
 

Załącznik nr 5 do zaproszenia 

 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 
Przedmiotem zamówienia jest zakup okleinarki do wąskich krawędzi – 1 szt. dla Michalickiego 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym w ramach projektu „Młodzi 

zawodowcy na START ”. Projekt realizowany jest w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020, 

Działanie 9.4 Poprawa edukacji i kompetencji w regionie. 

 

1. Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

 

39162100-6 – pomoce dydaktyczne 

44510000-8 – narzędzia 

43800000-1 – urządzenia warsztatowe 

 

2. Opis wymaganych parametrów minimalnych 

 

 

zakup okleiniarki do wąskich krawędzi – 1 szt. 

 

• Okleiniarka wąskich płaszczyzn (automatyczna)  

Funkcje: 

- nanoszenie kleju 

- frezowanie góra - dół 

- kapowanie 

Napięcie zasilania 3x 400 V 

• Wymiary robocze 

Grubość obrzeży min.-max. w mm - 0,4–2,0 

Grubość elementu min.-max. w mm - 10–45 

Min. szerokość elementu obrabianego w mm *Minimalna szerokość elementów oklejanych zmienia się 

w zależności od długości, wysokości oraz właściwości powierzchni płyt - 90 

Min. długość elementu obrabianego w mm - 250 

  

• Agregaty 

Doprowadzanie obrzeży z rolki z talerza podawczego   

Doprowadzanie obrzeży o grubości od 0,4–2 mm, ręczne doprowadzanie pojedynczych doklejek 

Nożyce gilotyny do obcinania obrzeży z rolki o grubości do 2 mm   



Zespół klejący dla termotopliwego kleju granulowanego, teflonowy pojemnik na klej (~ 250lfm na 

granulkach 1kg na 19mm płyty)   

Zespół dociskowy regulowany sprężynowo, 1 prosta rolka dociskowa i 1 rolka utrwalająca docisk 

Agregat z nożycami udarowymi z 2 gilotynami do obcinania ostatecznego   

Wielofunkcyjny agregat frezujący, 9.000 obr./min, 0,5 kW, frezowanie na okrągło, fazowanie 

Wyposażenie w noże o promieniu 2 mm   

  

• Obsługa 

Pulpit sterowania z wyświetlaczem LCD i klawiaturą   

  

• Posuw 

Transport oklejanej formatki gąsienicą na przenośnik pasowy   

Prędkość posuwu 5,5 m/min (~ 200lfm/h)   

Wysuwana podpora   

  

• Dane ogólne 

Króciec odciągu Ø w mm - 120 

Ciężar w kg (z przeciętnym wyposażeniem) - 310 

Długość w mm - 2000 

 

 

Tam, gdzie zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca)  materiałów 

lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3   Ustawy Prawo 

zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów   lub rozwiązań równoważnych 

pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów  technicznych nie gorszych od założonych. 

    


