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Приложение З 

 

Техническа спецификация на предвидените за закупуване ДМА и ДНА 

към документация за откриване на процедура за определяне на изпълнител с публикуване на публична покана с предмет: 

 

“Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА, необходимо за внедряване на пилотна ресурсноефективна технология, 

оптимизираща производството на дамски облекла по обособени позиции”: 

ОП 1: Автоматична CAD/CAM система 

ОП 2: Специализирани текстилни машини 

ОП 3: Машини за довършителни операции 

 

Във връзка с договор по проект № BG16RFOP002-3.004-0191-C01 „Дони Стайл ЕООД внедрява иновативен производствен 

процес за повишаване на ресурсната си ефективност и отговорно опазване на околна среда“, финансиран от Оперативна програма 

„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, 

Процедура №BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ 

 

Изискване към посоченото оборудване по обособени позиции е да притежава следните минимални и допълнителни технически 

и функционални характеристики: 

 

№ Наименование на актива Количество 
Минимални технически и/или функционални 

характеристики 

Допълнителни 

технически и/или 

функционални 

характеристики 

1. Автоматична CAD/CAM система 1 бр. 
 Автоматичен конвейерен кътер- 1 бр. 

− Иновативен графичен „touch” интерфейс, 

Допълнителни технически 

характеристики към 

отделните минимални 
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съвременен и удобен за ползване; 

− Пълна съвместимост с основните CAD системи; 

− Оптимизация на консумираната мощност; 

− Активен контрол на огъването на ножа; 

− Адаптивна система на скоростта на кроене и 

обороти на ножа; 

− Автоматично конвейерно придвижване на 

материала; 

− Динамична вакуумна система, управляема от 

цифров инвертор; 

− Температурни сензори на вакуумен модул; 

− Центробежна вакуумна помпа с голям дебит, 

поддържане на оптимално ниво на вакуум дори 

и при рязане на настили с малки детайли; 

− Автоматично откриване на общите линии и 

нулева буферна зона при кроене; 

− Автоматично откриване на симетричните 

детайли и управление на посоката на кроене; 

− Откриване близостта на кройките и динамичен 

контрол на скоростта; 

− Хармонизиране линията на кроене чрез 

автоматично фиксиране на грешките при 

дигитализацията; 

елементи на 

Автоматичната 

CAD/CAM система: 

 

Допълнителни технически 

характеристики към 

Автоматичен конвейерен 

кътер - 1 бр.: 

 

- Работна ширина ≥220 см.; 

− Дебелина на 

компресирания настил ≥70 

мм.; 

− Дължина на работния 

прозорец ≤180см.; 

− Обороти на ножа ≥4000 

об/мин; 

− Скорост ≤100 м/мин; 

− Ускорение ≥10м/с2; 

- Кроене без прекъсване по 

време на изтегляне на 

материала; 
 

 

Допълнителни технически 

характеристики към 
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− Автоматична калкулация на най-добрата 

начална точка за всеки детайл; 

− Автоматична калкулация на най-добрата рамка 

(„прозорец“) на кроене; 

− Плавна последователност на кроенето за 

свеждане до минимум на празните движения и 

за подобряване на качеството на рязане; 

− Активно управление на клъцките – динамично 

изменение на вида им; 

− Конвертиране на клъцките ("V"-образни, 

правоъгълни, трепецовидни, и др.); 

− Изработване на списъци за последователността 

на маркерите при кроене; 

− Обединяване на маркерите; 

− Електронни устройства; 

 Автоматична накатавъчна машина - 1 бр. 

