
Dimensões • vide tabela de especificações para demais medidas •

Av. Tamboré, 965/973 - Barueri - SP - CEP 06460-000
Fone: (11) 4134-2324 - Fax: (11) 4134-2329 www.amada.com.br

Amada do Brasil Ltda.

Especificações

HG ATC Modelo 1003 2204

Capacidade (ton) 100 220

Controlador CNC AMNC 3i

Comp. máx. dobra (mm) 3110 4300

Curso do avental (mm) 250

Abertura sem interm. 596

Distância entre colunas 2700 3760

Sist. compensação de flecha (2) Cilindros hidráulicos (3) Cilindros hidráulicos

Repetib. do avental (mm) ±0,001

Vel. de fechamento (mm/s) 220

Velocidade de dobra (mm/s) 20 (máx.) programável

Vel. de abertura (mm/s) 250

Batente traseiro (8) eixos incluindo L-Shift

Sheet Followers Não disponível Padrão

Dimensões da máquina (mm) (C) 6048 x (L) 3218 x (A) 2980 (C) 7125 x (L) 3416 x (A) 3174

Cap. do tanque de óleo (L) 48 123

Peso da máquina (Kg) 12175 23542

Requisito de energia 200V, 22kVA 200V, 41kVA

Pedal de acionamento (2) deslizante automático e remoto

Controle ângulo da dobra Auto Bi-S (Único) Auto Bi-S (Duplo)

Segurança Dispositivos e porta de segurança (ATC) barreira de luz (pedal desliz.),  
PILZ PSENvip P (operação)

ATC - Especificações 1003 2204

Estilo Ferramentas ATC

Magazines de punções 15 18

Magazines de matrizes 18 25

Disposição do ATC Lado direito

Layout máx. ferramentas 3060 mm 4000 mm

Espaço mín. entre ferr. 5 mm

Abertura “V” da matriz v4 a v40 mm

Sist. inversão de punção Sim

Altura da punção (mm) 170 padrão • 220 especial

Assista ao vídeo HG ATC – Patented 
Tooling Video para saber mais sobre a 
patente do ferramental ATC da Amada.

No interesse do progresso tecnológico, nos reservamos o direito 
de fazer mudanças nas especificações, design e ilustrações 
do equipamento. Especificações da precisão da peça e da 
espessura do material dependem das condições de produção, 
do tipo de material e do pré-tratamento.
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HG ATC Séries
Prensa Dobradeira Servo/Hidráulica Com  
Trocador Automático de Ferramentas Patenteado

HG 1003 ATC & HG 2204 ATC



HG ATC – Prensa Dobradeira com 
Trocador Automático de Ferramentas

• Modelo disponível em 3 metros
(100 ton) ou 4 metros (220 ton)

• Introduz trabalhos emergenciais
sem interrupção

• Triplica ou quadruplica a
capacidade de setups de cada dia

Acessórios Padrão

A Amada projetou a HG ATC como uma 
solução ideal para tamanhos de lote variáveis 
e eliminando os atrasos onerosos associados 
ao setup manual de ferramentas. O trocador 
de ferramentas automático patenteado (ATC) 
com ferramentas Amada pode realizar setups 
de ferramentas complexas em três minutos 
e permite que operadores de níveis de 
experiência variados utilizem eficientemente 
este sistema de dobra.

Setup rápido de ferramentas alcançadas pelo 
ATC proporciona aos usuários a capacidade 
de introduzir de forma perfeita tarefas urgen-
tes e triplicar ou quadruplicar a quantidade de 
configurações realizadas a cada dia.

Dependendo do modelo, o ATC é capaz de 
armazenar até 34 metros de ferramentas  pat-
enteadas e de alta precisão e está equipado 
com quatro manipuladores de ferramentas 
que colocam punções e matrizes ao longo da 
mesa da máquina. Além disso, ferramentas 
também podem ser instaladas em orientação 
inversa.

