Technologie zpracování plechu
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Vážené dámy a pánové,
je nám potěšením, že jste projevili zájem o produkty naší společnosti. Budeme rádi, pokud dostaneme příležitost přesvědčit vás
o kvalitě a úrovni našich služeb, naší odbornosti, spolehlivosti a zákaznickém přístupu.

lisovací nástroje pro vysekávací a ohraňovací lisy.
Velký důraz samozřejmě klademe na služby a vzdělávání našich
i vašich zaměstnanců. Ve všech zmíněných oblastech poskytujeme kvalitní školení pro programátory, konstruktéry a obsluhu

Rok 2018 je pro nás skutečně významný, v dubnu jsme oslavili

našich strojů a zařízení. Nejbližší budoucnost vidíme v robotiza-

25 let od registrace společnosti. Skutečné začátky podnikání saha-

ci a přesouvání programování do offline prostředí. Všechny námi

jí až do roku 1991 do prostor rodinného domu v Bratislavě a malé

dodávané produkty disponují možností programování v kanceláři

provozovny v Brně. Postupně jsme se rozrostli na sídlo firmy v Brně

v CAD/CAM aplikacích.

a Bratislavě, s celkovým počtem 21 zaměstnanců a orientací výhradně na zpracování plechu. Velmi si zakládáme na stabilním pracovním
prostředí, což dokazuje několik pracovníků, kteří jsou s námi od začátku a několik dalších už 20 let. Myslíme si, že to velmi napovídá
o našem přístupu k zaměstnancům a zároveň i jejich odbornosti. Též
počet instalací přesahujících 700 ks může být i pro vás jistou zárukou.

Naše zaměření na špičkovou techniku a renomované výrobce je
zárukou vyspělých řešení, kvalitního poradenství, implementace
na Industry 4.0 a automatizace výroby a procesů. Budeme potěšeni, pokud dostaneme příležitost vás o našich službách skutečně
přesvědčit. Rádi zodpovíme všechny vaše otázky osobně, e-mailem nebo telefonicky.

Katalog, který se vám dostal do rukou, ve stručnosti představuje portfolio společností, které výhradně zastupujeme na českém a slovenském trhu. Naše hlavní činnost spočívá v dodávce a servisu strojů

S úctou

v oblasti zpracování plechů, což představuje hlavně vysekávání plechu

Jarmila Mináriková a Peter Minárik

z tabulí nebo svitků, laserové řezání, ohýbání na ohýbacích centrech

Jednatelé společnosti

a ohraňovacích lisech, rovnání plechů, výpalků nebo výlisků a taktéž

Vysoce dynamická laserová řezací centra
Pokročilé technologie, vysoký výkon a produktivita

EAGLE iNspire
Technologicky vyspělé laserové řezací
centrum je vrcholem v nabídce EAGLE.
Ideální koncepce s rámem z polymerbetonu, lineárními pohony na všech osách,
ultralehkým řezacím mostem z karbonu,
fiber laserovým zdrojem až do 15 kW
a výměnou paletových stolů za méně
než 10 sekund.
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EAGLE eSmart, laserové řezací centrum s jedno-

Řezná hlava EAGLE eVa s mechanickou konstrukcí

duchou obsluhou, malou zastavěnou plochou

i schopností přenosu energie překonává konku-

a příznivou cenou.

renční řešení.

Výhody
Dynamické a bezúdržbové lineární pohony na všech
třech osách X/Y/Z s max. zrychlením až 6 G.
Rám stroje tvoří masivní odlitek z polymerbetonu (syntetického granitu), který má až stonásobně vyšší koeficient
tlumení vibrací a desetinásobně nižší tepelnou délkovou
roztažnost v porovnání s ocelovým rámem.
Pevnolátkový fiber zdroj s max. výkonem až do 15 kW
a chladicí jednotka od IPG Photonics.
Ochranné sklíčko v řezné hlavě EAGLE eVa je umístěné
250 mm nad řezaným materiálem.
Bezkonkurenčně nejrychlejší výměna paletových stolů
bez jakýchkoliv hydraulických komponentů.
Všechny formáty s kontinuálním řezáním bez repozice
stolu.
Dopravník na odpad a drobné díly u modelů EAGLE
eVision a EAGLE iNspire ve standardní výbavě.

Funkce Drop&Cut je skvělým pomocníkem pro dokonalé využití zbytků materiálu.