− Устройство за безнатяжно накатаване; 

− Интерактивно управление от компютър със 

сензорен LCD дисплей; 

− Автоматично подравняване на настила от 

фотоклетки; 

− Накатавъне с и без фиксиращи устройства на 

Плотер с две глави - 1 бр: 

 

- Скорост на чертане: ≥ 80 

кв. м./час; 

- Ниво на работен шум: ≤ 

50 dB; 

 

 

Допълнителни технически 

характеристики за 

цялостната 

Автоматична CAD/CAM 

система: 

 

 Централизиран 

модул за CAD 

управление с 

функционалности за  

създаване и 

модификация на 

кройки, градиране и  

технически 

спецификации; 
ръчно и 

автоматично 

подреждане на 
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края на настила; 

− Справка за използването на материалите; 

− Възможност да се накатават рула със сгъната 

отворена и тубуларна тъкан; 

− Възможност за съхраняване на 24 различни 

настройки на параметрите; 

− Режещо устройство и от двете страни на 

настила с регулируема скорост. 

 Накатавъчна маса 14 m- 1 бр. 

− Максимална работна ширина на накатавъчната 

маса - 230 см. 

− Регулируема височина - 93 - 97 cm; 

− Секция стандартна маса за паркиране на 

количката - 2 метра - 1бр.; 

-   Секция  конвейрна маса – 6 метра - 2 бр., които 

имат възможност както за промяна и 

синхронизиране на скоростта на движение една 

спрямо друга, така също и с кътера. 

 Плотер с две глави- 1 бр. 

− Ниски експлоатационни разходи - възможност 

за работа с хартия до 20 г/м
2
; 

маркери; работа с 

файлови формати: 

DXF, AAMA, ISO, 

HPGL, JPEG, XLS; 
конвертиране на 

оригинални 

файлови формати на 

широкоразпростран

ени CAD системи; 
 

 Модул за 

управление на 

кроялния участък с 

функционалности за 

автоматично 

създаване на 

работни карти за 

поръчките; 
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− Възможност за избор на различно качество и 

скорост на печатане; 

− Възможност за избор на различни дебелини на 

линиите; 

− Зона за престой и автоматично почистване на 

печатащите глави – гарантира винаги високо 

качество на печат; 

− Възможност за печат с падаща хартия – за печат 

на единични маркери, без навиване на 

приемащия вал; 

− Среден разход на мастило около 0,05 лв. на 

линеен метър при използване на консуматив. 

 Режещ плотер - 1 бр. 

− прецизно рязане и надписване на широк клас от 

картони и пластмаси/винили/; 

− дебелина на рязания материал - до 0.6 мм за 

картон и до 2 мм за пластмаси/винили/.  

− снабден със система за подаване на материала 

от ролка, без ограничение на дължината на 

изрязваните детайли. 

− Вакуумна система и хоризонтална работна 

повърхност, поради които материалът остава 
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неподвижен в процеса на рязане. 

 Машина за качествен контрол - 1 бр. 

− Пренавиваща машина със задно осветен екран 

за качествен контрол с възможност за измерване 

на дължината на ролката; 

− Автоматична (версия R) или полуавтоматична 

(версия A)  ножица на края на плата; 

− Машината пренавива ролка поставена на люлка 

в подаващата страна върху шпула поставена 

върху навиващия вал; 

− Максимална работна скорост 50 м/мин; 

− Механичен брояч в метри или футове; 

 Визуален дигитайзер - 1 бр. 

− Възможност за бързо и ефективно вмъкване на 

вече готови шаблони директно в CAD системата 

и готовност за последващо компютърно 

редактиране и обработка.  

− Поставяне на вече направените шаблони върху 

работната маса на дигитайзера и бързо улавяне 

и с голяма точност периметъра и вътрешната 

геометрия; 

− Директно дигитализиране на вграден елемент от 
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шаблона; 

− При наличие на симетрия е възможно да се 

обработи само едната част по вертикална или 

хоризонтална линия за да се подсигури нужната 

симетрия; 

− Дигитализиране на много големи елементи на 

части и сглобяването им след това в CAD 

системата; 

− Възможност за вмъкване на новосканирани 

елементи към вече готова геометрия; 

− Идентификация на отделния детайл: етикети, 

специална информация за характерни точки за 

последваща обработка /например с Кътер/; 

2. 
Машина за полагане на лента 

 

1 бр. − Машина за полагане на едностранно и 

двустранно залепваща лента по ръба на плата с 

отрязване на края на плата; 

