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Техническа спецификация 
 

на предвидените активи по процедурата 

 

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на ново енергийно ефективно оборудване - 

вертикален обработващ център и газокар 

 
 

 

Обособена позиция 1: Вертикален обработващ център 

 
Минимални технически и функционални характеристики: 

 

1. Инсталирана мощност – 47 kW 

2. Работна мощност 32.9 kW 

3. Производителност – 200 кг/ч 

4. Шпиндел с двустепенна предавателна кутия  

5. Ходове X/Y/Z - 2500/950/850мм 

6. Наличие на Инструментален магазин с манипулатор  

7. Наличие на Смазваща система  

8. Наличие на Система за охлаждане на инструменти  

9. Наличие на Напълно затворена работна зона  

10. Наличие на Предпазна врата с автоматично заключване  

11. Наличие на Система за следене натоварването на инструмента  

12. Наличие на Система за диалогово – автоматично програмиране 
 

Допълнителни технически и функционални характеристики:  
  

1. Дължина на Вертикален обработващ център - от 4315 мм до 4330 мм 

2. Ширина Вертикален обработващ център от – от 6480 мм до 6500 мм 

  

 

 

Обособена позиция 2: Газокар 

 
Минимални технически и функционални характеристики: 

 

1. Разход на гориво – 2.6 кг/ч 

2. Товароподемност – 3 000 кг 

3. Височина на повдигане – 3 350 мм 

4. Строителна височина – 2 414 мм 

5. Вилици – 1200/100 х 45 мм 

6. Височина до обезопасителния покрив – 2170 мм 

7. Мощност на двигателя - 42 kW 
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8. Наличие на Активен стабилизатор на управляемия мост, осигуряващ странична 

стабилност при движение в завой, намаляващ риска от преобръщане. 

 

Допълнителни технически и функционални характеристики:  

 

1. Дължина без вилиците - 2780 мм 

2. Радиус на завиване – 2430 мм  

3. Наличие на Мека кабина с челно стъкло и парно 

4. Наличие на Виличен изравнител 

5. Наличие на Управление на хидравличните функции чрез minilevers  

6. Наличие на Система за сигурност блокираща всички хидравлични функции при отсъствие 

на оператора.  

7. Наличие на Система за автоматично хоризонтиране на товара на 90º. 

8. Наличие на Активен контрол върху наклона на мачтата напред, ограничаващ нейния ход, в 

зависимост от теглото на товара и височината, на която е повдигнат.  

9. Наличие на Активен контрол върху скоростта на наклон на мачтата назад, намаляващ 

риска от падане на товар върху кабината на оператора. 
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