Technické parametry
EAGLE eSmart
Max. formát plechu bez repozice

1250x2500 mm

1500x3000 mm

Max. zrychlení os

2G

Výkon laserového zdroje

1 až 6 kW

EAGLE eVision / EAGLE iNspire
Max. formát plechu bez repozice 1250x2500 mm

1500x3000 mm

Max. zrychlení os

2000x4000 mm

2000x6000 mm

2500x6000 mm

2500x8000 mm

3G/6G

Výkon laserového zdroje

1 až 15 kW

EAGLE eVision / EAGLE iNspire
Max. formát plechu bez repozice
Max. zrychlení os
Výkon laserového zdroje

3000x8000 mm

2500x12000 mm 3000x12000 mm 2500x16000 mm 3000x16000 mm
3G/6G
1 až 15 kW
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Automatizace laserových řezacích center
Nechte stroje pracovat

EAGLE Crane Master Store
Automatický skladový systém představuje špičku v oblasti řešení automatizace a skladování výchozích plechů a vyřezaných řezných plánů.
V závislosti na prostorových a výškových poměrech ve výrobní hale jsou
k dispozici různá provedení podle počtu věží a kazet.
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EAGLE Loading Unit, automatický zakladač

EAGLE Crane Master, automatické zakládání i vy-

s manuálním vykládáním.

kládání.

Výhody
Automatizace procesu zvyšuje produktivitu,
bezpečnost a spolehlivost plánování výroby.
Krátké celkové cykly naložení plechu, minimalizace ztrátových časů při paralelním odebírání řezného plánu a nakládání další tabule plechu.
Úspora skladového a manipulačního prostoru, odpadají zbytečné převozy materiálu mezi
skladem a laserovým centrem.
Nižší personální náklady při snížené potřebě
přítomnosti operátora.
K dispozici provedení pro manipulaci bez poškrábání spodní části tabule plechu.
Kompaktní design řešení manipulace a automatizace.
EAGLE Crane Master Store je možné na přání
dodat s jiným počtem kazet.

EAGLE TwinTower, automatický skladový systém.

Technické parametry
EAGLE Loading Unit – automatický zakladač, manuální vykládání
Max. formát plechu

1250x2500 mm

1500x3000 mm

Max. tloušťka plechu

2000x4000 mm

25 mm

Cyklus naložení plechu

55 sekund

EAGLE Crane Master – automatické zakládání a vykládání
Max. formát plechu

1250x2500mm

1500x3000 mm

Max. tloušťka plechu

2000x4000 mm

2000x6000 mm

2500x6000 mm

2000x6000 mm

2500x6000 mm

25 mm

Cyklus naložení plechu

65 sekund

EAGLE Crane Master Store – automatický skladový systém
Max. formát plechu

1250x2500 mm

1500x3000 mm

Max. tloušťka plechu

25 mm

Cyklus naložení plechu
Počet skladových kazet

2000x4000 mm

65 sekund
MonoTower max. 15 ks

TwinTower max. 35 ks
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Vysekávací lisy
Jednoduše a přece kvalitně

Boschert MultiPunch
Vysekávací lis s automatickou výměnou
nástrojů. Revolverový zásobník pro 64
rotačních nástrojů umožňuje kompletní
zpracování tabule plechu.
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Tři nezávislé vysekávací hlavy u Boschert TRI. Hlava

Sdružený nástroj RevoTool Index 7 s rotací všech

Boschert CombiCut, kombinace CNC vysekávacího

číslo 3 vybavená sdruženým nástrojem RevoTool.

nástrojů a s dělicím razníkem velikosti 30 x 5 mm.

lisu s HiFocus plazmovým zdrojem Kjellberg.

Výhody
Extrémně tuhá svařená konstrukce. Velký
a otevřený C-rám umožňuje otáčení nadrozměrných formátů plechu.
V nabídce několik modelů s jednou, dvěma nebo až třemi nezávislými vysekávacími
hlavami.
Díky standardní rotaci nástroje je možné vysekávat složité tvary pod libovolným úhlem.
Nástrojový systém Trumpf s maximálním
průměrem vyseknutého otvoru 105 mm.
Lisovací síla až 400 kN, maximální nosnost
stolů až 200 kg.
Velký pracovní rozsah garantuje kompletní
zpracování plechu bez repozice upínek.
Osvědčený řídicí systém s programováním
na stroji nebo v kanceláři.

Technické parametry
Boschert Compact Rotation
Max. formát plechu

1000x2000 mm

1250x2500 mm

Max. počet nástrojů

1500x3000 mm
8 ks

Boschert TWIN / Boschert TRI
Max. formát plechu

1000x2000 mm

Max. počet nástrojů

1250x2500 mm

1500x3000 mm

16 / 24 ks

Boschert MultiPunch
Max. formát plechu

1000x2000 mm

1250x2500 mm

Max. počet nástrojů

1500x3000 mm
64 ks

Boschert CombiCut
Max. formát plechu
Plazmový zdroj

1000x2000 mm

1250x2500 mm

1500x3000 mm

Kjellberg
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Zpracování plechových cívek
Tygří skok v produktivitě a využití materiálu

PIVATIC PivaSystem
Integrace PivaPunch a PivaBend
do jedné automatizované výrobní
linky pracující v nepřetržitém provozu
24/7 s minimální přítomností operátora. Optimalizované řešení pro splnění požadavků na výrobky, objemy
výroby, flexibilitu a logistiku.
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Dvojitý odvíječ umožňuje rychlou výměnu cívek.

