny kupujícího dle INCOTERMS 
2000 

Platební podmínky: Dle dohody 
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Dovozní clo: Dovozní clo je zahrnuto v ceně stroje 

Instalace stroje u zákazníka: V ceně stroje 

Zaškolení obsluhy: 2 dny v sídle zákazníka jsou zahrnuty v ceně. 

Záruka mechanická, elektrická a 
elektronická: 

12 měsíců od data instalace. Ze záruky jsou 
vyjmuty funkční vady způsobené nedbalým či 
chybným použitím stroje, jeho špatnou údržbou a 
také nehody nezpůsobené dodavatelem. 

Garance servisního zákroku: Do 48 hod od nahlášení (v pracovních dnech) 

Ceny opcí: Jsou platné jen při objednání společně se strojem; 
v případě oddělené objednávky by se uvedené 
ceny mohly zvýšit v důsledku vyšších nákladů, 
které z oddělené objednávky vyplývají. 

Platnost nabídky:  2 měsíce. 
 

3. Ceny opcí  v  EURO (bez DPH): 
 

Těleso koníku programovatelné (*) € 3.500,00 

Sběrací ruka obrobků (Ø76xL140 mm, hmotnost 2,5 kg) (*)  € 1.400,00 

Speciální zabudovaný dopravník třísek  € 1.500,00 

Pouze elektrická a elektronická příprava pro podavač tyčí se 
zásobníkem, který není dodáván fy. TECNOTRADE OBRÁBĚCÍ 
STROJE 

€ 2.000,00 

Elektrická a elektronická příprava pro instalaci podavače tyčí se 
zásobníkem dodaného fy. TECNOTRADE OBRÁBĚCÍ STROJE, 
včetně instalace a uvedení do provozu  

€ 3.500,00 

Automatické otevírání dveří € 2.300,00 

Možnost dvou hodnot tlaku na sklíčidle  
–funguje pouze po cyklu otevření/ uzavření čelistí   

€ 1.900,00 

Zapolohování vřetena do fixní pozice € 900,00 

Zapolohování vřetena 360 pozic € 1.300,00 

Pneumatické ofukování vřetena pro čištění čelistí sklíčidla  € 700,00 

Čištění čelistí sklíčidla chladící kapalinou  € 800,00 

Přídavné vysokotlaké čerpadlo - 15 bar € 4.800,00 

Bezpečnostní světelná signalizace (červená) € 400,00 

Tool Load Monitor (pracuje s osami X, Z a vřetenem S) € 1.600,00 

Správa nástrojů € 1.600,00 

Funkce úplného vypnutí stroje € 1.500,00 

Interface pro robot € 3.600,00 

Balíček  MACRO Tecnomach: 
-trapézové závitování vnitřní a vnější 
-hluboké vrtání  
-cyklus drážkování vnějšku obrobku 
- přemístění počátku souřadného systému pro upichování obrobků 

€ 1.000,00 

Nastavitelný doraz obrobku ve vřetenu €  1.900,00 

Systém nasávání kouře LOSMA  typ. DARWIN 1200 M1 se 
sloupkem, post – filtrem, potrubím, otvorem o průměru 150 mm na 
krytování, včetně instalace, vyjma zafixování sloupku do země.    

€ 2.900,00 

Přídavek pre-filtru pro obrábění litiny, lehkých slitin, hliníku, atd. € 1.000,00 
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(nezbytná předcházející opce)   

 
(*) Tato opce k instalaci výhradně u výrobce 
 
4. Ceny DRŽÁKŮ NÁSTROJŮ v EURO (bez DPH) – platné jen při objednávce společně se strojem 
 

Kostka držáků nástrojů pro vnější soustružení €      120,00 

Prodloužený držák nástrojů pro vnější soustružení €      320,00 

Držák nástrojů pro čelní soustružení  €      320,00 

Držák stopkových nástrojů   40 mm €      320,00 

Držák stopkových nástrojů s vnitřním chlazením  40 mm €      320,00 

Redukční vložka (cena za jeden kus) pro držáky stopkových nástrojů €      120,00 
 

 

*Právo na technické změny a správnost uvedených údajů vyhrazena 


