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WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZĄCE ZGRZEWARKI /FORMULARZ OFERTOWY 
 

Nazwa handlowa oferowanego aparatu: …………………………………………………………………… 

Nazwa producenta zgrzewarki:……………………..………………………………………………………... 

 

Lp. Parametry zgrzewarki 

Oferowane parametry 
(należy wpisać oferowany parametr lub podać nr 
strony w specyfikacji technicznej producenta, w 

której opisano parametr) 

1.  Zgrzewarka fabrycznie nowa (rok produkcji: 2018)  

2.  
Zgrzewarka automatyczna w kształcie pistoletu, przeznaczona 

do użycia mobilnego 
 

3.  

Głowica zgrzewarki z napędem, zapewniająca w pełni 

automatyczny proces zgrzewania po naciśnięciu przycisku 

uruchamiającego  

 

4.  
Dren automatycznie przytrzymywany w głowicy podczas 

procesu zgrzewania 
 

5.  
Urządzenie wyposażone w uchwyt stołowy przeznaczony dla   

akumulatora i zgrzewarki 
 

6.  Zasilana akumulatorem litowo-jonowy o wysokiej pojemności  

7.  
Możliwość wykonania  1500 zgrzewów po każdym 

naładowaniu baterii 
 

8.  
Zgrzewy umożliwiające ręczne rozdzielenie segmentów bez 

użycia narzędzi 
 

9.  Wizualna i akustyczna informacja o błędach zgrzewania  

10.  

Efektywne zgrzewanie drenów wszystkich dostępnych na 

polskim rynku pojemników do pobierania krwi i zestawów do 

aferez automatycznych 

 

11.  
Zabezpieczenie przed przegrzaniem – możliwość wykonania  

100 zgrzewów w jednym ciągu bez alarmu przegrzania 
 

12.  
Łatwy, bez użycia narzędzi demontaż automatycznej głowicy 

w celu jej wyczyszczenia 
 

13.  
Wskaźnik stanu baterii, dźwiękowy alarm sygnalizujący 

zbliżające się rozładowanie baterii 
 

14.  Ładowarka kończąca proces ładowania automatycznie   

15.  
Pełne ładownie w ciągu 1,5 godziny, brak „efektu pamięci” 

akumulatora 
 

16.  
Obudowa akumulatora wytrzymała na uszkodzenia 

mechaniczne  
 

17.  
Zgrzewarka i pakiet zasilający muszą być umieszczone w 

walizce przenośnej 
 

18.  Waga zestawu (bez walizki) nie przekraczająca 2,0 kg  

19.  Zasilanie 230/240V, 50/60Hz  

20.  Urządzenie medyczne, oznaczone znakiem CE  

21.  
Możliwość zgrzewania drenów zestawu do którego 

podłączony jest dawca 
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22.  Gwarancja min 24 miesiące  

23.  
Kwalifikacja instalacyjna i operacyjna oraz naprawy 

wykonywane przez autoryzowany serwis. 
 

24.  

Bezpłatne walidacje po uruchomieniu urządzeń oraz po 12 
miesiącach i po 24 miesiącach od daty instalacji, a także po 
każdej naprawie w czasie trwania gwarancji. 

 

 

 

 

 
 

 

 

………………………………………………………………………….. 

podpisy  i pieczęcie  osób  upoważnionych  do reprezentowania firmy 
 


