
2. Záznam a vyhodnotenie prieskumu trhu
(Zápisnica z prieskumu trhu)

Prieskum trhu bol vykonaný predmet uvedený vo výzve:
Logický celok 1: Nákup a inštalácia profi olepovačky hrán

Hrúbka dielca 7-70 mm, hrúbka dielca pre rundovanie (pre rovný tvar), Hrúbka aplikovanej hrany: 0,4-
10mm, min., dlžka dielca pre hrany v roliach 120 mm, / s masív. Naglejkami 180 mm, rýchlosť posuvu (min -
max) 12 - 20 m / min.,
Predfrézovanie: max. hrúbkový úber 3 mm, max. plošný úber 55mm2
Kapovanie: naklápanie píl 0-15 stupňov
Tavná nádoba: čo najkratšia možná doba nahrievania, objem min: 1 kg

Logický celok 2: Nákup a inštalácia odsávacej a filtračnej jednotky

Nákup a inštalácia odsávacieho a filtračného systému pre objekt drevovýroby. Odsávaný vzduch spolu
s odsatým materiálom (pilinami) do sila, kde sa materiál skladuje a bude možné ho zo sila transportovať do
centrálneho sila, alebo alternatívne vypúšťať do vriec alebo do briketovača. Prioritou je tiež najnižšia možná
energetická zaťaženosť celého systému. Odfiltrovaný vzduch sa bude využívať spätne na vzduchotechniku vo
výrobe - v zime na spätné vháňanie do výrobných priestorov, v lete do voľného priestoru. Celkový odsávaný
priestor má rozlohu 800 m2. Požadujeme aby systém mal možnosť napojiť 14 pracovných strojov s celkovým
počtom vývodov 25.

Silo a filtračná jednotka: Rozmery základne max: 3x3 metre, odkladací objem min. 6 m3, max.

koeficient naplnenia: 80%, max. hustota skladovaného materiálu: 200 kg/m3.

Filtračná batéria s oklepom, negatívne zapojenie odsávacieho systému,

hasiaci systém s prívodom protipožiarnej vody, kontrola úniku prachu.

Zariadenie bude umiestnené vexteriéry.

Ventilátor: Príkon min. 12 kW, pracovný podtlak od 1500 Pa - do max. 4000 Pa,

prepravná kapacita min. 6000 m3/hod ale s výkonom až do 30000 m3/hod.

Plynulá regulácia výkonu, podtlakové čidlo, automatické riadenie.

Rozvody odsávania: Materiál pozinkovaný plech, jednotlivé komponenty spájané takým

systémom, aby bolo možné v budúcnosti systém zväčšovať, alebo

prestavovať. Zabezpečenie protipožiarnou klapkou. Prac. teplota: -40 - +100
C.

Klapky: Elektropneumatické klapky od spotrebičov pre 10 prac. strojov.

Vratné potrubie: Režim pre zimu a pre leto s manuálnym ovládaním, zabezpečenie

proti požiarnou klapkou.



Logický celok 3: Nákup a inštalácia riadiaceho softvéru

Automatické ovládanie jednotlivých klapiek pri prac. strojoch a spustenie ventilátora s výkonom potrebným v danom
čase na daný stroj/eo Automatické vypínanie ventilátora. Vyprázdňovanie sila taktiež ovláda ne automaticky, ale tiež
možnosť manuálneho ovládania v prípade potreby. K danému softvéru aj potrebný hardvér.

Zoznam oslovených potenciálnych záujemcov:
BOTO spol. s r. o., Hasičská 33, 942 01 Šurany
CONTI-MAT s.r.o., Kuzmanyho 3, 811 06 Bratislava
celky
LIBOR HRUBEŠCNC HELP, Havlíčkova 364, 517 50 Častolovice

predložil cenovú ponuku na všetky 3 logické celky
predložil cenovú ponuku na všetky 3 logické

predložil cenovú ponuku na všetky 3 logické celky

Zahrnuté a nezahrnuté cenové ponuky do vyhodnotenia:
Do vyhodnotenia prieskumu trhu boli zahrnuté všetky predložené cenové ponuky, nakoľko boli predložené v čas
a splňajú všetky požadované technické parametre.

Doplňujúce informácie k predloženým ponukám:
Všetky cenové ponuky boli získané priamym oslovením dodávateľa.