Kombinace vysekávací stanice a lisovacího nástroje

Výroba vysokých opláštění tvaru U na ohýbací stanici

HT s lisovací silou až do 2500 kN.

FSO. Možnost max. výšky boční stěny do 2000 mm.

Výhody PIVATIC PivaPunch

Výhody PIVATIC PivaBend

Efektivnější technologie než u vysekávacích lisů. Pracuje se s cívkou v plně automatickém režimu, s výrobky rozloženými přesně podle potřeby.

Tři základní typy ohýbacích stanic, pro výrobky typu profily, panely nebo opláštění tvaru L a U. Možnost jejich kombinace v lince.

Flexibilní výroba. Standardní šířka cívky pro různé výrobky v malých dávkách
a přesná šířka cívky pro výrobu velkých sérií.

Vhodné pro citlivé materiály jako lakovaná ocel, nerezová ocel,
hliník. Při technologii ohýbání nedochází k opotřebování nástrojů.

Nulový odpad při použití přesné šířky cívky. Příčné i podélné stříhání na přesný
rozměr s integrovanými nůžkami.
Krátké časové cykly. Čas je 100% využitý, stále se něco děje – odvíjí, vysekává,
stříhá. Žádné časové ztráty při výměně nástrojů, všechny nástroje jsou aktivní.
Vysekávací stanice se dvěma kazetami na nástroje, na každé straně plechu jedna.
Kazety se pohybují pouze v příčném směru nad plechem a současně se plech
pohybuje v podélném směru. Dostatečná nástrojová kapacita, standardní revolverové nástroje až do velikosti F s max. průměrem vyseknutého otvoru 152,4 mm.

Technické parametry

Flexibilní ohýbání negativních i pozitivních ohybů. Ohýbací stanice
obsahuje dvě ohýbačky a podavače na přepravu a polohování výrobku, ohýbají se dvě protilehlé strany současně.
Výrobky je možné ohýbat buď v dávkách anebo jako sestavy.
Integrace dokončovacích technologií, např. bodové sváření,
speciální tvarování.

Technické parametry

Max. tloušťka plechu, Rm = 450 MPa

5 mm

Max. tloušťka plechu, Rm = 450 MPa

2 mm

Šířka cívky

Min. 60 mm / Max. 1830 mm

Max. rozvin / Max. výška boční
strany

2000 x 3000 mm / 2000 mm
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Válcové rovnačky
Maximální přesnost a efektivnost při rovnání plechu

KOHLER
PEAK PERFORMER
Nejnovější generace servoelektrických válcových rovnaček dokáže vyrovnat výrobky tloušťky
až o 50 % větší než bylo možné
dříve. Je možno rovnat výrobky
z konstrukční a vysoce pevnostní ocele, nerezové ocele, slitin
materiálů, mědi a mosazi.
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Rychlé změny nastavení na multifunkční dotykové

Dokonalé vyrovnání geometricky složitých

obrazovce, intuitivní uživatelské rozhraní.

výrobků.

Výhody
Propracovaná servoelektrická technologie funguje bez jakýchkoliv hydraulických komponentů. Nízké náklady na provoz a údržbu, ochrana životního prostředí.
Spolehlivý 4bodový systém ochrany proti přetížení eliminuje možnost mechanického poškození stroje.
Monitorování přetížení nevyžaduje žádný zásah operátora.

Děrovaný plech před a po rovnání.

Technické parametry
KOHLER PEAK PERFORMER
Max. pracovní šířka

400 až 3500 mm

Nastavitelná max. tloušťka
plechu, Rp0,2 = 250 N/mm2

0,15 až 65 mm, v závislosti na max.
šířce

Rovnání s vysokou přesností i u výrobků ze silných plechů. Dosažitelné pracovní rychlosti 3 – 15 m/min.
Dokonalé výsledky rovnání i u výrobků s extrémním vnitřním napětím, např. u děrovaných plechů.
Pokročilý čisticí systém pro rychlé čištění rovnacích válců. Prodloužená životnost rovnacích válců.
Řídicí systém automaticky uloží soubor nejnovějších nastavení. Vytvoří se tím historie, do které je možné
kdykoliv vstupovat při optimalizaci nastavení.
Expert Calculation System zjednodušuje a zrychluje nastavení specifické pro daný materiál na rovnání.
Ve volitelné výbavě čtečka čárových kódů pro identifikaci výrobků, které se mají rovnat. Stroj z čárového
kódu v průvodní dokumentaci automaticky načítá všechny související parametry a nastavení pro rovnání.
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Ohýbací centra

