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Metināšanas galdu garmēra konstrukciju metināšanas montāžai piegādes
tehniskais uzdevums

Pamatprasības
№

Parametrs

1

Pielietojums

2

Galda modelis

3

Darba virsmas izmēri (atkāpes
+10%)

4

Galda darba virsmas prasības

5

Galda augstums

6

Palīgieriču komplekts

7

Slodze uz galdu

8

Dokumenti

9
10
11

Garantija
Piegāde, montāža
Papildprasības

Prasība
3D metināšanas šablonu (konduktoru) formēšana priekš iepriekšējās
montāžas, pieķermetināšanai un izstrādājumu metināšanai saskaņā ar
rasējumiem, izstrādājumu no melnajiem metāliem un alumīnija
sakausējumiem montāžai un metināšanai.
2 galdiem jābūt montējamiem modulī, veidojot darba virsmu
(6000х1500) mm.
Modelis ar stacionāro taisnstūrveida formas virsmu.
Stabilas - (3000х1500) mm
Modelējamās:
platums – (1500÷3000) mm
garums – (3000-6000-7500) mm
- Darba virsmai jābūt pilnīgi pārklātai;
- Darba virsmai jābūt transformācijas līdz norādītajiem izmēriem
iespējai;
- Darba virsmas materiāls – izturīgs, dilumizturīgs;
- Darba virsmas materiāls jānodrošina aizsardzība pret metināšanas
šļakatu pielipšanas;
- Darba virsmas biezums – ne mazāk kā 30 mm;
- Darba virsmas plakniskuma pielaide ne vairāk kā ±0,3 mm;
- Galda darbas virsmā jābūt caurumiem (rievām) ar diskrētumu ne
vairāk kā 100 mm;
- Ar caurumu (rievu) palidzību uz galda darba virsmas jābūt fiksētiem
un darbināmiem atbalstu un spaiļu elementiem.
- 850 mm ar regulēšanu ± 50 mm (augstuma regulēšana nodrošina
virsmas horizontālu izlīdzināšanu).
- Palīgieriču komplekts jānodrošina ērtu un ātru izstrādājumu
montāžu;
- Palīgierīcēm (atbalsti un spailes) jābūt pilnīgiem, ar nepieciešamiem
stiprinājumiem;
- Galdam un palīgiericēm jābūt brīvām no plastmasas, koka un
gumijas detaļām, kas prasa regulāru nomaiņu.
- Izkliedēta slodze – ne vairāk kā 4000 kg,
- Punktslodze – ne vairāk kā 1500 kg.
- Pase;
- Apkopes instrukcija latviešu un krievu valodā;
- Palīgieriču katalogs.
(Visai dokumentācijai jābūt papīru un elektroniskā veidā)
Ne mazāk par 12 mēnešiem
Pamatcenā jābūt iekļautiem piegādei DDP un montāžai.
Bankas garantija avansa maksājuma atgriešanai pircējam nepiegādes
gadījumā.