časový harmonogram priebehu prieskumu trhu:

6.5.2013 - Vytvorenie výzvy na predkladanie cenových ponúk
7.5.2013 - (14:22) Odoslanie výzvy na predkladanie cenových ponúk prostredníctvom e-mailu dodávatel'ovi CONTI-
MAT s.r.o.
7.5.2013 - (14:29) Odoslanie výzvy na predkladanie cenových ponúk prostredníctvom e-mailu dodávateľovi LIBOR
HRUBEŠCNC HELP
7.5.2013 - (14:32) Odoslanie výzvy na predkladanie cenových ponúk prostredníctvom e-mailu dodávateľovi BOTO
spol. s r.o.
7.5.2013 - (16:05) Prijatie cenovej ponuky prostredníctvom e-mailu od spoločnosti BOTOspol. s r.o.
13.5.2013 - (17:49) Prijatie cenovej ponuky prostredníctvom e-mailu od spoločnosti CONTI-MAT s.r.o.
13.5.2013 - (22:35) Prijatie cenovej ponuky prostredníctvom e-mailu od spoločnosti LIBOR HRUBEŠCNC HELP

Na základe písomnej výzvy, zaslanej prostredníctvom e-mailu, boli žiadateľovi predložené nasledovné cenové
ponuky od oslovených subjektov:

1. Logický celok "Nákup a inštalácia profi olepovačky hrán"
BOTO spol. s r.o.
CONTI-MAT s.r.o.
LIBOR HRUBEŠCNC HELP

157144 €
161200 €
165500 €

2. Logický celok "Nákup a inštalácia odsávacej a filtračnej jednotky"
BOTO spol. s r.o. 56 852 €
CONTI-MAT s.r.o. 62500 €
LIBOR HRUBEŠCNC HELP 59600 €

3. Logický celok "Nákup a inštalácia riadiaceho softvéru"
BOTO spol. s r.o.
CONTI-MAT s.r.o.
LIBOR HRUBEŠCNC HELP

50842 €
54800 €
121600 €



SUMARIZAČNÁ TABUĽKA

BOTO spol. s.r.o. CONTI-MAT s.r.o. LIBOR HRUBEŠCNC HELP
Logický
celok Cenová Cenová Cenová ponuka

ponuka 1
Cena (€)

ponuka 2
Cena (€)

3
Cena (€)

Nákup
a inštalácia Fixačný Olepovačka Olepovačka

profi automat SCM 157144 € hrán Paoloni, 161200 c hran GRIGGIO, 165500 €
olepovačky 800 B5 GB 2/8

hrán

Nákup
Odsávací

a inštalácia
a filtračný

Odsávacia Odsávací +
odsávacej 56852 c sústava Coral, 62500 c filtrační system 59600 e
a filtračnej

systém AIR
AVT COIMA, Cleanex

jednotky
WAC25

Nákup
Software

a inštalácia
Joinery 50842 €

Softvér
S4 800 c Softvér

121600 €
riadiaceho Coraltec CLEANWORK
softvéru

Production

Vzhľadom na skutočnosť, že obsah všetkých predložených cenových ponúk zodpovedá technickým
podmienkam požadovaného predmetu zákazky (určeniu jednotlivých logických celkov) definovaných vo
výzve na predloženie cenových ponúk, žiadateľ nevyradil z procesu hodnotenia žiadnu cenovú ponuku.

Po skompletizovaní cenových ponúk žiadateľ pristúpil k vyhodnoteniu všetkých predložených cenových
ponúk v súlade s podmienkami uvedenými v písomnej výzve na predloženie cenových ponúk.

Žiadateľ vybral z predložených cenových najnižšiu cenovú ponuku na úrovni aktivity (logického celku). Z uvedeného
procesu žiadateľ vypracoval zápisnicu z vyhodnotenia prieskumu trhu.

Kritérium pre výber úspešného uchádzača: Jediným kritériom bola najnižšia cena v porovnávaní na úrovni logického
celku.

Postup vyhadnatenia: porovnanie predložených cenových podľa jednotlivých aktivít (logických celkov).

Na základe tohto zhodnotenia a spočítania súm víťazných (najnižších cenových) ponúk žiadateľ došiel k cieľovej
sume, ktorá je základom pre rozpočet projektu.

157 144 + 56 852 + 50842 (LC1 + LC2 + LC3) = 264 838 €

Spôsob uplatnenia: Predloženie najnižšej cenovej ponuky na úrovni aktivity (logického celku).

