Dimensões

Unidade: mm

(C: 4660 x L: 1770 x A: 2830)

A

C

L

Sistema de acionamento híbrido
Prensa dobradeira de alta velocidade e precisão

Unidade: mm

Modelo
Distância entre colunas
Abertura sem interm.
Altura de trabalho
Comprimento (C)
Altura Total (A)
Largura (L)

Especificações da máquina
Modelo
Capacidade
Comp. máx. dobra
Curso do avental
Número de cilindros (auxiliares)
Velocidade de fechamento rápido
Velocidade da dobra
Velocidade da abertura
Peso da máquina
Potência do motor
Capacidade do tanque de óleo hidráulico
Cabo de eletricidade primário
Inclinação

Eixo-D
Eixo-L

Requisito de energia

Especificações AMNC3i
Método de exibição

Tela LCD mul toque 18,5”

Eixos comandados pelo CNC
(Eixos entre parênteses são opcionais)

9 eixos: D1, D2, L1, L2, Y1, Y2, Z1, Z2, CC (LS1, LS2)

Método de entrada

Entrada por tela de toque, entrada informando o valor de coordenada do eixo, entrada por código de barras (quando em rede)

Incremento mínimo de entrada

Eixo D: 0,001, eixo L: 0,01, eixo Y: 0,1, eixo Z: 0,1, eixo CC: 0 a 500%

Velocidade dos eixos

Eixo L: 30, eixo Y: 90, eixo Z: 20

Curso do batente traseiro
Altura do encosto do batente traseiro

a

Por questão de segurança, siga as instruções
do manual antes de utilizar este produto.
Durante o uso deste produto, equipamentos de proteção
pessoal devem ser usados.

* As especificações, aparência e o próprio equipamento estão sujeitos a alteração, sem aviso prévio
por motivo de melhorias.
* Os nomes oficiais do modelo das máquinas e unidades descritas neste catálogo não são
hifenizados, como o HG5020, HG8025, HG1303, HG1703, HG1704, HG2203 e HG2204.
* Utilize os nomes registrados do modelo em caso de contato com autoridades, para uso em
instalação, exportação ou financiamento.
* A ortografia hifenizada HG-5020, HG-8025, HG-1303, HG-1703, HG-1704, HG-2203 e HG-2204 é
utilizada em algumas partes do catálogo para facilitar a leitura.
*As especificações contidas neste catálogo são voltadas à comercialização do produto no Japão.
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Uma solução completa com

alta velocidade e precisão

Amostras de processamento

para todos os ambientes de produção

(Comparativo de produção com prensas dobradeiras convencionais)

A prensa dobradeira híbrida atende as
necessidades do chão de fábrica.

Material: aço galvanizado 1,6 mm
Dimensões: 194,6 x 414,2 mm

Material: aço inox 1,2 mm
Dimensões: 334,4 x 288,8 mm

Comparação de produtividade

Comparação de produtividade

Redução de 60%

Redução de 71%

A série HG é a mais nova família de prensas dobradeiras de alta qualidade, feitas sob medida
para mudanças no ambiente de produção.
A estrutura com alta rigidez combinada a um novo sistema híbrido amplia ainda mais a faixa de
processamento. Mesmo com a maior velocidade e precisão do mundo em dobras de peças, a
prensa dobradeira da série HG economiza mais energia em relação aos modelos convencionais,
além de proporcionar melhorias no ambiente de trabalho. Uma variedade de soluções para ajuste
do ângulo de dobra auxiliam operadores inexperientes a obter o ângulo de dobra correto desde a
primeira peça, sem necessidade de testes de dobra.
O novo controlador, recentemente desenvolvido, possui funções poderosas de visualização,
permitindo que os operadores verifiquem em tempo real as informações sobre a dobra,
contribuindo para a facilidade na operação e menor tempo de processamento.

12,3 min
Máquina
convencional
(RG-80EX)

Sistema de acionamento híbrido
Prensas dobradeiras com alta velocidade e precisão

*Opcionais inclusos nas fotos

16,1 min
30,4 min

57,1 min

Máquina
convencional
(RG-80EX)

Material: aço galvanizado 1,6 mm
Dimensões: 531,9 x 180,8 mm

Material: aço galvanizado 1,6 mm
Dimensões: 857,6 x 283,6 mm

Comparação de produtividade

Comparação de produtividade

Redução de 58%

Redução de 50%

15,2 min
Máquina
convencional
(RG-125EX)

13,7 min
36,2 min

Máquina
convencional
(RG-125EX)

27,5 min
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Novas tecnologias da série HG
Facilidade na operação

Bombas hidráulicas de pistão são combinadas a
servomotores altamente precisos para a obtenção dos
maiores níveis mundiais de velocidade de produção e
conservação de energia. Um sistema de mesa
bombeada híbrido que pode acomodar um limite de
pressão superior a 500% garante uma precisão no
ângulo de dobra de ±15’ em qualquer posição ao
longo do comprimento da base em todas as prensas
dobradeiras da série HG.

