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Техническа спецификация на предвидените за закупуване ДМА и ДНА 

№ 
Наименование 

на актива 
Количество Минимални технически и/или функционални характеристики 

1. Файбър лазер  1 бр. Резонатор 4000 W 

Ниво на мощност 10-105% 

Качество на лазерния лъч в колиматора 2-2,5 rad. 

Стабилност на лазерната мощност 1-2% 

Чистота на лазерния лъч 5 kHz 

Дължина на лазерната вълна 1075 ± 5 nm 

Диаметър на тръбата ø 20~200 mm 

Максимална дължина на тръбата 6000 mm 

Възбуждане на лазерен лъч – лазерен диод 

Дебит на охлаждането 10/20 l/min 

Капацитет на рязане: стомана 18-20-22 mm 

Неръждаема стомана 10-12 mm; алуминий 8-10 mm; бронз 5-6 mm; мед 4-6 mm;  

Машинни оси – 4 оси 

Точност на позициониране ±0,03 mm/m 

Точност на повтаряемост ±0,015 mm; 

Подвижна маса с автоматична смяна 

Режеща глава   

Допълнителни технически и функционални характеристики 

Наличие на 2 работни маси с автоматична смяна     Корпусът на машината e 

заварена конструкция  от високо-технологична стомана            
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2. Условия на гаранционен сервиз и следгаранционно обслужване: 

 Време за реакция при установяване на проблем (в часове) – времето за реакция е определено като интервала от време между 

подаване на сигнал за проблем и пристигане на екип на доставчика на място на изпълнение на договора за доставка.  Мин: 1 час 

; Макс.: 8 часа 

 Срок за отстраняване на повредата (в часове): Мин: 2 часа; Макс: 24 часа  

 Срок на гаранцията (в месеци): Мин: 12 месеца;  Макс: 36 месеца 

 

3. Срок на доставка  

Минимален срок на изпълнение на договора – 10 календарни дни 

Максимален срок на доставка: 60 календарни дни  
 

 

 