Prieskum trhu vykonal, Zápisnicu vypracoval a schválil 14.5.2013 v Hencovciach:

UOO OOb, s.r.e-
Hencovsk~ 1e3~, .tÝ O,ľO~2.H;,;~;o~c,e(f'

Slavomír Vencel: 1 ~ .
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Od: Ing. Peter Kriho [kriho sboto.sk]
Odoslané: 7. mája 2013 16:05
Komu: 'DOORWOOD'
Kópia: 'Capková Henrieta'
Predmet: BOTO - cenová ponuka pre Doorwood (RE: DoorWood: Prieskum trhu - výzva na
predkladanie cenových ponúk

Prílohy: image001jpg: Doorwood - ponuka 070513 a.pdf; príloha BOTO - techncká špecifikácia pre
Doorwood, 070513 .doc

Dobrý deň,

v prílohe nájdete cenovú ponuku s prílohou do
pripravovaného projektu.

•

S pozdravom

P. Kriho

From: DOORWOOD [mailto:doorwood@doorwood.sk]
Se nt: Tuesday, May 07,2013 2:32 PM
To: boto@boto.sk
Subject: DoorWood: Prieskum trhu - výzva na predkladanie cenových ponúk

Dobrý deň,
V rámci pripravovaného projektu, ktorého súčasťou je nákup a inštalácia nových zariadení do drevo výroby
Vám v prílohe zasielame výzvu na predloženie cenovej ponuky. Všetky potrebné informácie sú uvedené vo
vyzve, v prípade otázok ma môžete kontaktovať, ďakujem

S pozdravom

Ing. Slavomír Venceľ
Doorwood.s.r.o.
t.č.: 0905 291 288
www.doorwood.sk

l, 15.5.2013 12:45



BOTO spol. s r.o.
Ha!-.i ská 33
942 01 Šurany

IČO: 31413846,
rt DPH: SK207041 419
tel. OJ!l/64 8 372-3
fax: 035/6428363

Door Wood s.r.o.
Ing. Venceľ
093 02 Hencovce

WWW.boto.sk
boto@boto.

V Nových Zámkoch Dňa: 07.05. 2013 Vybavuje: Ing. Boris Bršel ,

Vec : cenová ponuka na strojnú výbavu

1. Fixačný automat SCM 800 157144

2. Odsávací a filtračný systém AIR WAC 25 56852

3. Software Joinery Production 50842

Spolu bez DPH: 264 838

DPH 20% 52968

Spolu s DPH: 317806

Dovoz, montáž, zaškolenie v cene

Prlloha : technická špecifikácia

S pozdravom

Ing. Boris Bršel



Príloha:

Technická špecifikácia

Pol. Č. 1, Fixačný automat SeM 800

- posuvová rýchlosť dielca
. hrúbka dielea
- . hrúbka dielea pre rundovanie s Round SK

tvar)
- hrúbka aplikovanej hrany
- Max. prierez hrany v roliach
- max. prečnievajúci materiál hrany voči hr. dielca
- priemer nosiča hrany v roliach
- prečnievanie dielca voči dopr. pásu (prac. línia)
- min. dlžka dielca:

* pre hrany v roliach, alebo pásoch
* s masív. náglejkami

- vzdialenosť medzi dvoma nasled. dielcami
(pri rýchlosti posuvu 12/18 mt! min.)

- min. šírka dielca pre tenkú hranu a dlžku dielca 200 mm
55

RT·E PRE D F R É Z O V A C I A
- max. plošný úber
- max. hrúbkový úber
- výkony motorov
- priemer hriadel'a motorov
- priemer nástrojov
- výška nástrojov
- otáčky nástrojov

JEDNOTKA
55
3,0
2 x 1,8
30

100
49
9.000

VC/800 T A V N Á N Á DOB A
- doba na nahriatie
- objem tav. nád.
- inštal výkon

12
1,5
3,0

KISEL K A P O V A C I A JED NOT K A
- výkon motorov
- otáčky kap. píl
- naklápanie píl

2xO,35
12.000
0-15

•

12 - 18
8·60
10·60

m/min
mm
mm (pre rovný

0,4 - 8
135 (3x45)

4 (2+2)
780

30

mm
mm2

mm
mm

mm

140
200

650/800

mm
mm

mm

mm

mm2
mm

kW
mm

mm
mm
ot! min.

min
kg
kW

kW
ot! min.
stup.



