
                  

 
 

Zakup w ramach Projektu pt.  

„Wdrożenie innowacji w celu podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa AUTOGAZ s.c. Monika Zalewska, Paweł 

Świerczewski”  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 3 

Konkurencyjność Przedsiębiorstw: Działanie: 3.7, współfinansowane ze środków europejskich 

 Numer umowy o dofinansowanie: RPLU.03.07.00-06-0096/16 

 

Strona 1 z 2 

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 01/03/2018 – Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiot zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa maszyn i urządzeń niezbędnych do wprowadzenia usługi 

regeneracji turbosprężarek, w tym 1. Maszyna przepływowa do regulacji mechanizmu zmiennej 

geometrii i pomiaru wydajności turbosprężarki 2. Wyważarka do rdzeni turbosprężarek, 3. Kabina 

śrutownicza 

2. Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania dla maszyn/urządzeń: 

a) Maszyna przepływowa do regulacji mechanizmu zmiennej geometrii i pomiaru wydajności 

turbosprężarki 

• Funkcja programowania siłowników elektrycznych 

• Pomiar masowy przepływu strony gorącej turbosprężarki 

• Pomiar objętościowy strony kompresji turbosprężarki 

• Pomiar współczynnika ciśnień podczas pomiarów pod obciążeniem 

• Pomiar prędkości obrotowej turbosprężarki 

• Aktualizacja bazy i oprogramowania za pomocą modułu Wi-Fi 

• Układ pomiarowy wyposażony w przemysłowe podzespoły oraz przemysłowy wyświetlacz 

LCD 

 

b) Wyważarka do rdzeni turbosprężarek 

• Stacja do wyważania wysokoobrotowego rdzeni turbosprężarek 

• Stacja do wyważania wolnoobrotowego rdzeni turbosprężarek w dwóch płaszczyznach 

korekcyjnych 

• Funkcja automatycznego napędzania rdzenia 

• Układ pomiarowy spełniający wymagania normy ISO 21940 

 

c) Kabina śrutownicza 

• Minimalne wymiary kabiny 1000mm x 600mm x 600mm 

• Zbiornik ciśnieniowy min 10dm3 

• Możliwość czyszczenia następującymi mediami śrutowniczymi: śruty staliwne kuliste i 

ostrokrawędziowe, śruty plastikowe, mikrokulki szklane, mikrokulki ceramiczne, 

elektrokorundy 

3. Zakres zakupu w ramach zamówienia 

- Dostawa maszyn i urządzeń niezbędnych do wprowadzenia usługi regeneracji turbosprężarek, w 

tym 1. Maszyna przepływowa do regulacji mechanizmu zmiennej geometrii i pomiaru wydajności 

turbosprężarek, 2. Wyważarka do rdzeni turbosprężarek, 3. Kabina śrutownicza 
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- Dokumentacja maszyn w tym: Instrukcja obsługi w języku polskim 

 

4. Wymagana zawartość oferty: 

 

- Formularz oferty (Załącznik nr 3) 

- Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych (Załącznik nr 2) 

- Karty katalogowe lub inne dokumenty zawierające parametry oferowanych urządzeń/urządzenia 

 

 


