
Príloha č.2 Výzvy na predloženie cenovej ponuky- technická špecifikácia   
 

Názov zariadenia resp. logického celku: Vstrekovací s uzatváracou silou 5500 kN - 1 

Celok Časť Parameter MJ Požadovaná 
hodnota 

Hodnota parametra predkladateľa 
ponuky 

Cena v EUR bez 
DPH 

Vstrekolis 

Lis 

Uzatváracia sila lisu KN Min. 5500   

Hmotnosť vstreku (PS) g Min. 1600  

Horúce ovládacie kanály Ks 16  
Bimetalová komora a šnek pre 
spracovanie materiálu do 50% Áno/nie Áno  

Temperovanie formy 8 okruhov Áno/nie Áno  

Chladenie formy 8 okruhov Áno/nie Áno  

Komora a šnek s mixážnym členom Áno/nie Áno  
Rozhranie USB pre pripojenie 
tlačiarne Áno/nie Áno  

Štatistika hodnôt technologických 
parametrov (sledovanie hodnôt za 
pracovnú smenu)  

Áno/nie Áno 
 

Grafické zobrazenie hodnôt štatistiky Áno/nie Áno  
3-fázový nasávač s výkonom motora 
max. 1,6 kW, umiestnený na sušičke, 
s anitstatickou hadicou a sacou ihlou 

Áno/nie Áno 
 

3-fázový nasávač s výkonom motora 
max. 1,6 kW, umiestnený na 
vstrekolise, s podnásypkou a sacou 
hadicou 

Áno/nie Áno 

 

Molekulárna sušička, objem sila min. 
150 l, na mobilnom ráme Áno/nie Áno  

 2x Temperačný prístroj , voda do 
90°C, ohrevný výkon 9 kW. Áno/nie Áno  

Rozhranie pre pripojenie lisu na sieť 
a prenos údajov o výrobe / produktov Áno/nie Áno  

Robot 

3-osý robot  s ochrannou klietkou 
pracoviska a dopravníkovým pásom. Áno/nie Áno  

Rozsah osí pri robotovi x/y/z  Mm Min. 2500 x 900 x 
1600 

 



Maximálne rýchlosť posuvu osí m/s Min. 2 / ms  

Riadenie – CNC Áno/nie Áno  

Nezávislý pohyb všetkých osí Áno/nie Áno  

Kamera  

Počet kamier na stroji ks 1  
Prevedenie výrobku do digitálnej 
podoby – pomocou integrovaného 
softvéru 

Áno/nie Áno 
 

Infračervený filter Áno/nie Áno  
Technológia eliminujúca vplyv 
okolitého svetla Áno/nie Áno  

Softvér na vyhodnocovanie dát Áno/nie Áno  

Ovládací displej - uhlopriečka palcov Min. 12   

Dosah kamery m Min. 1,5  
Komunikácia kamerového systému 
s lisom  Áno / nie áno  

Pozorované premenné – minimálne 
farebnosť, poloha a členitosť výrobku Áno / nie áno   

Ďalšie súčasti 
hodnoty 
stroja 

Doprava do: Nové Mesto nad Váhom, Rybárska 2567/1A  

Montáž, zapojenie zariadenia a uvedenie do prevádzky, nastavenie a skúšobná prevádzka  

Záručná lehota 24 mesiacov po uvedení do prevádzky 

Návod na obsluhu - SK/CZ jazyk 

Platobné podmienky – fakturácia vo výške 100 % z ceny zariadenia po dodaní a prebratí zariadenia   

Suma spolu   
    

Obchodné meno, sídlo a kontakt na predkladateľa ponuky:  
 
Obchodné meno výrobcu zariadenia/logického celku, resp. prídavných zariadení/príslušenstva:  
 
Typové označenie zariadenia/ logického celku, resp. prídavných zariadení/príslušenstva:  
 
Dátum vypracovania cenovej ponuky:  
 
Cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase. 
 

 



    Pečiatka + podpis 
 

Názov zariadenia resp. logického celku: Vstrekovací lis s uzatváracou silou 5500 kN - 2 

Celok Časť Parameter 
MJ 

Požadovaná 
hodnota 

Hodnota parametra predkladateľa 
ponuky 

Cena v EUR bez 
DPH 

Vstrekolis 

Lis 

Maximálna uzatváracia sila kN Min. 5500   

Hmotnosť vstreku (PS) g Min. 1100  

Horúce ovládacie kanály ks 16  
Bimetalová komora a šnek pre 
spracovanie materiálu do 30% Áno/nie Áno  

Temperovanie formy 8 okruhov Áno/nie Áno  

Chladenie formy 8 okruhov Áno/nie Áno  

Komora a šnek s mixážnym členom Áno/nie Áno  
Rozhranie USB pre pripojenie 
tlačiarne Áno/nie Áno  

Štatistika hodnôt technologických 
parametrov Áno/nie Áno  

Grafické zobrazenie hodnôt štatistiky Áno/nie Áno  
3-fázový nasávač s výkonom motora 
max. 1,6 kW, umiestnený na sušičke, 
s anitstatickou hadicou a sacou ihlou 

Áno/nie Áno 
 

3-fázový nasávač s výkonom motora 
max. 1,6 kW, umiestnený na 
vstrekolise, s podnásypkou a sacou 
hadicou 

Áno/nie Áno 

 

Molekulárna sušička, objem sila min. 
150 l, na mobilnom ráme Áno/nie Áno  

 2x Temperačný prístroj , voda do 
90°C, ohrevný výkon min. 9 kW. Áno/nie Áno  

Rozhranie pre pripojenie lisu na sieť 
a prenos údajov o výrobe / produktov Áno/nie Áno  