RI/BOO F R É z o V A C I A
- naklopenie (iba pre RI/800)
- výkony motorov

- otáčky fréz

JEDNOTKA
O°- 25°

2 x 0,65 kW
12.000 ot/ min.

"ROUND SK" RUN D O V A C I A
- výkon motorov
- otáčky fréz

max. hrúbka hrany

JEDNOTKA
2 x 0,55
12.000

3

kW
ot/min
mm

RASN Š T AND. CID L I N A
nože s rádiusom 2 mm

Pol. Č. 2, Odsávací a filtračný systém AIR WAC 25

Technické riešenie
Odsávacie potrubie z pozinkovaného plechu,

spájané, objímkami je pripojené ku strojom plastovými ohybnými hadicami,
ktoré sú uzatvárané elektro-pneumaticky ovládanými dampermi pre

sacieho výkonu. Odsávanie je zabezpečené radiálnymi ventilátormi v
negatívnom vyhotovení s možnými meničmi frekvencie pre optimalizáciu

aktuálneho výkonu. Odsávaný materiál je transportovaný do filtra, kde sa
tento odlúči a usadzuje v sile. ktoré je jeho súčasťou. Odfiltrovaný vzduch
je vháňaný v režime ZIMA cez difúzor späť do výrobného priestoru. V režime
LETO je vzduch vyústený do voľného priestoru. Odpad z filtračného sila je

pneumaticky lalebo šnekom/cez rozdeľovač tlaku transportovaný buď do
centrálneho sila, alebo alternatívne vypúšťaný do BIG bagov, či briketovača,
umiestnených pod filtračnou jednotkou. Negatívne usporiadanie odsávaniá v
spojení s automatikou jeho spúšťania a použitou reguláciou má priaznivý vplyv na celkovú energetickú bilanciu

a životnosť systému.

Odsávaný priestor max 1000 m2

Počet napojených strojov max. do 16 ks

celkový počet napojitel'ných vývodov max do 30 ks



Technické zariadenia:

001 filtračná jednotka so silom

Vybrané parametre
- rozmery
(H)

1860x1860x6060 mm
ti

ukladací objem v závislosti od obsahu vody 7,5m3
max. koeficient naplnenia 80%
max. hustota skladovaného materiálu 200kg/m3 - max. 1200kg

- počet filtr~ hadíc 64
- rozmery filtr. hadíc 2100 x D200 mm
- materiál filtr. hadíc. POLYESTER PE/PE

401
- hustota filtr. hadíc 400 91m2
- priedušnosť filt.hadíc 1500 m3/m2/hod.
- filtrač. plocha 87 m2
- vibračný čistiaci motor 0.22 Kw

max. koncentrácia jemného, stred. a suchého prachu: 9mgr 1m3
alternativna činnosť(len pod tlakom) pri max. kadencii 2 hod.
max. tlak pri práci: 2500Pa
max. pracovná teplota 65°

Štandardardná výbava
filtračná batéria s elektromechanickým oklepom
inšpekčné dvere 2x
protivýbušný panel ATEX Brilex 596 2x
vyprázdňovaci motorizovaný mechanizmus s lopatkami
negatívne zapojenie ods. systému
prívod protipožiarnej vody
kontrolný priezor pre zaplnenie skladovaného objemu 2x
štandardné vyprázdňovanie pneu. dopravou do centrál. sila
alternatívne vyprázdňovanie do vriec alebo bríketovača
pozinkované vyhotovenie do exteriéru

Dodatočná v Ý b a v a
protivratný ventil na vstupe vzduchu
systém pre meranie emisií
hasiace zariadenie
zariadenie pre kontrolu úniku prachu

002 ventilátor DeR 502lA

Vybrané parametre

- nominálny príkon 15 kW



- pracovný podtlak od 1500 do 3500 Pa
- prepravná kapacita od 6750 do 28 900 m3/hod.
- otáčky 2935

hlučnosť 88 Db
- menič frekvencie + podtlakové čidlo+riadenie

005 rozvod odsávania •
Pop is:

- hladké oceľové potrubie z pozinkovaného plechu DX51 D+Z
MAEP, povlak Zn-275 g/m2

- rúry spájané spojkami
- návrh a vyhotovenie rozvodov pre lamináme prúdenie
- rozvod zabezpečený protipožiamou klapkou
- ohybné hadice Vulcano PUR s oceľ. kordom (-40 Co + 90 CO)