O novo controlador, AMNC3i, possui tela LCD de múltiplo toque e incorpora uma filosofia de projeto focada no operador.
Os operadores podem operar a máquina intuitivamente, como fazem com um smartphone, com facilidade. O tamanho do
monitor foi aumentado do convencional monitor horizontal de 15 polegadas para um amplo monitor vertical de 18,5 polegadas. Os operadores podem verificar os programas e as informações de dobra facilmente. As funções aprimoradas do monitor permitem que as informações de conformações sejam exibidas em tempo real.

Dobras com alta velocidade e precisão, de materiais finos a grossos
Obtenção de máxima produtividade utilizando o mínimo de energia
Novo sistema híbrido/mesa bombeada
Bombas hidráulicas de pistão são combinadas a
servomotores altamente precisos para a obtenção dos
maiores níveis mundiais de velocidade de produção e
conservação de energia. Um sistema de mesa
bombeada híbrido que pode acomodar um limite de
pressão superior a 500% garante uma precisão no
ângulo de dobra de ±15’ em qualquer posição ao longo
do comprimento da base em todas as prensas dobradeiras da série HG.

Novo sistema de batente traseiro

Comparação da velocidade/comprimento do curso

HG-8025 Máquina convencional (FBDIII-8025)
Veloc. de fechamento rápido

mm/s

220

77/90 (a 50/60 Hz)

Velocidade da dobra

mm/s

20

8/9 (a 50/60 Hz)

Velocidade de abertura

mm/s

250

90 (a 50/60 Hz)

Comprimento do curso

mm/s

250

150

Velocidade do eixo L: 30 m/min
Comprimento da medição: 700 mm

Novo sistema de batente traseiro está instalado para
uma precisão e produtividade ainda maior. A repetição
do posicionamento do eixo L é de ± 0,003 mm.

Nova estrutura com alta rigidez/ampliação
da abertura
Acesso ao programa

Sequência de dobra

Ajuste

Processamento

Através da analise estrutural em busca do perfil ideal,
foi projetada uma estrutura com alta rigidez que permite
uma maior abertura e maior curso possibilitando o
processamento de caixas profundas.

Velocidade do eixo Y: 90 m/min

Velocidade do eixo Z: 20 m/min
Comprimento do curso: 250 mm
Faixa de percurso: 30 a 280 mm

Deslocamento L (opcional)

Soluções para um processamento estável sem necessidade de teste de dobra
Sensor angular (opcional)
Os sensores angulares Bi-S e Bi-L auxiliam a obtenção do ângulo de dobra
desejado, desde a primeira peça, sem necessidade de testes de dobra.
Sensor angular Bi-S (tipo contato)

Sensor angular Bi-L (tipo contato)

• Campo de medição do ângulo: 80° a 165°
• Limite de espessura: 1,0 a 6,0 mm
• Tipos de materiais aplicáveis: aço carbono,
aço inoxidável e alumínio
• Aberturas V aplicáveis: 6 a 40 mm (AFH) e 6 a
25 mm (AMTS)
• Quantidade de eixos do sensor: 1 ou 2 eixos
automáticos

• Campo de medição do ângulo: 60° a 150°
• Limite de espessura: 1,0 a 12,0 mm
• Tipos de materiais aplicáveis: aço macio, aço
inoxidável e alumínio (sem espelho acabado)
• Aberturas V aplicáveis: 6 a 100 mm
• Quantidade de eixos do sensor: 1 ou 2 eixos
automáticos

Controle de força
A força é ajustada para que se obtenha um ângulo de dobra de 90°.
Enquanto a peça de trabalho é dobrada a um valor de força definido,
seu ângulo de dobra é medido e ajustado automaticamente. Os
efeitos da espessura do material e as variações da propriedade são
reduzidos para que sejam produzidas peças dobradas estáveis com
alta qualidade.
Controle da força aplicada

Sistema de detecção da espessura (TDS)
O TDS lê a variação da espessura do material e compensa automaticamente a posição da espessura para uma dobra estável e correta.
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Outros recursos e opcionais

Opcionais

Luzes de LED (dianteira
e traseira)

Sheet Follower (acompanhador
de dobra) SF-1012TL

Sheet Follower (acompanhador
de dobra) SF-1548H

AGRIP

Luzes de LED estão instaladas na parte traseira
e dianteira do avental superior. Elas iluminam as
mãos do operador de forma que o operador
possa trabalhar mais eficientemente.

