ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ
МИГ - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН – ХАДЖИДИМОВО

Техническа спецификация на предвидените за закупуване ДНА
№

Наименование на актива

Количество

1.

Разкройваща техника – САD система

1 бр.

Минимални технически и/или функционални характеристики
Високотехнологична, автоматизирана
и модулна CAD система за текстилната индустрия ,
включваща:
- създаване и модифициране на кройки;
- опция за показване на частите от дизайна в браузъра;
- градиране на размери;
- създаване на маркери;
- създаване на плот и кът файлове;
- възможност за добавяне снимки на моделите , които
потребителя да вижда;
- управление на данни
- интерфейс на български език
-инсталация и конфигуриране на системата; обучение
-Модул за автоматично редене на маркери
-Дигитайзер за преобразуване на основна кройка от
графичен в цифров вид.
-Плотер с:
• Работна ширина 220 cm;
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съдържанието на документа се носи от „Гросман“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Управляващия орган.”
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• Две печатащи глави с мастилници
• Скорост на печат – от 30 до 80 кв.м/ час;
• Възможност за печат на хартия с тегло 20 гр/ кв.м и повече;
• Система за бързо сваляне на разпечатания маркер
• Система за саморегулиране навиването на разпечатката на
маркера;
 система за бързо и лесно почистване на мастилниците
 Безшумен < 40 dB
 Възможност за печат през нощта
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