Široké možnosti při ohýbání plechu

RAS MiniBendCenter
Jediné ohýbací centrum na světě pro malé výrobky do velikosti
rozvinu 600 x 600 mm. Plně automatizované ohýbání, inteligentní nakládací robot, manipulátor pro otáčení výrobků a automatická výměna nástrojů. Ohýbací délka 2500 mm umožňuje vytvořit několik ohýbacích stanic, výroba složitých
výrobků v jednom programu. Programování stroje v 3D CAD systému SolidWorks, není
potřebný další programovací software.
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Ovládací prvky na RAS XLTbend jsou z obou stran

Přesný zavřený profil, ohnutý úplně automaticky

Software s 3D simulací programátorovi zobrazí

stroje. Výběr strany podle velikosti výrobku.

a při vysokých rychlostech na RAS Multibend-Center.

ohýbací sekvenci i možné kolize.

Výhody
Absence hydrauliky. Pohony se servomotory,
extrémně rychlé CNC osy.
Komplexní nabídka modelů pro ohýbání otevřených profilů, panelů a boxů. Obrovské možnosti při vývoji nových a jedinečných výrobků.
Využitelné pro všechny průmyslové aplikace
a všechny druhy materiálů.
Panelové ohýbací centrum Multibend-Center
s nejvyšší úrovní produktivity a přesnosti, max.
výška panelů a boxů až 203 mm. Plná automatizace včetně výměny nástrojů, nakládání, formátování, manipulování, ohýbání a vykládání.
Software Bendex s one-click automatickým
programováním do kanceláře. Import souborů STEP, DXF, DWG anebo GEO, návrh optimální strategie, 2D anebo 3D simulace ohýbacích
sekvencí se zobrazením možných kolizí.

Technické parametry
RAS TURBO 2 plus / RAS FLEXIbend / RAS GIGAbend – technologie ohýbání Up
Max. tloušťka plechu, Rm = 400 N/mm2

2 mm / 3 mm / 6 mm

Max. ohýbací délka

3200 mm / 4060 mm / 4060 mm

RAS XLTbend / RAS UpDownBend – technologie ohýbání Up/Down
Max. tloušťka plechu, Rm = 400 N/mm2

3 mm / 4 mm

Max. ohýbací délka

4060 mm

RAS Multibend-Center, RAS Multibend - Center ECO / RAS UpDownCenter – technologie ohýbání Up/Down
Max. tloušťka plechu, Rm = 400 N/mm2

2,5 mm / 4 mm

Max. ohýbací délka

3060 mm / 4060 mm

Max. výška boxu

203 mm / 400 mm

RAS MiniBendCenter – technologie ohýbání Up/Down
Max. tloušťka plechu, Rm = 400 N/mm2

3 mm

Rozvin

Min. 50 x 40 mm / Max. 600 x 600 mm

14

Ohýbací centra
Přesná výroba otevřených profilů

RAS ProfileCenter
Přesné a flexibilní ohýbání komplexních profilů jako jsou rámy dveří i s drážkou
na těsnění, výtahové komponenty nebo kabelové žlaby už v dávce 1 ks a bez zásahu
operátora. Manipulační systém FlexGripper během ohýbání automaticky posouvá,
otáčí, překlápí výrobek a podle potřeby mění upínací polohu.
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S technologií ohýbání Up/Down na RAS XXL-Center

Jednoduché programování přímo na stroji.

Výrobky z RAS ProfileCenter, garance maximál-

není potřebná rotace výrobku. Je dosažena vysoká

ní preciznosti v přesnosti rozměrů, ohybů, úhlů

produktivita a přesnost.

a rovinností.

Výhody
Absence hydrauliky. Pohony se servomotory, extrémně rychlé CNC osy.
Ohýbání citlivých materiálů bez poškrábání, nástroj ohýbacího beranu se pohybuje s výrobkem. Žádné opotřebení nástrojů, při ohýbání pozinkovaných
materiálů se nevytvářejí nánosy zinku na nástrojích.
Vysoká produktivita. U strojů s technologií ohýbání Up/Down není potřebná rotace výrobku.
Ohýbání rádiusů nevyžaduje žádné speciální nástroje. Vytvoření rádiusu
z jednotlivých kroků, které nejsou viditelné na výrobku.
Velká flexibilita RAS XL - Center a RAS XXL - Center při ohýbání geometricky náročných výrobků. Patentovaná konstrukce s 300° volným prostorem
před ohýbacím beranem.
Jednoduché programování prostřednictvím dotykového monitoru přímo
na stroji. Operátor nepotřebuje žádné pokročilé vědomosti ani při komplexních profilech, využívají se automatické ohybové sekvence.

Technické parametry
RAS TURBObend – technologie ohýbání Up
Max. tloušťka plechu, Rm = 400 N/mm2

1,5 mm

Max. ohýbací délka

3150 mm

RAS XL - Center / RAS XXL-Center – technologie ohýbání Up/Down
Max. tloušťka plechu, Rm = 400 N/mm2

1,5 mm

Max. ohýbací délka

3200 mm / 4240 mm, 6400 mm, 8480 mm

RAS ProfileCenter – technologie ohýbání Up/Down
Max. tloušťka plechu, Rm = 400 N/mm2

2 mm

Rozvin min. / max.

