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Technická a cenová nabídka – skladový stroj 
Pro firmu: 
č. /17 

 
 
 

CNC vertikální soustruh DOOSAN, typ PUMA V550L,  
s řídicím systémem FANUC i-series 

 
Firma DOOSAN vyrábí více než 300 typů 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: 
 
Skladba stroje   

Litinové lože, pod úhlem   90° 

Prizmatické vedení a protiplochy vedení obložené kluzným materiálem  
“ Rulon 142“ 

  

Možné dvě verze dle polohy nástrojové hlavy : 
levá (LEFT) a pravá (RIGHT) 

  

Celková hmotnost (cca) kg 9000 

Rozměry dxš/v mm 1905x2720/3260 
Vřeteno   

Čelo vřetena ASA A2-11 

Hydraulické sklíčidlo se 3 čelistmi, zavřeného typu, průměr mm 450 



     
 

  

 

 

PUMA V 550 
- 2 – 

 

TECNOTRADE OBRÁBĚCÍ STROJE s.r.o. 
Blanenská 1965 
664 34 Kuřim 
Tel: 00420 541 263 636 
Mob: 00420 777 633 700-2 

 

Sada měkkých čelistí a otočných kalených čelistí      

Otáčky vřetena souvisle proměnné ot/min 20-2000 

Počet převodových stupňů   2 

Výkon motoru vřetena (trvale/ 30 min.) kW 30/37 

Max. výkon využitelný od otáček ot/min 128 

Max. kroutící moment vřetena (trvale/ 30 min.) Nm 2243/2766 
Průměr předního ložiska mm 160 

Průměr otvoru vřetena mm Zavřený 

Průměr kleštiny mm Zavřený 

Zdvihy   

Zdvih v ose X mm 390 

Zdvih v ose Z mm 780 

 
Posuvy 

  

Rychloposuv v ose X/ Z m/min 20/16 

Pracovní posuv v ose X/ Z  -lineární interpolace (max.) mm/ot 500/500 
Průměr kuličkových šroubů X/ Z mm 40/50 

Automatická nástrojová hlava   

Automatická nástrojová hlava obousměrná s hydraulickým upínáním   

Počet míst v nástrojové hlavě ks 8 

Doba indexace s 0.7 

Průměr kotoučové spojky mm 320 

Rozměry nástrojů pro soustružení/ vrtání mm 32x32/60 
Držáky nástrojů ve standardní výbavě stroje   

Blok držáků nástrojů pro vnější obrábění  ks 2 

Prodloužený držák nástrojů pro vnější obrábění ks 1 

Držák nástrojů pro čelní obrábění  ks 1 

Držák stopkových nástrojů  ks 4 

Kryt pro uzavření držáků stopkových nástrojů ks 1 

Redukční vložky pro držáky stopkových nástrojů ks 1 sada 
Pracovní rozsah   

Max. oběžný průměr nad ložem mm 800 

Max. oběžný průměr nad suportem mm 490 

Max. průměr soustružení nad ložem mm 740 

Max. délka soustružení mm 750 

Max. přípustná hmotnost  
( hmotnost sklíčidla = 125 kg) 

kg 650 

Standardní příslušenství (v ceně stroje )   

Automatické vysokotlaké chlazení nástrojů bar 10 

Mycí zařízení pro odstranění třísek   
Nádrž na chladící kapalinu, objem litry 190 

Pásový dopravník třísek s vyústěním na zadní straně   

Hydraulický agregát chlazený   

Systém automatického mazání   

Elektrorozvaděč s výměníkem tepla    

Osvětlení pracovního prostoru   

Transformátor    

Návod na obsluhu stroje v češtině    

Prohlášení o shodě s CE normami   

Řídící systém FANUC i-series  

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

Řízené osy X,Z,C 

Typ obrazovky 10.4” LCD barevná 
Klávesnice  Rozšířená 
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Cena stroje dle výše uvedené specifikace 
 levá verze 

154.380,00 EUR 

Již na stroji:  
Dva rozdílné tlaky upínání sklíčidla   
Tool Load Monitor (pracuje s osami X, Z a vřetenem S)  
Odlučovač oleje – OIL SKIMMER  
3- barevná bezpečnostní světelná signalizace  

Akční cena skladového stroje včetně opcí 105.000,00 EUR 
    Cena stroje je uvedena bez DPH 
 
Poznámka: 

Součástí dodávky není: 

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

 
 
2. Všeobecné prodejní podmínky: 
 

Vypracováno dne:  30.6.2017 

Dodací lhůta: 30 dní po potvrzení objednávky s výhradou meziprodeje 

Dodání:  FCA ze skladu v Kuřimi 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 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:  2 měsíce. 

 

 
3. Ceny opcí  v  EURO (bez DPH): 
 

Podpora programování Fanuc Manual Guide-i, včetně barevné obrazovky 
10.4“ TFT (*) 

€ 4.000,00 

Nástrojová hlava s 10 místy namísto 8 (*)  2.000,00 

Nástrojová hlava s 12 místy namísto 8 (*)  4.000,00 

Snímatelné ruční odměřování nástrojů (*) € 6.000,00 

Dopravník třísek hrablový (příplatek)  2.000,00 

Automatické otvírání dveří € 2.400,00 

Dva rozdílné tlaky upínání sklíčidla  
- funguje pouze po cyklu otevření/ zavření čelistí 

€ 1.900,00 

Zapolohování vřetena do 360 pozic € 1.300,00 

Zapolohování vřetena do fixní pozice € 900,00 

Ofukování vřetena pro čištění čelistí sklíčidla € 700,00 
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Čištění čelistí sklíčidla chladící kapalinou € 800,00 

Vysokotlaké čerpadlo - 15 bar včetně přídavné nádoby € 6.500,00 

Dodatečná bezpečnostní světelná signalizace alarmů - červená € 400,00 

Tool Load Monitor (pracuje s osami X, Z a vřetenem S) € 2.500,00 

Správa nástrojů € 1.600,00 

Funkce úplného vypnutí stroje € 1.500,00 

Interface pro robot € 4.800,00 

Systém nasávání kouře LOSMA  typ. DARWIN 2000 M1 se sloupkem, post 
– filtrem, potrubím, otvorem o průměru 150 mm na krytování, včetně 
instalace, vyjma zafixování sloupku do země 

€ 3.800,00 

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

€ 1.000,00 

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 

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

Blok držáků nástrojů pro vnější soustružení € 120,00 

Držák nástrojů pro čelní soustružení  € 600,00 

Prodloužený držák nástrojů pro vnější soustružení € 600,00 

Držák stopkových nástrojů   60 mm € 600,00 

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

 
 
*Právo na technické změny a správnost uvedených údajů vyhrazena 
 


