Comparativo – Dimensão da área de instalação
AE 255NT
(C: 4155 x L: 2560 x A: 2115

A

ARIES 245 II NT
Espaço de instalação
(C: 3814 x L: 2560 x A: 1963

L

C
*Ilustração para comparação entre
a área de instalação da AE 255 NT
e da ARIES 245 II NT.

Puncionadeira com servomotor AC
Blanking

Especificações da máquina
Modelo

AE-2510NT

Capacidade

AE-255NT

kN

Sistema de acionamento
Curso do martelo

mm

Espessura máxima do material

mm

Curso dos eixos X, Y
Velocidade máxima dos eixos
Peso máximo de peça

200

Servomotor AC
42

3,2 (mesa de escova)
*Opcional 6,4 (mesa de escova com alta densidade)

mm

X:80, Y:60

kg

50 (F1), 150 (F4)

min-1

Taxa de batida

1270 x 1270

1270 x 2500

m/min

X: 370, Y: 270
(Curso = 5 mm, Passo = 25,4 mm)

X:350, Y:280

(Curso = 5 mm, Passo = 25,4 mm)
Precisão do posicionamento

mm

Velocidade de rotação da torre

min-1

Velocidade de rotação do AI

min-1

Controlador
Potência requerida
Consumo máximo de ar
Peso da máquina

+/- 0,1 (modo múltiplo = +/- 0,07)
30
60
AMNC/PC

kVA

19

Nl/min

750

kg

12500

Formato da torre padrão
Formato padrão
Diâmetro máximo da ferramenta
Número de estações A (1/2”)

Padrão 1

Padrão 2

Padrão 3

58 est.(2AI)

51 est.(4AI)

45 est.(4AI)

E(4-1/2")

D(3-1/2")

E(4-1/2")

36

24

24

Número de estações B (1 1/4”)

12

18

12

Número de estações C (2”)

4

3

2

Número de estações D (3 1/2”)

2

2

1

Número de estações E (4 1/2”)
Número de estações G (1 1/4”)
Número de estações A (2”)

2
2

12000

58 estações
(2 estações AI )

51 estações
(4 estações AI)

45 estações
(4 estações AI)

58

51

45

2
3

2

1

2

Por questões de segurança,
siga as instruções do manual antes de utilizar este produto.
Quando usar esta máquina, é obrigatório o uso de equipamento de proteção individual.
* Visando a melhoria deste produto, podem ocorrer algumas alterações nas cores, especificações técnicas e modelo, sem aviso prévio.
* O nome oficial do modelo da máquina e especificações deste catálogo não utilizam hífen, por exemplo AE2510NT.
Use o nome conforme especificação do produto no momento do preenchimento de documentos oficiais e públicos.
O emprego de hífen (-) neste catálogo serve apenas para facilitar a leitura.
* As especificações contidas neste catálogo são voltadas à comercialização do produto no Japão.
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Amostras de
do processos
processo

Compacta, ecologicamente correta
e inteligente. Nova série AE-NT.
A série AE-NT possui acionamento por servomotor AC e estrutura robusta.
Os resultados positivos são demonstrados pelas 30 mil puncionadeiras entregues
no mundo inteiro.
Projetada com a menor base da sua categoria, e ainda capaz de processar
chapas de 1270 x 2500 mm, a série AE-NT tem uma torre de alta capacidade para
garantir estabilidade, alta velocidade e excelente qualidade no processo.
Idealizada para garantir um alto desempenho, integra vários processos e oferece
funções que observam a preservação do meio ambiente.

(comparação de produtividade com o modelo convencional)
Material: SUS 1,2 mm
Tamanho: 839 x 835 mm

Material: SECC 1,0 mm
Tamanho: 905 x 905 mm

Comparação do tempo de processo

Comparação do tempo de processo

40% de redução do tempo de processo

58% redução do tempo de processo
2min24s

AE-255NT

Modelo
convencional
2

3

4

min

10

Material: SECC 1,0 mm
Tamanho: 333,4 x 392,3 mm

Comparação do tempo de processo

Comparação do tempo de processo

58% de redução (chapa 914 x 914, 21 peças)

53% de redução (chapa 914 x 914, 4 peças)

4min35s

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Melhoria
na velocidade do
processo