100 x 600 mm / 700 x 3200 mm

Software Bendex s one-click automatickým programováním do kanceláře.
Bendex navrhne optimální strategii ohýbání, v 2D anebo 3D simulaci zobrazí možné kolize.
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Servohydraulické tabulové nůžky
Přesné high-tech stříhání

SafanDarley M-Shear
Maximální účinnost stříhání s nejlepšími multifunkčními nůžkami na trhu.
Dokonalá integrace inovativního hydraulického systému řízeného moderní
elektronikou s extrémně přesným CNC nastavením střižné vůle, komfortním
programováním a ovládáním prostřednictvím dotykové obrazovky.

17

Jednoduché a intuitivní ovládání všech funkcí z do-

Systém RTS s funkcí návratu plechu k obsluze,

Ochranná mříž v otevřené poloze při polohování ple-

tykové obrazovky řídicího systému.

vhodný pro háklivé plechy a kusovou výrobu.

chu pro stříhání materiálu téměř beze zbytku.

Výhody
Unikátní řešení pohonu hydraulického čerpadla se servomotorem, olejová
nádrž má objem pouze 22 litrů (kromě M-Shear 13 a 16).
Konstrukce rámu s automatickou kompenzací deformace během stříhání.
Střižná vůle je nezávisle pro levou a pravou stranu odměřovaná a nastavovaná s přesností ± 0,01 mm.
Všechny funkce jsou jednoduše ovládané z dotykové obrazovky řídicího systému. Plně automatické nastavení střižné vůle, úhlu střihu a programovatelné polohy místa střihu se zálohováním na disku.

Technické parametry
SafanDarley B-Shear
Max. tloušťka plechu, Rm = 450 MPa

6 mm

Max. délka střihu

3100 mm

SafanDarley M-Shear
Max. tloušťka plechu, Rm = 450 MPa
Max. délka střihu

4 mm

6 mm

8 mm

10 mm

13 mm

16 mm

2050 až 6100 mm, v závislosti na max. tloušťce plechu

Systémy polohování plechu. Pneumatická podpěra střihu, návrat plechu
k obsluze, separace odpadu a malých dílců, stohování.
Minimalizovaná hlučnost a zásadní úspora elektrické energie.
Oba dva nože mají čtyři řezné hrany a jsou broušené z jednoho kusu. Různé materiály nožů podle aplikace.
Akční model SafanDarley B-Shear s pneumatickou podpěrou střihu
ve standardní výbavě.

18

Servoelektrické ohraňovací lisy
Mistr efektivity, ergonomie a ekologie

SafanDarley E-Brake Ultra
Nejnovější generace úspěšného modelu E-Brake přidává k celosvětově
osvědčeným výhodám servoelektrické
koncepce pohonu nová a inovativní
řešení, kterými určuje nejvyšší možný
standard při ohraňování.

19

Přenos lisovací síly spočívá v mechanizmu
s plochými řemeny a sadou otáčejících se kol
na valivých ložiskách.

Výroba elektro skříně s výškou 400 mm na lisu se

Import a rozvinutí 3D modelu ve výkonném offline

zvětšeným otevřením.

software do kanceláře AutoPOL.

Výhody
Nejširší a nejucelenější nabídka servoelektrických ohraňovacích lisů na trhu.
Jediný skutečný originál od roku 1995.
Unikátní systém pohonu se 100% absencí hydrauliky. Spojité zatížení
a stabilní O-rám garantují vysokou a na teplotě okolí resp. rámu nezávislou přesnost.
Zrychlení a zpomalení beranu neporovnatelně vyšší než u hydraulického
lisu, dosahuje se až o 30 % vyšší produktivita.
Programovatelná světelná závora SICK umožňuje spustit zdvih lisu podle
zvoleného režimu práce bez použití nožního pedálu.
Průchod mezi bočnicemi větší než lisovací délka.
Ve standardní výbavě upínací systémy nástrojů Wila NSCL/NSCR.
Offline programovací software do kanceláře AutoPOL. Od importu 3D modelu přes automatický výpočet ohýbacích sekvencí, návrh nástrojů, kontrolu
kolizí až po hotový NC program pro lis. Výpočet času potřebného na výrobu
a přesný DXF rozvin pro laser nebo vysekávací lis.

