
                               

Проект BG16RFOP002-3.001-0540-C01 „Изпълнение на енергоспестяващи мерки за повишаване конкурентоспособността на 

"ТЕХ-МА" ООД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 

документа се носи от ТЕХ-МА ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява 

официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган. 
 

 

Технически спецификации 

 

Предмет на процедурата: 

“Доставка, инсталиране, тестване и въвеждане в 

експлоатация на технологично оборудване за 

линия за трикотажни облекла, както следва: 

Оверлог машина - 8 бр.; Автомат за изработване на 

илици - 1 бр.; Флатфлог -1 бр. ; Покривна машина 

-1 бр.; Четириконечна двуиглова верижна машина 

-1 бр.” 

„ТЕХ-МА“ ООД 

 
I. Минимални технически и функционални характеристики 

 

1. Оверлог машина, Тип – двуиглова, четири конечна 

 Инсталирана мощност: Електродвигател  тип серво. Мощност  </= 400 Вт; 

 Производителност: Шев - 12 м / мин.; 

 Автоматичен режим на работа; 

 Автоматично рязане на конците; 

 Автоматично вдигане на крачето; 

 

2. Автомат за изработване на илици 

 Инсталирана мощност: Сервомотор с мощност </= 550 Вт; 

 Производителност: Шев - 6 илика / мин.; 

 Програмиране на формата и модела на илика; 

 Електронна система за контролиране опъването на конците; 

 Промяна дължина на илика; 

 

3. Флатфлог 
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 Инсталирана мощност: Сервомотор с мощност </= 550 W; 

 Производителност: Скорост - 3 м/мин.; 

 Долно и горно покриване; 

 Автоматично повдигане на крачето; 

 Централно смазване; 

 

4. Покривна машина 

 Инсталирана мощност: Сервомотор с мощност </= 550 W; 

 Производителност: Шев - 3 м/мин.; 

 Приспособление за подгъв; 

 Устройство за рязане на горния и долния конец; 

 Автоматично повдигане на крачето; 

 
5. Четириконечна двуиглова верижна машина – права 

 Инсталирана мощност: Сервомотор с мощност </= 550 W; 

 Производителност: Шев - 4 м/мин.; 

 Изтеглящ валяк. 

 
 

*за  разглеждане на офертите се допускат всички оферти, които отговарят на 

минималните технически и функционални характеристики. 

 

II. Допълнителни технически и функционални характеристики, подлежащи на 

оценка: 
 

1.  Автомат за изработване на илици: 

- автоматично изчисляване броя на ударите на ножа в зависимост от размера и вида на 

илика; 

 

2. Флатфлог: 

- автоматично изсмукване на изрезките; 

 

3. Покривна машина: 

- ляв нож за изрязване на плата. 

 