A SF-1012TL suporta até 50 kg em 1 eixo e 100
kg em 2 eixos, com tamanho de material
máximo de 1000 x 2000 mm. Reduz a mão de
obra utilizada e auxilia a dobra em caixas
fundas. Quando não estiver em uso, pode ser
movida para a estação de repouso.

A SF-1548H suporta chapas de trabalho com
até 150 kg e tamanho de material máximo de
1250 x 2500 mm. Reduz a mão de obra
utilizada e auxilia a dobra em caixas fundas.
Quando não estiver em uso, pode ser movida
para a estação de repouso.

Suporte de trabalho

Pedal autodeslizante

O suporte de trabalho pode ser utilizado
juntamente com o sensor angular BI-S ou
BI-L para o auxílio no processamento de
chapas finas e grossas.

O pedal autodeslizante se move
automaticamente para a direita e esquerda
em cada processo de dobra. Desta forma,
libera o operador da tarefa de deslocamento
lateral manual do pedal durante a fase de
dobra, além de contribuir para um ambiente
de processamento confortável.

Pedal com deslizamento
manual

Suporte hidráulico para
matriz de canal único

Um pedal com mecanismo de deslizamento
que pode ser movido para a direita e
esquerda, empurrando-o com as mãos. Em
caso de processamento de grandes
materiais, pode ser removido com trilho de
deslizamento e usado como um interruptor
de pedal convencional.

Fixação hidráulica das matrizes de canal
único fracionadas e AFH. Pode fixar e soltar
as matrizes com um toque. As placas de
fixação deslizam até que as matrizes
fracionadas fiquem firmemente fixadas.

O porta-punção padrão da Amada com
encaixe cônico possui mecanismo antiqueda.
AGRIP-M: manual
AGRIP-A: acionamento hidráulico

Sistema de ferramentas
modulares da Amada (AMTS)

Suporte reversível para matriz
de canal único

O pino de fixação no suporte da ferramenta é
operado hidraulicamente para fixar as
ferramentas AMTS com um toque. As
ferramentas AMTS podem ser instaladas em
qualquer posição e não precisam ser
alinhadas. A trava de segurança evita a queda
e desalinhamento do punção.

Reduz o tempo para troca e ajuste de
matrizes. Mecanismo antitombo e
antidesalinhamento de matrizes fracionadas.
Não necessita de alinhamento das matrizes
após trocá-las.

Encostos do batente traseiro

Encostos do batente
traseiro especiais

Frente

Traseira

Dispositivos de proteção
Novo dispositivo de proteção a laser
Garante que o operador trabalhe de forma segura,
mantendo sua produtividade.

Encosto removível

Encosto com sensor de trabalho (padrão)

Encosto com rebaixo
Encosto com suporte de 90 mm
Encosto com suporte de 300 mm

Encosto com sensor de trabalho (degraus)
Formato L
Formato U

Diagrama da rede
A Amada propõe a fabricação digital com base em seu sistema de simulação por protótipo virtual (VPSS). Os
dados de processamento gerados no escritório são gerenciados de forma integrada pelo SDD, captados pela rede
e utilizados na fábrica.

Proteção lateral (sem intertravamento)
Evita o acesso através de fendas laterais.

vFactory

SheetWorks

AP100

Sistema de
gerenciamento
virtual da fábrica.

Sistema CAD 3D.

Sistema CAD 2D.

Dr.ABE_Blank
Dr.ABE_Bend
Sistema CAM
totalmente automático
para corte e dobra.

Dr. ABE_Tube

SDDJ
vSSD
Servidor.

Software CAM para
criação de programas
e nesting de corte
para tubos a laser.

Dispositivo traseiro
Evita o acesso pela parte traseira.
Botões de parada de emergência
Localizado no controlador, à esquerda.

Intertravamento (modo DESLIGADO)

Escritório
Fábrica

A chave seletora do modo possui um modo OFF. Quando
o modo OFF for selecionado, todos os eixos em
movimento param.
Puncionadeira

Corte a laser

Corte a laser

Máquina pronta para a rede

Dobradeira