275

006 ovládacie klapky

Pop is:
- dampery ovládané elektropneumaticky (0,6 MPa; 12, 24, 110 V) od

spotrebiča -
odsávaného stroja - odhad 10 strojov

007 vratné potrubie

Pop is:
• bypas ZIMA - LETO s manuálnym ovládanim
• difuzor pre distribúciu vratného vzduchu
- zabezpečenie protipožiamou klapkou

""
, .~ -

,~ , _'~P- t
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008 elektrorozvádzač

Po P is:
Elektrorozvádzač je vybavený programovateľným členom, ktorý zaistí pri každom
zapnutí a vypnutí
logické - predprogramované zopínanie jednotlivých prvkov odsávacieho systému.
Navrhnuté riešenie umožní nasledovný pracovný režim, resp. jeho kombináciu:
Pracovník spustí obrábací stroj (spotrebič), otvorí sa elektro-pneumatická klapka
dam er a následne sa s ustí hlavn' ventilátor odsávania. Na základe monitorovaneí



rýchlosti prúdenia vzduchu v potrubí sa upravia otáčky ventilátora cez menič frekvencie
na aktuálny výkon. Postupným zapínaním ďalších obrábacích strojov sa otáčky
ventilátora zvyšujú tak, aby sanovali aktuálnu saciu požiadavku. Pri vypnutí posledného
spotrebiča sa s dobehom vypne ventilátor. Ventilátor pracuje iba vtedy, keď pracuje
najmenej jeden spotrebič. Regenerácia filtračných hadíc oklepom je prednastaviteľná.
Zopínanie vyprázdňovania sila je možné buď manuálnym ovládaním (doporučujeme),
alebo v pred nastavenom automatíckom režime.

Pol. Č. 3 , Software Joinery production

Automatické ovládanie jednotlivých klapiek pri prac. strojoch ÁNO

Automatické spustenie ventilátora s potreb. výkonom v danom

čase a pre daný stroj ÁNO

ÁNOAutomatické vypínanie ventilátora

•

Vyprázdňovanie sila automatické aj manuálne

Hardvér k Joinery production SW ÁNO

predispozícia pre cyklické spúšťanie vibračného čistenia
separačných elementov ÁNO

predispozícia pre menežovanie min. 2 frekvenčných meničov ÁNO

predispozícia na bezpečnostné tlačidlo pre núdzové odstavenie
separačného zariadenia . ÁNO
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Od: Conti-mat s.r.o. [contimat ::7contimat.sk]
Odoslané: 13. mája 2013 17:49
Komu: doorwood doorwood.sk
Predmet: Fw: CO TIMAT - ponuky na troje. reť. Door ood

Prílohy: Doorwood. Contimat. ponuka do fondu. 13.05. 2013.doc

Dobrý deň p. Ven cel'I
•

v prílohe Vám posielam ponuky na predmetné
zariadenia.

S pozdravom

Ing. Dušan Matula
CONTIMAT

: 1 15.5.2013 12:41
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DOOR WOOD s.r.o.
Ing. Venceľ
093 02 Hencovce

Bratislava, 13.5. 2013

Ponuka na strojnú výbavu

1. Olepovačka hran Paoloni, E5 € 161 200,00

2. Odsávacia sústava Coral, AVT € 62 500,00

3. Sovtvér Coraltec € 54 800,00

Spolu : € 278 500,00

DPH 20% € 55 700,00

Spolu s DPH € 334 200,00

Pre ďalšie informácie sme k dispozicii

Priloha : technické parametre

Ing. Dušan Matula
konateľ

CO TI-MAT S.r.o .. K ZMA YHO 3. 811 06 BRATISLA VA
0903 -l00 931. ~.Ulllm..lt l l.ilI , dl

www.contimat.sk



P r .-l. l o h a

parameter ponúkaný parameter
Olepovačka hrán (áno/ nie/ resp. hodnota)

umo::ňuje finálne opracovanie hrán ANO
veľkoplošných materiálov,
možnosť použitia ekologicl:ých 1epidiel, ANO
súčasťou zariadenia je zaobľovacia jednotka, ANO
jednotl:a pre ::arovnanie nerovnost~ a rotačná
jednotka,
dopravná posuvova reťa.: dielcov so ANO
samocentrickým osadenim unášacich segmentov
rýchlosť posuvu dielcov P.NOmin. 16 m/mi:1.
dvoj radové ulo:!enie horných pritlačných ANO
k Lad i.e k
kapovacia ]ednotj.;as pohyb l í, vými agregatmi na ANO
THK vedení
pracovná výška počas ::aobIovania ]I.NOod 10 do 60 mm
vy::ihaná a uvibrovaná konštrul:cia ANO
výstupna kontrola vibrácii v zvukovei komore ANO
plošná cidlina na škrabanie lepidla ANO
predfré::ovacia jednotka, DIP. frézy priemer ANO DIA min. 49 mm

š~rka dielca ANO min. 55 mm

Technické parametre, pol. Č. l.