1

Economia
de energia

2

3

4

5

min

Melhor
aproveitamento
do material

Menor perda
de peças

Solicitações
dos clientes

min

5min45s

Modelo
convencional

10 min

Redução de
tempo na preparação
da máquina

30

2min41s

AE-255NT

10min56s

Modelo
convencional

Integração
de processos

Redução
de espaço

Compacta, ecologicamente correta e inteligente, a série AE-NT
vai ao encontro das solicitações dos clientes.
Processo estável com
alta velocidade

2

20

Material: SECC 1,6 mm
Tamanho: 274 x 94,6 mm

AE-255NT

Puncionadeira com servomotor AC

36min47s

Modelo
convencional

4min2s
1

15min20s

AE-255NT

Processo com
alta qualidade

Integração de processos

3

Puncionadeira com servomotor AC

Inovações tecnológicas da série AE-NT
2 Processamento com alta qualidade

1 Processamento com alta velocidade
Redução do retorno de cavacos

Alta velocidade de rebarbação

Processamento estável com alta velocidade.

Tempo consumido na rebarbação é automatizado e
acelerado.

O sistema de vácuo “power vacuum”
injeta uma forte corrente de ar na
matriz, que suga o cavaco e minimiza
a possibilidade do seu retorno (o
retorno de cavaco em estações
menores é reduzido drasticamente).
Como resultado, pequenas perfurações (1 mm, por exemplo) podem ser
executadas facilmente. O sistema de
sucção “slug suction”, fornecido
como opcional, pode ser utilizado em
conjunto com esse sistema para
ajudar na redução do retorno de
cavacos também nas estações
maiores.

Peça

Ferramenta air blow + sistema power vaccum

A superfície inferior da peça é igualmente prensada contra
a parte chanfrada da ponta da matriz para remover as
rebarbas. A ferramenta de rebarbação deve ser usada
após o processo de corte.
Referência: dimensões da ferramenta de rebarbação:
quadrado 6 x 6 mm, retângulo 6 x 20 mm, diâmetro
2 mm.

Ferramenta
air blow

Mistura
de ar
e óleo

Matriz
Ferramenta de rebarba (10 x 10 mm SQ)

Não é necessário
acabamento nas marcas

Slotting
Realizado sem sobrepor marcas da ferramenta, o que
elimina o trabalho de rebarbação manual.

Matriz
power vacuum
Ar
A ferramenta air blow injeta uma mistura de ar e óleo na matriz durante o puncionamento para evitar a aderência
do cavaco no punção e seu retorno.
O sistema de vácuo “power vacuum” suga o cavaco para dentro da matriz.

A ferramenta slotting é instalada em uma estação
autoindexável de 2 polegadas. Pode produzir bordas sem
marca em qualquer ângulo desejado.

Superfície da borda
com ferramenta de entalho
Ferramenta slotting III - 2”
Superfície da borda em uma furação convencional

Alta velocidade de marcação

Passo de 0,5 mm
Penetração
igual a 0,2 mm

Operações secundárias eficientes.

Nibbling
Não são necessárias ferramentas especiais. Perfis e raios especiais podem ser processados
com sucesso, como se fossem cortados a laser.
O passo no processo “nibbling” é menor do
que a espessura da chapa, sendo assim, não
são necessários o processo de rebarbação
nem ferramentas especiais.
O tempo de processo é drasticamente
reduzido mesmo com o aumento do número
de golpes em função do puncionamento com
alta velocidade.

Não necessita
rebarbação

Marcação com velocidade de 900 golpes por minuto.
Marcações como nomes de peças, números de lotes,
linhas de dobra, posicionamento de solda e informações
similares podem ser executadas com o intuito de aumentar
a eficiência do processo secundário.

Não necessita
ferramentas especiais

Ferramenta de marcação (tipo baixo-relevo)

3 Integração de processos
Conformação em alta velocidade
Peças podem ser conformadas com formas e dimensões
desejadas sem o uso de ferramentas especiais.
Operações de conformação, tal como a dobra em degrau, a qual
era realizada convencionalmente em um outro processo, podem
ser processadas em alta velocidade com forma e tamanho a
escolher, utilizando uma estação autoindexável.
Ferramenta de dobra offset

Dobra offset

Conformação em baixo-relevo
Peças podem ser conformadas com alta velocidade sem
danos ou arranhões.
A mesa de escovas flutuantes evita arranhões ou amassados em
peças com repuxos e roscas para baixo, possibilitando uma maior
velocidade de processamento.
Ferramenta de rosqueamento

Altura de dobra segura

Dobra para baixo

Tipo de
ponta

Flanges pequenos podem ser dobrados automaticamente.
Pequenos flanges e flanges arredondados, que não podem ser
executados em processos de dobra convencionais, são
executados diretamente na puncionadeira.