Technické parametry
SafanDarley E-Brake Econic
Lisovací síla

350 kN

400 kN

500 kN

800 kN

1000 kN

Lisovací délka

1275 mm

1530 mm

2040 mm

2550 mm

3060 mm

SafanDarley E-Brake Ultra
Lisovací síla

500 kN

800 kN

1000 kN

1300 kN

Lisovací délka

2040 mm

2550 mm

3060 mm

3060 mm / 4080 mm

SafanDarley E-Brake
Lisovací síla

1600 kN

2000 kN

3000 kN

Lisovací délka

3060 mm

4080 mm

4080 mm
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Hydraulické ohraňovací lisy
Nejvyšší úroveň přesnosti a produktivity

SafanDarley H-Brake Hybrid
Unikátní a patentově chráněný hybridní pohon. Vynikající kombinace hydrauliky a elektroniky s minimálním objemem hydraulického oleje, při lisovací síle 1700 kN pouze
15 litrů oleje na válec. Vysoká produktivita
díky zkrácení časových cyklů, 50% úspora
elektrické energie a extrémně snížený hluk.
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SafanDarley H-Brake Tandem 2 x 6000 kN / 4500 mm

Senzor laserového měření úhlu E-Bend L Blue

Simulace ohýbání ve výkonném offline software

s aktivními podpěrami E-Mate 2000.

v pracovní pozici.

do kanceláře AutoPOL.

Výhody
SafanDarley H-Brake garantuje spolehlivou produkci s nejvyšší úrovní
přesnosti a produktivity.
Univerzální a moderní ohraňovací lis s robustní konstrukcí a vynikajícím rozsahem standardní výbavy.
Vysoká variabilita lisovací síly a délky v kombinaci s dostupnou výbavou přizpůsobí lis individuálním požadavkům. Rozsah drah a počty CNC řízených os
zadních dorazů umožňují ohýbání širokého spektra výrobků.
Kalené upínání horních a dolních nástrojů Wila NSCL/NSCR s vysokým
max. zatížením.
CNC řízený bombírovací stůl Wila NSCR PROMIUM ve standardní výbavě. Jeho
kompaktní rozměry eliminují pravděpodobnost kolize při složitých ohybech.
Flexibilita při výběru řídicího systému. Podle výběru E-Control 20 nebo
Delem 66T resp. 69T.

Technické parametry
SafanDarley H-Brake Hybrid
Lisovací síla

1100 kN

Lisovací délka

1700 kN

2300 kN

1530 až 4250 mm, v závislosti na lisovací síle

SafanDarley H-Brake
Lisovací síla

1750 kN

2300 kN

Lisovací délka

3200 kN

4000 kN

3230 až 6120 mm

SafanDarley H-Brake HD
Lisovací síla
Lisovací délka

5000 kN

6000 kN

8000 kN

10000 kN

12500 kN

4250 až 8120 mm, v závislosti na lisovací síle

Laserové měření úhlu E-Bend L Blue je nezávislé na použitých nástrojích. Měřicí proces probíhá až max. ve třech bodech.
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Servoelektrické ohraňovací lisy
Přesné výrobky jednoduše a spolehlivě

Coast One C
Moderní ohraňovací lisy řady C s vysokou
úrovní ergonomie jsou určené pro výrobu
menších výrobků. Svými technologickými
možnostmi plnohodnotně nahradí velké
a investičně náročné ohraňovací lisy.
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Jednoduchý a spolehlivý přenos lisovací síly kulič-

Zadní dorazy a upínání nástrojů se zámkem Wila.

Coast One C15X se zvětšeným otevřením pro ná-

kovým šroubem.

Výhody
Přesnost polohování horního beranu ± 0,002 mm bez ohledu na teplotu
okolí, resp. rámu.
Jednoduchý a spolehlivý systém přenosu lisovací síly kuličkovými šrouby.
Absence hydrauliky vylučuje nákladné výměny oleje, filtrů, těsnění a eliminuje kontaminaci výrobku.
Minimální hlučnost lisu je ideální pro použití v malých výrobních prostorech a obytných zónách i při nočním provozu.
Průměrná spotřeba elektrické energie se podle tonáže lisu pohybuje
v rozmezí 1 – 3 kW.

stroje umožňuje všestrannější možnosti ohýbání.

Technické parametry
Coast One C
Lisovací síla

220 kN / 260 kN opce

440 kN / 520 kN opce

440 kN / 520 kN opce

Lisovací délka

850 mm

1300 mm

1600 mm

Coast One Bull
Lisovací síla

1000 kN

1500 kN

Lisovací délka

1320 mm

1620 mm

Pohledný řídicí systém a jednoduché programování.
Coast One Bull je řešením, kdy je potřebná vysoká tonáž s vynikající přesností. Kompaktní konstrukce s vysoce precizním O-rámem.

