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Cieszyn lipiec  2017r. 

OFERTA SPRZEDAZY nr 18/04/2017/AS/25 

Szanowni Państwo, 

Fabryka Automatyki „FACH” S.A., w związku z reorganizacją obszaru produkcyjnego naszej 

spółki, zaprasza Państwa do zakupu 

Automaty tokarskie sześciowrzecionowe TYP AS-25, sprawne, używane 

 
Parametr Wymiar Wartość 

Największa średnica pręta okrągłego mm 25 

Największy wymiar obrabianego pręta czworokątnego s=mm 17 

Największy wymiar obrabianego pręta sześciokątnego  s=mm 21 

Największa długość wysunięcia pręta mm 175 

Największa długość toczenia  mm 100 

Największy skok suportu wzdłużnego  mm 125 

Ilość suportów bocznych 1,2,3,4,5,6  6 

Największy skok roboczy suportów bocznych: położenie od 1 do 6 mm 60 

Zakres ustawienia suportu bocznego: położenie 1 do 5 mm +/- 15 

Zakres ustawienia suportu bocznego: położenie 6 mm +/- 10 

Największy gwint z głowicy samootwierającej  M20 

Prędkość obrotowa wrzecion: I zakres obr/min 373-2861 

Prędkość obrotowa wrzecion: II zakres obr/min 650-4988 

Liczba stopni prędkości obrotowych  17 

Liczba stopni czasów jednostkowych  51 

Czas trwania ruchu przyśpieszonego (czas obrotu wałka rozrządu o kąt 210st, 

3,66rad) 

s 0,96 

Zakres Czasów jednostkowych s 1,9-43 

Liczba zespołów narzędziowych  12 

Pojemność zbiornika smarowania świeżym olejem dm3 20 

Pojemność zbiornika smarowania obiegowego dm3 50-60 

Pojemność zbiornika chłodziwa dm3 650-700 

Obroty koła pasowego osi 1-szej obr/min 900 

Moc silnika KW/KM 15/20,4 

Prędkość obrotowa silnika obr/min 1500 

Powierzchnia ustawienia bez stojaka materiałowego mm x mm 3440 x 1100 

Długość podajnika mm 2530 

Masa netto (mogę się różnić w zależności od rodzaju i ilości wyposażenia) kg Ok. 8000 

Masa netto prowadnicy materiału kg Ok. 520 

Waga netto transportera wiórów kg Ok. 220 
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Zdjęcia poglądowe urządzeń: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Proponowana cena sprzedaży: 58 000 zł + VAT / szt. 

Ilość oferowanych urządzeń: 4 sztuki. 

 

Osprzęt  i części zapasowe w cenie: 100 zł + VAT / za kg 

 

Podane ceny nie odejmują: kosztu demontażu/montażu, załadunku, transportu. 

Płatność: przedpłata 100% lub płatność przy odbiorze gotówką. 

Ważność oferty: do wyczerpania zapasów lub zmiany oferty. 

 

W swojej ofercie posiadamy automaty wielowrzecionowe AS-48, AS-60, AS-65 oraz inne maszyny do 

obróbki skrawaniem i prasy. 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości odnośnie oferty prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. 

 

 

Z poważaniem, 

 

 

Piotr Dytkowski 

Prezes Zarządu / Dyrektor Generalny „FACH” S.A. 
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