5 mm

3 mm

10 mm

Espessura do material de 0,5 até 1,6 mm

4

5
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Outras funções (incluindo opcionais)
AE

AE
AE

EM

Mecanismo de acionamento

Acionamento com servomotor AC

A série AE-NT utiliza um sistema de
acionamento com servomotor AC, obtendo
uma taxa de 900 golpes por minuto em
marcação. O mecanismo de acionamento
utiliza um fuso de esferas e um sistema de
transmissão com alta durabilidade, alcançando
grande velocidade com excelente
produtividade.

Fuso de esferas
Servomotor AC

AE

= SÉRIE AE-NT

EM

= SÉRIE EM-NT

EM

Alta rigidez

Inteligência

A estrutura em ponte da série AE-NT foi
projetada com 40 mm de espessura para
fornecer alta rigidez, maior do que as
séries PEGA-357 e VIPROS-2510NT.
Essa alta rigidez fornece estabilidade, alta
velocidade, precisão no processamento
em um longo período de uso.

A série AE-NT é equipada com o controlador AMNC/PC.
Funções como configurações de ferramentas, guias para
criação e edição de programas, e controle da curva de
acionamento do martelo estão disponíveis para execução de
uma ampla variedade de operações. A função de detecção de
sobrecarga protege a série AE-NT de possíveis danos e
garante a operação da máquina em uma ótima condição de
carga, prolongando sua vida útil.

40 mm

Visualização e análise
de desenhos
EM

AE

Ecológica
12

3,4

10
VIPROS-255NT
PEGA-358NT
ARIES-245 II
AE-255NT

8

kW

kW 2

2,2

2,2

6
4

1

EM

Torre de alta capacidade

Tool balancer

Economia de espaço

A torre pode ser carregada com até 58
ferramentas. O tempo de setup de
ferramentas é reduzido melhorando a
produtividade. A torre com 120 mm de
espessura garante uma fixação segura da
ferramenta durante o processo de alta
velocidade e o processamento de alta
precisão da série AE.

O Tool Balancer é usado para
carregamento/descarregamento das
ferramentas maiores. Isso facilita e acelera a
montagem das ferramentas, alivia a carga de
trabalho do operador e eleva a taxa de
operação do equipamento.

A série AE-NT possui 1270 mm de curso
no eixo Y, torre de alta capacidade com
possibilidade de montagem de até 58
ferramentas e, mesmo assim, é tão
compacta quanto a ARIES-245 II.

2

0,9

0

0

Comunicação em rede
A Amada propõe um
sistema de produção
digital centrado em um
sistema de simulação
virtual de protótipo
(VPSS).
O processamento de
dados criado no escritório
é gerenciado em um
método integrado pelo
SDD e pode ser acessado
através da rede e usado
em chão de fábrica.

AE

VIPROS-255NT

PEGA-358NT

ARIES-245 II

AE-255NT

100

200

300

400

500

m

Número de golpes

Gráfico de consumo
de energia com máquina parada

Gráfico de consumo médio de energia
com a máquina em operação

vFactory
Sistema
de gerenciamento
virtual
da fábrica.

SheetWorks,
Sistema
CAD CAM
3D.

AP100
Unidade de
programação
automática
conectada
à rede.

Dr. ABE
Sistema CAM
totalmente
automático.

Escritório

ASIS100PCL
Sistema
em rede para
processamento
de chapa
metálica.

2115 mm

3

AE

120 mm

Apesar de sua alta velocidade, a
série AE-NT consome somente
19 kVA de potência. O consumo
de energia com a máquina
parada é o menor entre todas
máquinas puncionadeiras da
Amada. O baixo consumo de
energia é também obtido durante
o processo em alta velocidade.
Outra consideração ambiental é
a eliminação do uso de óleo
hidráulico.

14

4

EM

Curva de acionamento
do martelo

410
0m

AE

Setup de ferramentas

2560 mm

Sistema automatizado

Linha

SDD SDD

AE-2510NT

Chão de
fábrica
AE-2510NT + MP-2512C1
AE-NT series
Série AE-NT

6

Máquina pronta para conexão em rede

AE-255NT
7

