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Technická a cenová nabídka – použitý stroj 
 
Pro firmu:  
č. /19 

 

CNC soustruh DOOSAN, typ PUMA 2100Y 
s poháněnými nástroji, osou Y a 

 řídicím systémem Doosan 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: 

 

Skladba stroje   

Litinové lože šikmé – pod úhlem  - 30° 

Prizmatické vedení a protiplochy vedení obložené kluzným 
materiálem  

  

Celková hmotnost (cca) kg 5450 

Rozměry d/š/v mm 3415/1863/2163 

Vřeteno built-in    

Čelo vřetena ASA A2-6 

Hydraulické sklíčidlo standard o 3 čelistech, průměr mm 210 

Sada měkkých čelistí a dvojstranných kalených čelistí     

Otáčky vřetena souvisle proměnné ot/min 30-5000 

Výkon motoru vřetena  
- při nízkém převodovém stupni (trvale/S3-15%/S3-10%) 
- při vysokém převodovém stupni (trvale/S3-40%/S3-15%) 

 
kW 
kW 

 
5,5/7,5/9,0 
11/18,5/22 
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Max. výkon využitelný od otáček ot/min 240 

Max. kroutící moment vřetena (trvale/ S3-15%/S3-10%) Nm 175/326/358 

Průměr předního ložiska mm 120 

Průměr otvoru vřetena mm 76 

Vnitřní průměr tažné trubky mm 68 

Osa C se souvislým úhlovým polohováním, rozlišení  - 0.001° 

Zdvihy   

Zdvih v ose X mm 260 

Zdvih v ose Z mm 590 

Zdvih v ose Y mm 102 (+/- 51) 

Zdvih v ose C (otáčení vřetene) - ± 360° 

Posuvy   

Rychloposuv v ose X/Z/Y m/min 30/30/10 

Rychloposuv otočné osy C ot/min 200 

Pracovní posuv v ose X/Z/Y  -lineární interpolace (max.) mm/ot 14000 

Pracovní posuv v ose C -lineární interpolace (max.) °/ot 4800 

Průměr kuličkových šroubů X/Z/Y mm 32/36/32 

Automatická nástrojová hlava   

Automatická nástrojová hlava obousměrná s hydraulickým 
upínáním, prizmatické upínání 

 BMT-55P 

Indexace v nástrojové hlavě 
- Polohy 13-24 je možné používat s příslušnými opčními 

dvojitými držáky nástrojů 
ks 24 

Počet míst v nástrojové hlavě ks 12 

Počet poháněných míst v nástrojové hlavě ks 12 

Doba indexace 1 stanice (otočení/otočení+upnutí) s 0.15/0.65 

Rozměry nástrojů pro soustružení/ vrtání mm 25x25/40 

Otáčky poháněných nástrojů – souvisle proměnné ot/min 50-5000 

Výkon motoru poháněných nástrojů (trvale/10 min.-S3/25%) kW 1.1/5.5 

Max. kroutící moment poháněných nástrojů (trvale/10 min.-
S3/25%) 

Nm 14/47 

Rozsah upínání kleštinami ER-25 poháněných nástrojů s upínáním 
BMT-55P 

mm 2-16 

Pevné závitování poháněnými nástroji   

Mazání a chlazení ozubených kol pomocí ofuku vzduch-olej   

Držáky nástrojů ve standardní výbavě stroje   

Držák nástrojů pro vnější obrábění ks 4 

Držák nástrojů pro čelní obrábění  ks 1 

Držák stopkových nástrojů  40 mm ks 3 

Kryt pro uzavření držáků stopkových nástrojů ks Není 

Redukční vložky pro držáky stopkových nástrojů ks Není 

Redukční vložky pro slepý držák stopkových nástrojů ks Není 

Přímý držák poháněného nástroje (osa X, pro kleštiny ER-25)  ks 2 

Zpětný držák poháněného nástroje (osa Z, pro kleštiny ER-25) ks 2 

Koník     

Pinola koníka v cyklu, upínání kužel Morse 4   

Těleso koníku v cyklu (pomocí nástrojové hlavy)   

Průměr / zdvih pinoly mm 80/80 

Přítlačná síla (při tlaku 40 bar) kg 1000 

Pracovní rozsah   

Oběžný průměr nad ložem max. mm 780 
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Oběžný průměr nad suportem max. mm 630 

Max. průměr soustružení nad ložem mm 406 

Max. délka soustružení při upnutí ve sklíčidle  mm 520 

Max. průměr soustružené tyče mm 65 

Rozsah frézování mimo osu pomocí osy Y mm 105 (± 52,5) 

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

kg 120 

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

kg 320 

Standardní příslušenství (v ceně stroje)   

TOOL Load Monitor (monitorování zatížení nástroje)   

Systém automatického odměřování nástrojů (tlačítko a funkce M)   

Absolutní enkodér   

Automatické vysokotlaké chlazení nástrojů bar 6 

Nádrž na chladící kapalinu, objem litry 200 

Pásový dopravník třísek s vyústěním na pravé straně   

Chladící ventilace hydraulického okruhu, hydraulického válce, 
elektroskříně 

  

Hydraulický agregát chlazený   

Systém automatického mazání   

Zabudovaný elektrorozvaděč s výměníkem tepla    

Osvětlení pracovního prostoru   

Transformátor    

Návod na obsluhu stroje v češtině    

Prohlášení o shodě s CE normami   

Řídící systém DOOSAN FANUC i-series  

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

Řízené osy X,Z,C, Y 

Absolutní enkóder (není potřeba referovat osy) Standard 

Typ obrazovky 10.4” LCD barevná 

Klávesnice  Rozšířená 

Konverzační programování Fanuc Manual Guide-i Std.  