− електронен опън на лентата - работа на 

отворени и затворени облекла; 

− Система оверлог с възможности за чисто 

отрязване, чисто изработване на извивките, 

висока скорост, равномерно разпределяне на 

топлината и не обгаря плата; 

− работа с различно качество и ширини ленти; 

- Лесно изключване на 

ножа; 

 - Полагане на декоративна 

лента; 

- Едновременно подгъване 

края на материала и 

полагане на лента 

-Диференциален транспорт 

на колелата и опъвач на 

лентата, които могат да се 

настроят за работа 

http://www.eufunds.bg/


 

 

 

 

 
------------------------------------------------------ www.eufunds.bg  ----------------------------------------------- 

Проект № BG16RFOP002-3.004-0191-C01 „Дони Стайл ЕООД внедрява иновативен производствен процес за повишаване на ресурсната си ефективност и 

отговорно опазване на околна среда“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие 

− Препоръчителна ширина на лентата: 6 мм, 8 мм 

и 10 мм.; 

поотделно или заедно; 

 

3. Машина за събиране на два 

плата 

1 бр. − Предварително да бъде поставена залепваща 

лента по края на материала; 

− допълнителен нагревател и заострена дюза, с 

цел ефективно загряване зоната на 

съединяването - съединява и дебели платове 

− не е необходима притискаща стъпка - 

равномерно разпределяне на топлината 

− НЕ обгаря плата 

− гумена конвейерна лента 

− предпазва най-деликатните материи 

− висока скорост - работа с различни ширини 

ленти 

− Препоръчителна ширина на лентата: 6 мм, 8 мм 

и 10 мм. 

- Наличие на 2 бр. 

нагреватели; 

- Възможност за изработка 

на подгъв; 

- Подгъване с еднаква 

ширина както на прави 

участъци, така и на тесни 

извивки; 

4. Пневматична притискаща топла 

преса 

1 бр. − два работни плота и един подвижен топъл 

притискащ плот; 

− панел с електронни и цифрови инструменти, 

позволяващ визуален контрол на работните 

параметри и предупреждаващ за евентуални 

грешки 

− прецизна температура с отклонение не повече 

 

- вграден брояч за бройки 

изделия; 

- оптимизирано време на 

работния цикъл 
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от  +/- 2 С 

− размери на топлия плот:  500 х 400 мм 

− налягане (натиск)- мин.0 - макс. 800 гр/см2 

− температура:  20 - 250 С 

− време на натиска:  0 - 999,9 сек. 

− пневматика:  6 бара 

− натиск на см2 при налягане 6 бара -  0,6 кг/см
2
  

 

5. Принтер с режещ кътер 1 бр. − размери - 272 x 260 x 462 mm  (H x W x D); 

− технология на печат - термодиректен и 

термотрансферен печат 

− тип на печатаща глава - плоска глава с тънко 

керамично покритие 

− скорост на печат – 50-150 mm/s 

− резолюция на печат - 300 dpi 

− стандартни шрифтове – 17+ 2 мащабируеми 

−  формати за печат - BMP, PCX, JPEG, TIFF, GIF, 

Easy Plug logos 

− Интерфейс – Еthernet, USB 

− вид етикети - баркодове, двуизмерни баркодове, 

GS1 бази данни и CC баркодове 

- режещ кътер с единични 

бройки 

6. Машина за пакетиране на дрехи 1 бр. − захранване : 230 V 

− консумация: 0,332 KW 

- възможна регулация 

пневматично на 
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− работно налягане: Atm 6 

 

хоризонталната щанга; 

- обгръщане на дрехите, 

както хоризонтално, така и 

под наклон; 

 

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

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие по проект № BG16RFOP002-3.004-0191-C01, 

„Дони Стайл ЕООД внедрява иновативен производствен процес за повишаване на ресурсната си ефективност и отговорно опазване 

на околна среда“. 

 

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Дони Стайл ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се 

приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския Съюз и Договарящия орган. 
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