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Technická a cenová nabídka  
Pro firmu: LIAZ, s.r.o. 

č. 1102a/16 

 
 

Vertikální CNC obráběcí centrum DOOSAN typ DNM 5700  

s řídicím systémem FANUC i-series 

 

Firma DOOSAN vyrábí více než 300 modelů obráběcích strojů a jen v Itálii je jich v provozu přes 

10000. Toto je záruka, že koupit stroj DOOSAN od fy. TECNOTRADE znamená vybrat dobře, protože 

TECNOTRADE je Váš „velký partner pro skvělou budoucnost“. 

 
1. Hlavní charakteristiky a skladba stroje: 

 

Struktura   

Litinová struktura   

Lineární vedení    

Hmotnost stroje kg 6500 

Rozměr stroje d/š/v mm 2413/3110/2985 

Pojezdy    

Pojezd osy X  mm 1050 

Pojezd osy Y  mm 570 

Pojezd osy Z  mm 510 

Vzdálenost čelo vřetena – úroveň stolu mm 150660 

Posuvy    

Rychloposuv os X/ Y/ Z m/min 36/36/30 

Pracovní posuv os X/ Y/ Z v lineární interpolaci (max.) mm/min 15000 

Průměr kuličkových šroubů X/ Y/ Z mm 40/40/40 

Stůl   

Rozměry stolu s upínacími „T“ drážkami  mm  1300x570 

Max. zatížení stolu kg 1000 
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Vřeteno 

Kužel vřetena ISO 40 

Otáčky vřetena ot/min 8000 

Výkon hlavního motoru (trvale / 15 min.) kW 11/18,5 

Max. výkon k dispozici od ot/min 1500 

Max. kroutící moment motoru vřetene Nm 117,8 

Přímý pohon vřetene bez klínového řemene   

Příprava pro systém s „dvojitým kontaktem“   

Automatická výměna nástrojů    

Typ: random, s dvojitým výměnným ramenem   

Upínací kužel nástrojů DIN 69871-A40 

Upínací šroub kužele DIN 69872-A40 

Počet míst v zásobníku nástrojů ks 30 

Doba výměny nástroje (nástroj - nástroj / tříska - tříska) s 1,2/ 3,2 

Max. průměr nástroje (plně obsazeno / každý druhý 
prázdný) 

mm 
80/125 

Max. délka nástroje mm 300 

Max. hmotnost nástroje kg 8,0 

Standardní vybavení stroje (v ceně stroje)   

Příprava pro otočný stůl s pneumatickým upnutím – pouze 
kabeláž 

  

Systém vnějšího chlazení nástrojů   

Vysokotlaké chlazení přes vřeteno (forma A) s filtrem  bar 12 

Vnitřní šnekové dopravníky (2)   

Nádrž chladící kapaliny, objem litry 310 

Systém automatického mazání    

Integrovaný elektrický rozvaděč s výměníkem tepla   

Osvětlení pracovního prostoru   

Transformátor   

Návod k obsluze stroje a k řídícímu systému v češtině   

Prohlášení o shodě s CE normami   

Řídící systém FANUC i-series  

Motory C.A. a digitální pohony vřetena a jednotlivých os  FANUC 

Řízené osy X, Y, Z (B:opce) 

Typ obrazovky 10,4” LCD barevný 

Klávesnice  Std.= Standard 

FANUC MANUAL GUIDE 0i Std. 

 
 

Cena stroje dle výše uvedené specifikace  92.500,00 EUR 

Cena stroje po slevě 20% 74.000,00 EUR 
Nástrojová sonda  RENISHAW TS27R 1.500,00 EUR 

Pásový dopravník třísek umístěný v nádrži, s vyústěním na pravé 
straně  - PO SLEVĚ (7.000 EUR) 

4.500,00 EUR 

Celková cena stroje po speciální slevě vč. 
opcí 

80.000,00 EUR 

*Cena stroje je uvedena bez DPH 
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Poznámka: 

Součástí dodávky není: 

- Prvotní olejové náplně 
- Chladící emulze 
- Vybudování základů 
- Kotevní elementy a přikotvení stroje k základu 

 
 

2. Všeobecné prodejní podmínky: 
 

Vypracováno dne:  12.8.2016 

Dodací lhůta: 30 dní po potvrzení objednávky s výhradou meziprodeje 

Dodací podmínka:  DDP provozovna kupujícího dle INCOTERMS 2010 

Dovozní clo: Dovozní clo je zahrnuto v ceně stroje 

Platební podmínky: Dle dohody 

Instalace stroje u zákazníka: V ceně stroje 

Zaškolení obsluhy: 2 + 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. 

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:  14 dní 

 
 

3. Ceny opcí v EURO (bez DPH): 
 

Vřeteno s otáčkami 12.000 ot. /min. + kondicionér (*) 
- výkon motoru vřetena (trvale/S3-60%/S3-25%.) : 11/15/18,5 kW 
- max. výkon k dispozici od: 1500 ot. /min 
- max. kroutící moment vřetene (trvale/S3-60%/S3-25%):  
- 70/95,5/117 Nm 

€ 6.000,00     

Zásobník nástrojů se 40 místy, namísto 30 
- max. průměr nástroje s každým druhým prázdným se sníží na 76 mm 

€ 6.000,00     

Pásový dopravník třísek umístěný v nádrži, s vyústěním na pravé straně   € 7.000,00     

Hřeblový dopravník třísek se zabudovanou nádrží, s vyústěním na straně DX € 9.000,00     

Kužel BT-40 + upínací šroub kužele JIS B6339 (namísto DIN) € 3.000,00     

Obrobková sonda RENISHAW OMP-60 € 6.500,00 

Nástrojová sonda  RENISHAW TS27R €   1.500,00  

Funkce automatického úplného vypnutí stroje €     1.500,00  

Ofuk vřetena pro chlazení/očištění nástrojů, řízeno funkcemi M  €     1.800,00  

Správa nástrojů €    1.600,00  

Tool Load Monitor (pracuje s max. 3 prvky dle výběru: X, Y, Z, S) €           2.500,00 

Automatické otevírání 2 dveří  € 4.100,00 

Interface pro robot (vyjma instalace) 
-nutná příprava pro pneumatické nebo hydraulické upínání kusů (není v ceně) 

€ 4.800,00 

Software CAD/CAM € Na vyžádání 

Zapůjčení manipulačního zařízení pro přesun stroje (sada transportních 
vozíků + hydraulický zvedák) 2 dny ZDARMA, dopravu zařízení hradí 
objednavatel 

€ 40,00/den 

 
(*) Opce se instaluje výhradně u výrobce 
Právo na technické změny a správnost uvedených údajů vyhrazena 