Outros recursos padrão no HG ATC incluem 
o controlador AMNC 3i, um sensor de dobra
integrado (Bi-S) que garante a precisão de
ângulo da dobra consistente e um sistema de
acionamento servo / hidráulico que consome
menos energia do que uma dobradeira
convencional.

Rack de Ferra-
mentas ATC
Porta-punção
e porta-matriz

• Projetada para realizar processo
em lotes variáveis e troca
automática de ferramentas

• Multiplicar o número
de setups diários

• Menos requisitos de
experiência de operadores

• Armazenagem ATC até 34
metos de ferramentas Amada

• Controlador AMNC 3i

• Sensor de ângulo integrado Bi-S

• Baixo consumo de energia

Principais Vantagens:

Controlador 
AMNC 3i

Dispositivo 
de segurança 

(laser)

Bi-S

Pedal Deslizante Programável Porta de Segurança

Sistema de 
Acionamento 

Servo / Hidráulico



Capacidade 1003 ATC:
• 26,5 metros de ferramental

• (15) magazines porta-punção

• (18) magazines porta-matriz

Capacidade 2204 ATC:
• 34,4 metros de ferramental

• (18) magazines porta-punção

• (25) magazines porta-matriz

Os magazines rotativos permitem 
que os punções sejam instalados em 

orientação inversa

4 manipuladores realizam 
automaticamente a troca de 

ferramentas com precisão e rapidez

• Cada magazine comporta 800 mm de ferramental ATC •

O ATC pode preparar layout de fer-
ramentas complexas em menos de 3 
minutos. Magazines cheias de ferra-
mentas de 100 mm cada podem sem 
carregadas todas de uma só vez para 
diminuir ainda mais o tempo de setup 
de ferramentas

Muitos fatores foram considerados na engenharia do ferramental ATC 
patenteado da Amada - incluindo equilíbrio de ferramentas, verticalidade e 
tolerâncias agudas. Além dos requisitos padrão de ferramentas de dobra, 
o design de ferramentas da Amada garante o movimento durante o car-
regamento / descarga e o alinhamento preciso da ponta do punção, que é 
ampliado dependendo da altura da ferramenta. Todas essas características 
cruciais de ferramentas foram cuidadosamente testadas e aprovadas alavan-
cando novos métodos de fabricação de ferramentas para garantir rapidez, 
precisão e repetibilidade de troca de ferramentas com o ATC.

Trocador Automático ATC e Ferramentas de Patente da Amada



Princípio do Acionamento 
Servo/hidráulico

• Alta Precisão

• Dinâmico

• Resultados Consistentes 
de Dobra

• Baixo nível de ruído

• Eficiência de energia

Série de Prensas Dobradeiras HG 
Dobradeira de alta precisão e alta velocidade com um sistema de acionamento 
servo / hidráulico avançado que oferece controle e precisão incomparáveis.

Servo motores independentes de alta 
eficiência com bomba hidráulica bi-direcional

• Velocidades de aproximação, dobra e retorno extremamente 
rápidas, proporcionam tempos de ciclo mais rápidos e resultam em 
mais peças por hora

• Repetibilidade e posicionamento inigualáveis do avental superior de 
±0.001 mm

• Inclinação programável do avental superior e a capacidade de dobra 
off-center de 50% permitem o setup rápido em multi-estágios de 
ferramentas

• Estabilidade da temperatura do óleo hidráulico garante consistência 
da precisão angular

• Menos óleo hidráulico e menos troca de óleo necessárias

• Baixo consumo de energia - os motores das bombas hidráulicas estão 
ativos somente quando o avental está em movimento

Tanque de Pressão

Servo Motor

Bomda de Pistão Bi-Direcional

Cilindro

Pistão

Avental Superior

Sistema Híbrido de Acionamento Exclusivo

Rápida Abertura

Processo de Dobra

Rápido Fechamento
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• A tela touchscreen de 18.5" oferece múltiplos modos de 
entrada de dados (ângulo, profundidade, 2D and 3D) para 
maximizar a flexibilidade 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 controle é conectado em rede

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 3İ

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

• Detecção automática e compensação do springback do material

• Elimina dobras-teste e reduz setup

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

• Compatível com matrizes de 1-V ( de 6 mm a 40 mm)

Bİ-S — Sensor Angular



O batente traseiro de 8 eixos está equipado com a funcionalidade 
L-Shift para posicionamento de peças com geometrias complexas.