 
 

Cena stroje dle výše uvedené specifikace  141.100,00 EUR 

Akční cena použitého stroje 70.000,00 EUR 
    Cena stroje je uvedena bez DPH 

 
Rok výroby: 2014 
Čas běhu: 3000 hod 
Čas obráběných hodin: 2200 hod 
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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:  15.10.2019 

Dodací lhůta: 14 dní po podpisu Kupní smlouvy s výhradou meziprodeje 

Dodání:  

FCA ze skladu v Kuřimi dle INCOTERMS 2010 
V případě, že bude stroj dodáván na Slovensko, bude 
fakturován z: 
TECNOTRADE OBRÁBĚCÍ STROJE s.r.o., organizačná zložka 

Mamateyova 12 
851 04 Bratislava 

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: 

6 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:  30 dní 
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3. Ceny opcí v EURO (bez DPH): 
 

Optická pravítka na ose X (*) € 7.000,00 

Těleso koníku programovatelné (*) € standard 

Sběrací ruka obrobků  € 3.800,00 

Speciální zabudovaný dopravník třísek (příplatek) € 2.000,00 

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

€ 2.000,00 

Automatické otevírání dveří € 2.400,00 

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

€ 1.900,00 

Pneumatické ofukování vřetena pro čištění čelistí sklíčidla  € 700,00 

Čištění čelistí sklíčidla chladící kapalinou  € 800,00 

Vysokotlaké čerpadlo - 15 bar  
- navíc 
- výměna za stávající čerpadlo 

 
€ 
€ 

 
4.800,00 
2.500,00 

Vysokotlaké čerpadlo - 20 bar  
- navíc 
- výměna za stávající čerpadlo 

 
€ 
€ 

 
5.000,00 
2.700,00 

Odlučovač oleje – OIL SKIMMER 
- Se strojem 
- objednávka dodatečně 

 
€ 
€ 

 
500,00 
600,00 

3 - barevná světelná signalizace € 400,00 

Tool Load Monitor (pracuje s osami X, Z a vřetenem S) € Std. 

Správa nástrojů € 1.600,00 

Funkce úplného vypnutí stroje € 1.500,00 

Interface pro robot  € 4.800,00 

Pouze elektrická a hydraulická příprava pro montáž lunety SMW, vyjma lunety 
a suportu 

€ 4.200,00 

Hydraulická samostředící luneta SMW typ SLU-3.1Z s rozsahem ramen 20-
165 mm, vč. suportu s automatickým přesunem, přípravy a připojení 

€ 
22.500,00 

 

Nastavitelný doraz obrobku ve vřetenu € 1.900,00 

Data Server (paměť 1 Gb) + interface pro Ethernet  
- Se strojem 

     -      Objednávka dodatečně 

 
€ 
€ 

 
1.500,00 
4.500,00     

Základní univerzální balíček nástrojů v hodnotě 1.000 EUR s 50% slevou € 500,00     

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)  

 

Přímý držák poháněného nástroje (osa X, pro kleštiny ER-25)  € 1.400,00 

Zpětný držák poháněného nástroje (osa Z, pro hlavní vřeteno, pro kleštiny 
ER-25) 

€ 3.200,00 

Přímý držák poháněného nástroje (osa X, pro kleštiny ER-25), s přívodem 
chlad. kapaliny dovnitř nástroje 

€ 1.900,00 

Zpětný držák poháněného nástroje (osa Z, pro hlavní vřeteno,pro kleštiny 
ER-25) s přívodem chlad. kapaliny dovnitř nástroje 

€ 3.800,00 

Držák nástrojů pro vnější soustružení 25x25 mm € 600,00 

Držák nástrojů pro čelní soustružení 25x25 mm  € 600,00 
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Držák stopkových nástrojů   40 mm € 600,00 

Slepý držák stopkových nástrojů   40 mm € 600,00 

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

 
Opční držáky nástrojů pro používání 24 pozic nástrojové hlavy 

 

Držák nástrojů pro vnější soustružení 20x20 mm € 600,00 

Dvojitý držák nástrojů pro vnější soustružení 20x20 mm € 600,00 

Držák nástrojů pro čelní soustružení 20x20 mm € 600,00 

Držák stopkových nástrojů   40 mm € 600,00 

Držák stopkových nástrojů   40 mm s vnitřním chlazením € 600,00 

Dvojitý držák stopkových nástrojů  25 mm € 600,00 

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

 
* Právo na technické změny a správnost uvedených údajů vyhrazena 
 
 