24

Inteligentní automatizace procesů
Všechno, co je vyrobitelné v manuálním režimu, vyrobíme i s robotem

Ohýbací buňka
Ohýbací buňka snižuje časové ztráty
a zvyšuje flexibilitu a produktivitu ohraňovacího lisu i při malých výrobních
sériích. Při plné automatizaci je buňka
schopná pracovat v nepřetržitém provozu 24/7 při konstantní vysoké kvalitě
výrobků a s velmi přesným časovým
plánováním požadované produkce.
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Vstup rozvinů do ohýbací buňky přímo z vyseká-

Automatická výměna držáků výrobků v ohýbací

Vykládání a třídění vyřezaných výrobků z paletového

vacího lisu.

buňce.

stolu laserového řezacího centra.

Výhody
Kombinace ohraňovacích lisů SafanDarley s roboty FANUC pokryje všechny aplikace. FANUC roboti disponují až 7 CNC řízenými osami.
Absolutní flexibilita s využitím standardních komponentů. Nenabízíme balíkové konfigurace, každé řešení je jedinečné a přizpůsobené individuálním požadavkům zákazníka.
Systémové řešení s jedním nebo několika roboty, integrace s automatickým skladem, automatická výměna nástrojů a držáků výrobků.
Krátké časové cykly. Řešení, při kterých nakládání, kontrola tloušťky plechu, centrování rozvinu, vykládání a paletizování hotového výrobku probíhá po dobu
robotického ohýbání, zkracují časové cykly o 10 – 15 sekund.
Pro programování ohýbací buňky je dostatečný import DXF výkresu. Ohraňovací lis i robot se programuje pouze v jednom 3D virtuálním offline software
STARMATIK CAD/CAM.
Software Supervisor pro automatické řízení fronty výrobků snižuje prostoje a zvyšuje flexibilitu při malých sériích a výrobě sestav.
Automatizace dalších technologií při zpracování plechu jako je sváření, broušení, leštění, manipulace, nakládání, vykládání a třídění na laserových řezacích centrech.
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Nástroje pro vysekávací lisy
Přesné nástroje s vysokým výkonem

Nástroje pro nástrojový
systém typu revolver
Nejkomplexnější nabídka nástrojů a nástrojových systémů pro revolverové vysekávací lisy. Nejmodernější konstrukce
HP a unikátní systém HPX pro rychlou
výměnu razníků.
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Vícenásobné nástroje Multi-Tool rozšiřují nástrojo-

Lehká a vysoce odolná nástrojová kazeta ze slitiny

vou kapacitu vysekávacích lisů Trumpf.

hliníku pro vysekávací lisy Trumpf.

Výhody
Široký sortiment vysekávacích a tvářecích nástrojů pro vysekávací lisy s nástrojovým systémem revolver, Trumpf, Selvagnini, Murata Wiedemann, EHRT a jiné.
Rychlá dodávka z rozšířené nabídky 63 standardních základních tvarů.
Vysoká životnost nástrojů, prémiová nástrojová ocel Ultima
pro náročné aplikace. Jedinečné vlastnosti TiCN povlaku
Optima výrazně zvyšují výkonnost nástrojů.
Kompletní nabídka vícenásobných nástrojů Multi-Tool. Rozšíření nástrojové kapacity a snížení prostojů vysekávacích lisů.
Optimalizace výrobních postupů s odvalovacími nástroji
Wilson Wheel. Při některých aplikacích odvalovacích nástrojů je možné použít tenčí plech, protože výrobek se prolisem
nebo offsetem výrazně vyztuží.
Už při minimální objednávce je v ceně i doprava nástrojů.

Nástroje skupiny Wilson Wheel nabízejí flexibilní
a vysoce rychlostní produkci prolisů, tvarů a dělicích řezů.

Nástrojový systém typu revolver
V nabídce nástroje velikostí A, B, C, D, E a F.
Nástroje pro revolverové vysekávací lisy Amada, Durma, Euromac, Finn-Power, LVD,
Pivatic, Prima Power.
Nástroje Dura-Blade navržené speciálně pro dělicí aplikace. S odlehčeným stěračem ideální
nástroj pro vysekávání v blízkosti upínek na fixaci plechu, minimalizace odpadu.
Systém HPX je zajímavý pro společnosti s implementovanými výrobními postupy LEAN.

Nástrojový systém typu Trumpf
V nabídce nástroje velikostí 0, I, II a III.
Nástrojový systém 241 pro razníky i matrice. Výrazné prodloužení životnosti nástrojů
a snížení nákladů, stačí vyměnit pouze vložku razníku nebo matrice.
GL matrice se životností až 2,5 mm namísto standardního maxima 1 mm, nárůst životnosti o 150 %.
Nástrojové kazety ze slitiny hliníku 6061 T6 s vysokou odolností a nízkou hmotností.
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Nástroje pro ohraňovací lisy
Nástroje pro každý stroj a aplikaci

Nástroje Wila
Integrace patentovaných tlačítek
Safety-Click do horních nástrojů. Tento
revoluční mechanizmus umožňuje
rychlou a komfortní vertikální výměnu nástrojů jednoduchým kliknutím
do a ven z upínání. Horní nástroje jsou
zatěžované symetricky, s možností
založení z obou stran.
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Pracovní stanice vytvořená ze segmentovaných nástro-

Speciální matrice s velkým otevřením. Rádiusové tyče

Ohraňovací nástroje s upínacím zámkem

jů. Horní nástroje jsou založené z obou dvou stran.

snižují lisovací sílu a eliminují otisky na výrobku.

