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Lp.
Przedmiot 

zamówienia 
Opis przedmiotu zamówenia 

Ilość

(szt/kompl)

1
Tokarka dydaktyczna  

8 narzędziowa

Tokarka edukacyjna CNC umożliwi kształcenie w zakresie obsługi i programowania 

obrabiarek CNC w warunkach zbliżonych do przemysłowych. Obrabiarka ma 

posiadać pełną funkcjonalność obrabiarki przemysłowej przy małej mocy i posuwach 

umożliwiających prowadzenie zajęć edukacyjnych. Podobnie jak maszyna 

przemysłowa charakteryzować się ma w pełni zamkniętym oraz zabezpieczonym 

przed otwarciem w czasie pracy, obszarem roboczym przeznaczona do obróbki 

detali z metali nieżelaznych, tworzyw sztucznych oraz drewna. Posiadająca 

następujące minimalne parametry techniczne: przelot nad łożem: 210 mm, dystans 

pomiędzy centrami: 400 mm, otwór wrzeciona: 26 mm, gniazdo wrzeciona: MT4, 

prędkość wrzeciona: 3000 obr/min, imak 4 pozycyjny, przesuw osi X: 90 mm, 

przesuw osi Z: 300 mm , szybki posuw X: 2000 mm/min, szybki posuw Z: 2000 

mm/min, moc silnika wrzeciona: 1.2Kw, moment obrotowy silnika X: 3N.m, moment 

obrotowy silnika Z: 3N.m, rozdzielczość programowa: X: 0,001 mm Z: 0,001 mm, 

średnica konika: 22 mm, przesuw konika: 50 mm, stożek konika: MT 2, 3-szczękowy 

uchwyt ręczny,  4-pozycyjny imak narzędziowy, system chłodzenia. Moduł cięcia 

typu OO (OneOperation), Wyposażenie dodatkowe: narzędzia, osprzęt, materiały – 

kompletne wyposażenie potrzebne do pracy dydaktycznej na zakupywanym 

urządzeniu. Gwarancja Producenta 24 miesiące,Deklaracja zgodności  CE,  

Instrukcja w jezyku polskim,  Kompleksowe szkolenie z obsługi maszyn jak i 

oprogramowania
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Centrum obróbcze ma być obrabiarką edukacyjną, która umożliwi kształcenie w 

zakresie obsługi i programowania obrabiarek CNC w warunkach zbliżonych do 

przemysłowych. Obrabiarka posiadać ma pełną funkcjonalność obrabiarki 

przemysłowej przy małej mocy i posuwach umożliwiających prowadzenie zajęć 

edukacyjnych. Podobnie jak maszyna przemysłowa charakteryzować się ma w pełni 

zamkniętym oraz zabezpieczonym przed otwarciem w czasie pracy, obszarem 

roboczym. Obrabiarka ma posiadać następujące minimalne parametry techniczne: 

średnica wiercenia: 20 [mm], średnica frezowania: 20 [mm], średnica gwintowania: 

M8, prędkość obrotowa wrzeciona: 3000 [obr/min], odległość końcówki wrzeciona 

od powierzchni stołu: 215 [mm], stożek wrzeciona: ER25, rowki teowe (ilość x 

szerokość-skok): 3/12/40 [mm], rozmiar stołu roboczego: 400x140 [mm], przesuw 

osi X: 220 [mm], przesuw osi Y: 120 [mm], przesuw osi Z: 200 [mm], moc silnika 

głównego: 1000 [W], silnik: serwo hamulec osi Z, zasilanie urządzenia: 3 fazy, 400 

[V] / 50 [Hz], Wbudowany ekran LCD wraz z klawiaturą, Moduł cięcia typu OO 

(OneOperation) Wyposażenie dodatkowe: narzędzia, osprzęt, materiały – kompletne 

wyposażenie potrzebne do pracy dydaktycznej na zakupywanym urządzeniu. 

Część II : Wyposażenie pracowni CNC 
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Mini centrum obróbcze 

Frezarka - 8 

narzędziowa

wyposażenie potrzebne do pracy dydaktycznej na zakupywanym urządzeniu. 

Gwarancja Producenta 24 miesiące, Deklaracja zgodności  CE,  Instrukcja w języku 

polskim.

Kompleksowe szkolenie z obsługi maszyn jak i oprogramowania.
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3
Szkoleniowe Centrum 

Obróbcze CNC

Oprogramowanie dedykowane do oferowanych urządzeń umożliwiające zarówno 

projektowanie modeli 3D jak również na generowanie obróbki na frezarki do 2,5 osi i 

tokarki 2 osiowe. Narzędzia CAD umożliwiające także tworzenie modeli bryłowych i 

modeli powierzchniowych za pomocą tradycyjnych operacji: wyciągnięcie po 

ścieżce, po profilach, wyciągnięcie przez obrót, skorupa, zaokrąglenia, fazowanie, 

przycinanie, dzielenie za pomocą obiektów.

Oprogramowanie winno posiadać możliwości projektowania minimum następujących 

operacji :

- wykonania otworu, za pomocą funkcji takich jak np.: nawiercanie, wiercenie z 

łamaniem wióra, wiercenie z pogłębianiem gwintowani

- frezowania CNC 2,5 osiowego : generowanie ścieżek narzędzia w obróbkach 

profilowych, obróbka frezami kształtowymi zaokrągleń i fazowań, wykrywanie resztek 

materiału podczas frezowania,  automatyczne wykrywanie i omijanie uchwytów, 

automatyczna taktyka frezowania w 2.5 osiach

 - toczenie: obróbki tokarskie po zewnętrznej i wewnętrznej średnicy modelu 3D, 

generowanie ścieżek narzędzi z prawej do lewej, jak i od lewej do prawej podczas 

toczenia, operacje pozwalające od początku do końca wykonać przedmiot- 

wiercenie tokarskie, planowanie czoła, obróbki zgrubna i wykańczająca, 

rowkowanie, toczenie gwintów i odcinanie, możliwość tworzenia własnych narzędzi, 

lub korzystania z biblioteki znormalizowanych narzędzi.

Oprogramowania winno obejmować obróbki indeksowane min : frezowanie 2 osiowe 

indeksowane – wsparcie 2 osi płynnych i osi zagłębiania + 2 osi indeksowanych, 

wspieranie interpolacji kołowej w płaszczyznach głównych, obsługę cykli wiertarskich 

wbudowanych lub emulowanych, wspieranie wielu płaszczyzn obróbkowych, 

translacje i obroty lokalnych układów współrzędnych, wspieranie heliakalnego 

zagłębiania narzędzia w materiał, generowanie obróbek poprzez wybranie 

odpowiedniej płaszczyzny indeksowanej. 
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