•

parameter ponúkaný parameter
Odsávacia sústava (áno/ nie/ resp. hodnota)

Doprava odpadu: masivu, drevotriesky, MDF, pri ANO
výrobe nábytl:u a pod. a ostatných s1:olárskych
výr-obkov
1- smena prevádzka ANO l - smena
Konštrukcia: ::iarovo zinl:ovaný plech ANO
Hrúbka plechu ANO 2-3 min
pracovný podtlal: min. 3500 Pa
spôsob rezania plechov laserom ANO laserom
priemer ventilátora ANO 700 mm
rozmery odsávania 1900x1900x7000 mm
ukladaci objem min. 5 m3
min. objem naplnenia min. 80
min. hustota sl:ladovaného materiálu 200 l:g/m2 ANO
max 120 kg
filtračna plocha min. 87 m2
pril:on mor-ora 10 kW

Technické parametre, pol. Č. 2.

parameter ponúkaný parameter
softvér (áno/ nie/ resp. hodnota)

ovládanie 1:1apiek aut.omat i.cké ANO
vypinanie ventilátora manuálne
zapinanie ventilátora manuálne
vyprá::dňovanie sklad. sila automatické
aktuali::ácie cez ro::hranie USB kľúč

Technické parametre, pol. Č. 3.

CO 'TI-MAT S.ľ.O .• KUZMA YHO 3. 811 06 BRATISLAVA
0903400931. t.:ontin}~lL!/l'()n1lJ.1Jt. "l.

www.contimat.sk
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Dobrý den pane vencel,

v príloze vám posíláme nabídky na strojní zarízení.

s pozdravem

Libor hrubeš
CNC Help

trana p



LIBOR HRUBEŠ CNC HELP
Havlíčková 364, 517 50 Častolovice

Mobil: +420 731/1 046 64
E-mail: I.hrubc' ([ '/num.l/, \ nch~1

info cnchelp.cz

DOOR WOOD s.r.o.
Ing. Vencel'
093 02 Hencovce
SLOVENSKO

V Častolovicich, dne 13. kvétna 2013

Cenová nabidka stroj nich zaŕtzení

1. Olepovačka hran GRIGGIO, GB 2/8

€
165 500,00

2. Odsávací + filtrační system COIMA, Cleanex 59600,00

3. Softvér CLEANWORK 121 600,00

Celkem bez DPH (€) : 346700,00

Parametry stroju:

1. Olepovačka hran GRIGGIO, GB 2/8

- Min. šírka Dílce 60 mm
- Min. délka Dílce 120 mm
- Max ttoušrka Dílce 60 mm
- Min. tloušťka Dílce 10 mm
• Tloušťka hrany
(GB 2I8-GB 4/8-GB 5/8 R) 0,4-8 mm
- Tloušťka hrany
(GB 5/15-GB 6/15 R) 0,4-15 mm
- Tloušťka hrany v rolích 0,4-3 mm
- Dvourychlostní motor posuvu 12-16 m / min
- Objem nádoby na lepidlo 4 l
- Výkon motoru GB 218 7 kW
- Podávací podpúrné válečky o prúrnér 800 mm
- Automatický podavač hrany
- Tavná vanička pro ohrev lepidla s funkcí rychle nahrát
objem 4l
- Automatický pokles teploty pod 200 • C
- 2 kapovací pilky
• První pneumatické kapovací pilky pro hrany o tloušrce
0,4 - 3 mm s automatickým odskokem od hrany
• Druhé pneumatické kapovací pilky pro
PVC a ABS hrany o max. tloušrce 3mm
- Frézy s 2 mm radius se 4 noží