Promecam/Amada.

Wila

Toolspress

Nejkvalitnější standardní nástroje na trhu, vysoká přesnost a dlouhá životnost.

Člen skupiny Wilson Tool.

Bezkonkurenční rychlost vertikální výměny horních nástrojů a spojité
upínání po celé délce ohraňovacího lisu jsou ideálním předpokladem
pro tvorbu pracovních stanic.

Vysoce precizní standardní a speciální nástroje.

Speciální CrMo nástrojová ocel. CNC indukčně kalené pracovní plochy nástrojů do hloubky minimálně 4 mm / 56-60 HRC.
Široký sortiment velikostí, tvarů, prodlužovacích adaptérů, rádiusových nástrojů a nástrojů pro Z ohyby. Segmentované nástroje poskytují úplnou flexibilitu, vytvoření libovolné délky od 20 mm v 5 mm krocích.
OZU-ZN matrice se speciálním povlakem pro ohýbání pozinkovaných
materiálů. Povlak zabraňuje ukládání zinku na pracovní plochy matric, čímž se
eliminují ztráty času při čištění matric a poškození výrobku od nánosu zinku.
Celosvětově uznávaný výrobce nejmodernějších nástrojových upínacích systémů a bombírovacích stolů.

Nabídka standardních nástrojů zaměřená na upínací systémy Bystronic,
Promecam/Amada a Wila/Trumpf.

Eurostamp
Standardní ohraňovací nástroje za přijatelnou cenu, rychlé dodací
termíny.
Nástroje pro ohraňovací lisy s upínacími systémy Bystronic/Beyeler,
Promecam/Amada, Wila/Trumpf.
S individuálními adaptéry možnost použití standardních nástrojů
pro ohraňovací lisy Colgar, EHT, ESPE-Piesok, Gasparini, Haco, Liptovské
strojárne, LVD, Weinbrenner a jiné.
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Servis a služby

V dnešním rychle se měnícím a turbulentním prostředí je velmi důle-

s dlouholetými odbornými zkušenostmi, kteří se nezaleknou téměř

žitou součástí služeb a spolupráce se zákazníky dobře fungující servis,

žádné výzvy. Jsme již 25 let na trhu a máme v servisním portfoliu

logistika, plánování a softwarová podpora. I ten nejlepší stroj je možné

přes 700 strojů, které pravidelně udržujeme v nejlepší kondici. Sna-

plně a bezchybně využívat jen v případě, že máte za sebou partne-

žíme se o co nejvyšší možnou profesionalitu v oboru, který milujeme

ra, poskytujícího rychlou a správnou reakci na zákaznické potřeby, ale

a rozumíme mu.

také řešení problémů.
Budeme velmi rádi, když se stanete jedním z našich zákazníků, a uděláSoučástí nabídky zákazníkům je široké spektrum služeb od instalací,

me maximum pro to, abychom vás o správnosti vaší volby přesvědčili

přes školení, pomoc při rozběhu výroby, řešení u složitých aplika-

každý den.

cí, pomoc při řešení aplikačních problémů a servisní služby. Pro tyto
činnosti máme připraven tým kvalitně vyškolených pracovníků
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Váš servisní tým – Canmet s.r.o.

Jsme pravidelným aktivním účastníkem strojí-

Školení a vzájemná setkávání s kolegy ze zahraničí

Zvyšující se nároky zákazníků jsou zabezpečová-

renského veletrhu v Brně, a to již více než 20 let.

jsou důležitým způsobem, jak neustále zdokonalovat

ny našimi servisními a aplikačními techniky. Bez

Holandský výrobce SafanDarley tvoří vždy důležitou

a doplňovat technické znalosti o strojích a technologi-

řádné instalace, seřízení stroje a bezchybného

část výstavní expozice.

ích. Nejinak je tomu v případě laserů EAGLE.

programování by to nešlo.

Německá společnost RAS Reinhardt Maschinenbau

Specialista od SafanDarley při prezentaci laserového

Vysoký výkon, vysoká rychlost polohování a doko-

GmbH, světový leader v oblasti CNC ohýbacích strojů

odměřovacího systému E-Bend L Blue, který je scho-

nalé zpracování výpalků je vždy zaručeně magne-

je důležitou součástí našeho prodejního portfolia.

pen měření na třech místech výrobku.

tem pro návštěvníky všech veletrhů, na kterých je

Proto se náš obchodní tým vzdělává také přímo

EAGLE Laser.

v centrále společnosti ve Stuttgartu.
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