
 
   
   
  
  
  

    
 
 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 120016702 

 

 Szanowni Państwo, 

Prosimy o przedłożenie Państwa najlepszej oferty na wykonanie prac regeneracji pierścieni 

ceramicznych w ilości 11szt., ciągarki Niehoff M85 10.48431 wg szkicu MM85I , MM85II znajdujących 

się w zakładzie produkcyjnym Tele-Foniki Kable S.A. w Myślenicach przy ul. H.Cegielskiego 1. 

Dokumenty techniczne do pobrania pod linkiem: 

https://tfbox.tfkable.com/index.php/s/9k53ewniBqVvY2i 

hasło:  TFK.54321x 

 

Przewidywany zakres obowiązków: 

1. Demontaż pierścieni, przygotowanie do transportu po stronie SUR TF1 Myślenice; 

2. Odbiór- dostawa, transport po stronie wykonawcy; 

3. Montaż po stronie SUR Myślenice TF1; 

4. Rysunki – wymiary, przekrój pierścienia do pobrania; 

5. Rodzaj materiału, z którego wykonane są pierścienie – brak dokumentacji na ten temat 

(prawdopodobnie tlenek cyrkonu) - firmy, które szlifują ceramikę stosowaną w ciągarkach miedzi 

powinny mieć wiedzę na ten temat czym i co będą szlifować. 

 

Informacje dodatkowe: 

- Zmierzone zużycie w postaci wyżłobień na głębokość do 0,35 -0,40mm powoduje, że w trakcie zbrojenia 

podczas opasania drut zagniata się o sąsiednie opasanie i dochodzi do zerwania (pierścienie były już 

obracane o 180 st, więc nie ma opcji by wykorzystać drugą stronę), 

- Z informacji pozyskanych z dokumentacji Niehoff wynika, że fabrycznie były stosowane na maszynie 

pierścienie stalowe opisane jako: 

Hartmetall B nr 189436.4 – 10 szt. 

Hartmetall B nr 189567.4 – 1 szt. 

Natomiast cechowało je szybkie zużycie i zastosowano pierścienie ceramiczne o tych samych wymiarach, 

które mają przynajmniej 2-ktronie dłuższą żywotność,  
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   - Ewentualne wykonanie narzędzia-chwytaka do pierścieni proszę również uwzględnić na ofercie,   

- Gdyby była potrzeba dostarczenia pierścienia wcześniej na wzór, to dysponujemy zużytymi pierścieniami      

stalowymi o tych samych wymiarach, 

    - Wstępnie planowana data zatrzymania grubociągu CG-1 – 47 (lub 48) tydzień 2019r., 

- Czas przewidywany na całą operację – ok.10 dni roboczych. 

 

 

W razie pytań lub potrzeby wizyty w naszym zakładzie (wizja, pomiary) jesteśmy do dyspozycji. 

Osoba do kontaktu w sprawach technicznych:  Pan Krzysztof Kubacki, tel. 667 971 468. 

Ofertę prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres:  oferty@tfkable.com do dnia 25.10.2019r. 

 

Oferta powinna zawierać następujące dane: 

1. Powołanie się na nasz numer zapytania ofertowego; 

2. Szczegóły techniczne oferowanej usługi; 

3. Datę ważności oferty; 

4. Cenę netto z rozbiciem na poszczególne elementy składowe usługi; 

5. Warunki płatności; 

6. Termin realizacji. 

 

                 

mailto:oferty@tfkable.com

