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Prensa Dobradeira 100% Elétrica



Dual Servo Power (DSP) Drive - Acionamento por Duplo Servo Motor 

Prensa Dobradeira Série EG
Solução em Dobradeira compacta de ultra precisão, alta velocidade com 
avançado sistema de acionamento preciso por Duplo Servo Motor.

•  O acionamento por Duplo Servo Motor  
é composto por dois servo-motores, um  
para realizar a dobra e o segundo para 
a aproximação/recuo em alta velocidade 

•  Aproximação extremamente rápida,       
velocidade de dobra e retorno

•  Detecção de posicionamento altamente 
preciso 

•  Menor variação de velocidade no tempo de 
início da dobra

Dobrando

Aproximação/Recuo



sobre a parte superior do batente traseiro

Batente Traseiro com Deslocamento L (L-Shift) 

•  Batente traseiro com 5 eixos para acelerar tempo de setup de peças 
complexas

•  Movimentação em alta velocidade em todos os eixos assegura 
o  posicionamento rápido dos encostos enquanto o operador 
manuseia a peça

•  Eixos do deslocamento L (L-Shift) servo-acionados                       
independentemente, que vêm de série, permitem dobrar ampla 
gama de peças com formas variadas

•  O software navegador de ferramentas (Tool Navigator Software) 
posiciona o batente traseiro onde cada ferramenta necessita ser 
instalada, reduzindo o processo de setup de ferramental

•  O design com perfil rebaixado permite posicionamento de peças               

Retração de peças aprimorada

Alta Robustez & Ampla Abertura

•  Estrutura de alta rigidez permite dobrar mesmo com 
ampla abertura e curso do avental

•   Maior abertura permite dobras de caixas profundas e 
retração mais fácil de peças com abas longas

•  A estrutura é constituída a partir de aço de alta têmpera 
e elimina o estresse nas áreas de solda, garantindo uma 
performance duradoura 



Identifique e abra facilmente 
programas de dobra

Gerencie digitalmente sua 
biblioteca de ferramentas

Ajustar com precisão cada 
um dos eixos da máquina

Visualização 3D do 
posicionamento parcial 

durante a operação

Controlador AMNC 3i

O mais novo controlador da Amada 
possui uma interface gráfica fácil de usar 
e que  maximiza a produtividade.

Bİ-S — Sensor Angular (Opcional)

•  O  dispositivo Bi-S é um sensor angular de alta velocidade, alta precisão, 
provado e testado que mede e ajusta o ângulo das dobras instantanea-
mente

•  Elimina dobras-teste e ajuste do ângulo de dobra inicial eliminando assim o 
desperdício de sucata e reduzindo o tempo de setup

•  O ajuste automático do ângulo garante produção de alta qualidade, mesmo 
quando a espessura e a dureza do material variam de peça a peça

•  Supera qualquer fator do ambiente de trabalho que possa afetar o ângulo 
de dobra para produzir dobras com alta precisão mesmo que o operador 
não tenha experiência

• A tela touchscreen de 18.5" oferece múltiplos modos de entrada de 
dados (ângulo, profundidade, 2D and 3D) para maximizar a flexibili-
dade de programação 

•  Armazenamento local seguro dos dados de setup e programas de 
dobra

•  Controle manual giratório permite o ajuste de cada um dos eixos da 
máquina

•  Leitor de código de barras embutido

•  O banco de dados do servidor SDD da Amada fornece                   
armazenamento de programa em um servidor local quando o        
controlador é conectado em rede



EG 4010
Esta opção de modelo inclui múltiplos itens para facilitar 
a segurança do operador ao passo que permite aumentar a 
produtividade de dobra.

“ERGO” Modelo Ergonômico

Mesa de Trabalho          
Dobrável

Cadeira Ergonômica e 
descanso para os pés

Pedal Destacável

Gaveteiro de                
Armazenagem



38mm x 178mm
Galvanizado 0,9mm de espessura 
Número de dobras: 7

99mm x 76mm   
Aço carbono 1,5mm de espessura
Número de dobras: 8

241mm x 280mm  
Aço carbono 3,2mm de espessura

Número de dobras: 6

Amostras de Processo

*Imagens não estão na escala atual.