IČO: 45589071 DI : Z7305313389
ZL. ev idenční číslo 360702·23.n.~·OO

KB Kostelec nad Orlicí. Č.Ú.: 78-8967330217/0100



LIBOR HRUBEŠ C C HELP
Havlíčkova 364, 517 50 Častolovice

Mobil: +420 731/104664
E-mail: I.hľubC~nJll1.~L._~ .•d1elp.CZ

info cnchelp.cz

- Samostatný box pro odber tŕísek z ABS
- Kartáče o prúrn 150 mm (GB 4/8-5/8R-5/15-6/15R)
- 2 rychlosti posuvu 12-16 m / min
- Nastavitelný ŕidíc! panel
- Pŕítlačná zóna se 3 pŕíttačnýrnt válečky
nastavitelná digitálním odečítacím zaŕízenim:
* První moto rem pohanéní váleček se samostatne nastavitelným
pneumatickým pŕítlačným systémem
* Druhý a tretí váleček se samostatne nastavitelným
pneumatickým pŕíttačnýrn systémem
- Boční výsuvná podpora s Válečkové dráhou pro široké Dílce
- Automatické výškové nastavení jednotek
s digitálním odečítacím.i:anzením
- Centrálnímu odsávání
- Manuální horní pŕitlak s dvojitou radu gumových kol
s korekcí pomocí digitálního odečítacího zaŕizeni
- CE standard

2. Odsávaci + filtrační system (OIMA, Cleanex

Centrální podtlakové odsávače pilin typu Cleanex mají stejnou konstrukci a liší se pouze filtrační plochou a ventilátorem.
Nasávací hrdlo se standartné nachází na pravé strane, ale na pŕání lze dodat odsávač s nasávacím hrdlem na strane levé.
Elektrický rozvadéč není standartní součástí dodávky. Z dúvodu že nabízíme elektrické rozvadéče v rôzných verzích, je
potreba jej objednat dodatečné.
Zaŕízení byla odzkoušena a schválena úŕadern pro kontrolu a certifikaci BG-PROFZERTa mají zkušebné značku H2 a H3
(zaručuje obsah zbytkového prachu < 0,2 popr. < o 1 rng/m! ).

Nabízené typy mobilních podtlakových odsávačú Cleanex
Cleanex 1 - verze s pneumaticko-mechanickou regenerací filtrú
Cleanex 2 - verze s pneumaticko-mechanickou regenerací filtrú + dodatečným revolučním systémem regenerace
stlačeným vzduchem ( DS )
Cleanex 3- verze s pneumaticko-mechanickou regenerací filtrú
Cleanex 4 - verze s pneumaticko-mechanickou regenerací filtrú + dodatečným revolučním systémem regenerace
stlačeným vzduchem ( DS )

Pozn. Zaŕizení mají stejné rozmery a nijak se neliší v konstrukci. Rozdíl je v typu regenerace filtračních hadie.

Výbava odsávače
expanzní komora s velkým objemem, díky které je zatížení filtrú nevelké.
kontrola stavu naplnení odpadních kontejnerú díky okénku.
anti statické filtry vyrobené z plyesterové jehlové tkaniny obvzlášté výhodné pri vysokém podílu prachu napr. zpracování
MDF a DTO
filtrační tkanina s atestem BGIA
automatické spoušténí regenerace filtrú, pneumaticko/mechanické
jako alternativu nabízíme za pŕíplatu možnost regenerace filtrú díky tzv. systému PulsJet (čišténí fittrú stlačeným
vzduchem).
kontrola proudéní vzdušniny díky tlakovému čidlu s kontrolkou
automatické hasící zaŕízeni dle GS-HO 07, s práškovým hasícím systémem (nevznikají škody jako u vodního hašení).
možnost pŕipojení briketovacího lisu.
hlučnost odsávače pouze 72 [dB(A» díky dvojitému optášténí.

ICO: ~5589071 DI : CZ 305313389
ZL. ev idenční číslo 360702-23~3~-00

KB Kosrelec nad Orlicí. Č.Ú.: 78-8967330217/0100
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3. Softvér CLEANWORK

manuální ovládáni klapek
automatické ovládání ventilátora
frekvenčí méníč otáček ventilátora
hardvérová výbava součástí dodávky
vynášení sily automatické, t'izené snímačem hladiny odpadu

•

Transport a instalace v cene.

S pŕátelskýrn pozdravem

Libor Hrubeš / CNC help

J

lCO: 4558907 l DI : l'Z730 -313389
ZL. evidenční čí lo 360702-23434-00
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