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Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на ново енергоефективно производствено оборудване  

(екструдер - 1 бр. и автомат за конфекциониране - 1 бр.) в две обособени позиции: 

Обособена позиция 1: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на енергоефективен екструдер - 1 бр. 

Обособена позиция 2: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на енергоефективен автомат за конфекциониране - 1 бр. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

№ 
Наименование на 

актива 
Количество Минимални технически и/или функционални характеристики 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 

1. Екструдер 

 

1 брой 

 

- Максимална инсталирана мощност – 112 kW 

- Производителност за LDPE – 210 kg/h 

- Максимална консумация на енергия за единица продукция – 0,43 kWh/kg 

- Бракова продукция – 2,5% 

- Възможност за трислойна екструзия 

- Първи (А) слой:  

 Диаметър на шнека - мин. Ø60 mm 

 Съотношение L/D (дължина към диаметър на винта) – мин. 30 

 -Втори (B) слой: 

   Диаметър на шнека - мин. Ø70 mm 

   Съотношение L/D (дължина към диаметър на винта) – мин. 30 

-Трети (C) слой:  

  Диаметър на винта – мин. Ø60 mm 
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  Съотношение L/D (дължина към диаметър на винта) – мин. 30 

-Eкструдерна глава: 

 Диаметър: мин. Ø250 mm за LDPE 

 Диаметър: мин. Ø150 mm за HDPE 

-Гравиметричен дозатор – за мин. 4 компонента 

- Вътрешно охлаждане на балона 

- Филтрираща система 

 Възможност за смяна на ситата (филтрите) 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 

2. Автомат за 

конфекциониране  

1 брой 

 

- Максимална инсталирана мощност – 15 kW 

- Производителност – 60-70 m/min. 

- Максимална консумация на сгъстен въздух – 300 l/min. 

- Максимална консумация на енергия за единица продукция – 0,09 kWh/kg 

- Бракова продукция – 5% 

- Максимална ширина на фолиото – достигаща до мин. 900 mm 

- Максимален диаметър на ролката – достигащ до мин. 900 mm 

- Дебелина на фолиото – покриваща диапазона от 0.020-0.240 mm 

- Дължина на торбата - 280-1500 mm 

- Модул за разнообразно нагъване, който след запечатващия дъното шев може да направи мин. C 

и Z сгъвки. 

Автоматично навиване и сменяне на ролките. 

- Фотоклетка, осигуряваща възможност за изработване на чували със и без печат 

 