A Série EG é uma solução ideal em Prensas 
Dobradeiras para a produção de pequenos 
componentes metálicos que demandam alto nível de 
precisão.



O ADSS é o caminho para a 
manutenção preditiva do lloT. A ma-
nutenção preditiva otimiza o equilí-
brio entre a manutenção preventiva 
e corretiva. O ADSS utiliza sensores 
estrategicamente localizados e a 
mais recente tecnologia de inteligên-
cia artificial para monitorar o status 
da máquina e de seus componentes. 
As verificações remotas podem ser 
realizadas para detectar os principais 
avisos e alarmes e identificar o status 
de funcionamento de suas máquinas. 
A motivação de alarmes nos permite 
detectar problemas mais rapidam-
ente e evitar a ocorrência de falhas. 
Esses sisitemas nos permite atender 
e dar melhor suporte para as suas 
máquinas, resultando em aumento 
e continuidade de produção em um 
ambinete mais estável e confiável. 

Dados de operação

Compreensão rápida
da condição da máquina

• Manutenção
• Produção
• Engenharia

Forte Suporte para

Escritório da AMADA Matriz da AMADA
Time de analistas dá suporte 
remoto para a sua produção 
contínua

Máquina da AMADA são compatíveis 
com a Internet Industrial das Coisas 
(lloT - Industrial Internet of Things). Isto 
permite nossos clientes a aprimorar 
os processos de manufatura através 
da melhor utilização de tecnologias 
avançadas embutidas em suas máquinas. 
Os produtos e serviços da AMADA con-
tinuarão a progredir continuamente para 
atender aos requisitos em evolução com 
o mais recente software VPSS3i e com 
os componentes lloT mais avançados 
do setor, incluindo o ADSS ( Digital Sup-
port System da AMADA). As máquinas 
compátiveis com AMADA lloT proporc-
ionam maior eficiência da fabricação por 
meio de sua capacidade de monitorar as 
máquinas em tempo real e enviar dados 
via conexão de rede.

Suporte rápido

lloT da AMADA
• Suporte imediato por diagnóstico remoto

• Manutenção da performance da máquina

• Coleta periódica de dados e check-ups da 
situação da máquina

• Histórico de alarmes e avisos 
(máquina/ periféricos)

• Status de operação

• Dados do ressonador (laser)

Sistema de Suporte Digital da AMADA (ADSS) *Opcional para este modelo de máquina

Troca de
Informações

Assista ao vídeo do vFACTORY da AMADA

Gerencie toda a sua produção com facilidade 

Roteador 
Dedicado

Sua Fábrica

AMNC 3i
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EG 4010 EG 6013
Capacidade 40 60

Comp. máx. dobra (mm) 1050 1350

Distância entre colunas (A)(mm) 710 1010

Curso (mm) 150 150

Abertura(com Porta Punção padrão Europeu) (mm) 420 420

Número de acionamentos 2 2

Velocidade de aproximação 220 mm/seg 220 mm/seg

Velocidade de dobra 25 mm/seg 25 mm/seg

Velocidade de Retorno 220 mm/seg 220 mm/seg

Comprimento da máquina (B) 1778 mm 2469 mm

Largura da máquina (C) 1256 mm 1423 mm

Altura da máquina (D) 2370 mm 2660 mm

Peso da máquina 2,7 ton 3,7 ton

Potência do motor (1,8 + 0,85) kW x 2 ( 2.9 + 1.3 ) kW x 2

Inclinação do eixo D ± 2,0 mm ± 2,0 mm

Corrente elétrica 8 A 12 A

Requisitos elétrico 2.8 kVA 4.2 kVA 

VAC ± 10% ± 10%

Curso do encosto traseiro 300 mm 250 mm

Curso eixo Z do encosto traseiro 50 a 200 mm 50 a 200 mm

Velocidade eixo L do encosto traseiro 60 m/min 60 m/min

Velocidade eixo Z do encosto traseiro 20 m/min 20 m/min

Controlador AMNC 3i

Dimensões

Especificações

Amada do Brasil Ltda.

Av. Tamboré, 965/973 - Tamboré - Barueri - SP - CEP: 06460-000  - Fone: (11) 4134-2324 - FAx: (11) 4134-2329

www.amada.com.br

Assista ao video da Dobradeira EG