Batente Traseiro com Múltiplos Eixos

• Movimento de alta velocidade em todos os eixos garante que os 
dedos do medidor estejam posicionados tão rapidamente quanto 
o operador posiciona a peça

• Os servo-acionamentos independentes para o eixo "L", incluindo 
o deslocamento em L, permitem o posicionamento de peças com 
geometria cônica e desnivelada

• Repetibilidade de posicionamento sem precedentes de ± 0,01mm

• Extensão do batente permite dimensões de abas mais longas

• O design de baixo perfil permite o posicionamento parcial sobre 
o topo do batente traseiro

• Cilindros hidráulicos localizados no avental inferior da máquina 
compensam automaticamente qualquer deflexão de flecha

• Garante consistência de ângula por todo o 
comprimento da mesa da máquina

• Operadores podem programar um fluxo de trabalho 
completo organizando múltiplas configurações 
de ferramentas ao longo da mesa

• HG 1003 ATC — (2) Cilindros hidráulicos de compensação 
HG 2204 ATC — (3) Cilindros hidráulicos de compensação

Compensação de Flecha Dinâmico

Estrutura de Alta Rigidez & Ampliação da Abertura

• A estrutura de alta rigidez da HG permite uma 
abertura maior (596 mm) e curso mais longo (250 mm)

• Uma abertura maior permite a dobra 
de caixas profundas e fácil remoção 
de peças com abas compridas

• A estrutura é construída a partir de chapa 
de aço temperada que elimina o estresse de 
soldagem e garante performance duradoura



HG 2204 ATC
A Dobradeira HG 2204 ATC aprimora todas as características padrão 
da HG 1003 ATC, oferecendo um comprimento de mesa mais longo, 
maior tonelagem e maior capacidade da ferramentas ATC.

SF 1012TL Sheet Follower (acompanhador de dobra) • exclusivo para a HG 2204 ATC •

O HG 2204 ATC está equipado com um acompanhador de dobra 
instalado de fábrica para auxiliar o operador enquanto dobra peças 
grandes e/ou pesadas. As peças que normalmente exigem dois ou 
mais operadores agora podem ser realizadas de maneira eficiente 
por uma única pessoa, reduzindo assim os custos de mão de obra 
e os riscos associados à dobra desses tipos de peças. Quando não 
estiver em uso, os braços do Sheet Follower podem ser deslizados 
para o lado direito da máquina para maior acessibilidade.

220 toneladas • 4 metros • 34,3 metros de armazenagem de ferramentas ATC

SF 1012TL

Tamanho Máx. Peça (mm) 1000 x 2000

Tamanho Mín. Peça (mm) 300 x 300

Espessura do Material (mm) 0,5 a 6,0

Peso Máx. Peça (Kg) 50 por braço

Número de Braços 2

Ângulo de Acompanhamento 40° a 48° em incrementos de 0.5°

Vel. de Acompanhamento • Ascendente (auto): 2 a 8 seg./45° em 7 passos 
• Descendente: 4 ou 6 seg./45° em 2 passos

Ajuste da Altura da Mesa (mm) 60 a 170 (altura total do porta matriz e ferram.) 

Abertura "V" da Matriz (mm) 4 a 63

Ventosas de Sucção ø60 mm x 3 por braço

Motor de Acionamento 0,2kW (0,3 HP) motor inversor com freio

Instalação Elétrica Trifásico, 200V, 2kVA (alimentado na máquina)

Ar Comprimido 73 psi (740mm³/min.)

Peso Total (Kg) 400