 
Robot 

3-osý robot  s ochrannou klietkou 
pracoviska a dopravníkovým pásom. Áno/nie Áno  

Rozsah osí pri robotovi x/y/z  Mm Min. 2500 x 900 x 
1600 

 



Maximálne rýchlosť posuvu osí m/s Min. 2 / ms  

Riadenie – CNC Áno/nie Áno  

Nezávislý pohyb všetkých osí Áno/nie Áno  

 
Kamera  

Počet kamier na stroji ks 1  
Prevedenie výrobku do digitálnej 
podoby – pomocou integrovaného 
softvéru 

Áno/nie Áno 
 

Infračervený filter Áno/nie Áno  
Technológia eliminujúca vplyv 
okolitého svetla Áno/nie Áno  

Softvér na vyhodnocovanie dát Áno/nie Áno  

Ovládací displej palcov Min. 12   

Dosah kamery m Min. 1,5  
Komunikácia kamerového systému 
s lisom  Áno / nie áno  

Pozorované premenné – minimálne 
farebnosť, poloha a členitosť výrobku Áno / nie áno   

Ďalšie súčasti 
hodnoty 
stroja 

Doprava do: Nové Mesto nad Váhom , Rybárska 2567/1A  

Montáž, zapojenie zariadenia a uvedenie do prevádzky, nastavenie a skúšobná prevádzka  

Záručná lehota 24 mesiacov po uvedení do prevádzky 

Návod na obsluhu - SK/CZ jazyk 

Platobné podmienky – fakturácia vo výške 100 % z ceny zariadenia po dodaní a prebratí zariadenia   

Suma spolu   
  

Obchodné meno, sídlo a kontakt na predkladateľa ponuky:  
 
Obchodné meno výrobcu zariadenia/logického celku, resp. prídavných zariadení/príslušenstva:  
 
Typové označenie zariadenia/ logického celku, resp. prídavných zariadení/príslušenstva:  
 

 Dátum vypracovania cenovej ponuky:  
 

Cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase. 
 

 



    Pečiatka + podpis 
 

Názov zariadenia resp. logického celku: Vstrekovací lis  s uzatváracou silou 8000 kN  

Celok Časť Parameter 
MJ 

Požadovaná 
hodnota 

Hodnota parametra predkladateľa 
ponuky 

Cena v EUR bez 
DPH 

Vstrekolis 

Lis 

Maximálna uzatváracia sila kN Min. 8000   

Hmotnosť vstreku (PS) g Min. 1600  

Horúce ovládacie kanály Ks 16  
Bimetalová komora a šnek pre 
spracovanie materiálu do 50% Áno/nie Áno  

Temperovanie formy 8 okruhov Áno/nie Áno  

Chladenie formy 8 okruhov Áno/nie Áno  

Komora a šnek s mixážnym členom Áno/nie Áno  
Rozhranie USB pre pripojenie 
tlačiarne Áno/nie Áno  

Štatistika hodnôt technologických 
parametrov Áno/nie Áno  

Grafické zobrazenie hodnôt štatistiky Áno/nie Áno  
3-fázový nasávač s výkonom motora 
max. 1,6 kW, umiestnený na sušičke, 
s antistatickou hadicou a sacou ihlou 

Áno/nie Áno 
 

3-fázový nasávač s výkonom motora 
max. 1,6 kW, umiestnený na 
vstrekolise, s podnásypkou a sacou 
hadicou 

Áno/nie Áno 

 

Molekulárna sušička, objem sila min. 
150 l, na mobilnom ráme Áno/nie Áno  

 2x Temperačný prístroj , voda do 
90°C, ohrevný výkon min.  9 kW. Áno/nie Áno  

Rozhranie pre pripojenie lisu na sieť 
a prenos údajov o výrobe / produktov Áno/nie Áno  

 
Robot 

3-osý robot  s ochrannou klietkou 
pracoviska a dopravníkovým pásom. Áno/nie Áno  

Rozsah osí pri robotovi x/y/z  Mm Min. 2500 x 900 x 
1600 

 



Maximálne rýchlosť posuvu osí m/s Min. 2 / ms  

Riadenie – CNC Áno/nie Áno  

Nezávislý pohyb všetkých osí Áno/nie Áno  

 
Kamera  

Počet kamier na stroji ks 1  
Prevedenie výrobku do digitálnej 
podoby – pomocou integrovaného 
softvéru 

Áno/nie Áno 
 

Infračervený filter Áno/nie Áno  
Technológia eliminujúca vplyv 
okolitého svetla Áno/nie Áno  

Softvér na vyhodnocovanie dát Áno/nie Áno  

Ovládací displej palcov Min. 12   

Dosah kamery m Min. 1,5  
Komunikácia kamerového systému 
s lisom  Áno / nie áno  

Pozorované premenné – minimálne 
farebnosť, poloha a členitosť výrobku Áno / nie áno   

 Doprava do: Nové Mesto nad Váhom ,Rybárska 2567/1A  

Montáž, zapojenie zariadenia a uvedenie do prevádzky, nastavenie a skúšobná prevádzka  

Záručná lehota 24 mesiacov po uvedení do prevádzky 

Návod na obsluhu - SK/CZ jazyk 

Platobné podmienky – fakturácia vo výške 100 % z ceny zariadenia po dodaní a prebratí zariadenia   

Suma spolu   
      

Obchodné meno, sídlo a kontakt na predkladateľa ponuky:  
 
Obchodné meno výrobcu zariadenia/logického celku, resp. prídavných zariadení/príslušenstva:  
 
Typové označenie zariadenia/ logického celku, resp. prídavných zariadení/príslušenstva:  
 
Dátum vypracovania cenovej ponuky:  
 
Cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase. 

 
Pečiatka + podpis 


