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Ohraňování



Postaveno na pevných základech HFE série, modely ohraňovacích lisů Amada HFE3i 
zahrnují další prvky pro zvýšení výroby a inovativní dotykové AMNC3i rozhraní. 18.5» multi 
dotykový displej nabízí vícenásobné režimy zadávání dat (úhel, hloubka, 2D a 3D) pro 
maximální flexibilitu programování
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Fotografie zahrnuje volitelné příslušenství

Kompletní sortiment pro pokrytí
všech Vašich potřeb ohraňování



Typické výrobní vzorky
(porovnání produktivity s běznými stroji) 

HFE3i

Běžný stroj
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Celkový čas 
62% snížení času

Materiál: Běžná ocel 0.8mm 
Rozměry: 99 x 86 x 22mm

Materiál: Běžná ocel 1.0mm
Rozměry: 189 x 99 x 50mm

Materiál: Běžná ocel 0.8mm, 1.0mm, 5.0mm
Rozměry: 240 x 142 x 172mm

“Nástroj ONE STROKE”  
Jedno rozložení pro různé nastavení tloušťky materiálu.

«Společný nástrojový Layout» Automatický 
výpočet uspořádání nástrojů pomocí softwaru.
Například: Jedno uspořádání pro čtyři ohýbané díly.

HFE3i

Konvenční stroj
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Úspora času použitím Bi-S 
62% redukce času

Úspora času použitím režimu ražení 
71% redukce času

5.0t
1.0t

0.8t



AMNC3i

HFE3i série - Nová technologie
Snadné ovládání1

�� Multi dotykový LCD panel s uživatelsky přivětivým designem poskytuje intuitivní ovládání.

�� 18.5» vertikální displej umožňuje zobrazit všechny nezbytné informace o daném programu a ohybu.
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Program call Bend sequence Setup Processing

Screenshot examples



DIGIPRO

Bi-S a Bi-M

Kontrola úhlu a systém měření úhlu2

�� Digipro je vysoce přesné, elektronické 
zařízení pro měření úhlů, které přenáší 
naměřený úhel bezdrátově do NC 
ohraňovacího lisu.

�� Naměřený úhel je přenesen do NC a 
korekce úhlu je automaticky provedena 
na základě přijatých dat, což poskytuje 
přesný úhel ohybu.

�� Aktivní automatický systém měření úhlů
zajišťuje vysoce přesné ohraňování, i když 
tloušťka a vlastnosti materiálu se liší od 
části k části.

�� Eliminuje potřebu pro testovací ohyb a 
nastavení prvního úhlu ohybu. Tím se 
zabrání plýtvání a zkracuje se doba 
nastavení.

Nový systém zadního dorazu

Zadní doraz a systém ECO drive3

T5-ti osý zadní doraz má systém navigace nástrojů, kde palec zadního 
dorazu označí přesnou pozici kam umístit nástroj.

Delta X palec je užitečná funkce při zpracování asymetrických dílů.

Systém ECO drive neustále monitoruje a automaticky upravuje 
požadavky ohraňování. Poskytuje výhody jako je 20% nižší spotřebu 
energie, sníženou údržbu, nižší spotřebu oleje, nižší hladinu hluku a 
vyšší spolehlivost.
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Funkce (Volitelné příslušenství)  Možnosti

Manuální upínky
- Jednoduchá montáž / Demontáž ze spodu.
- Malá mezera mezi upínkami.
- Manuální zadní upnutí (volitelné příslušenství).

Přední podpora
- Přední podpora zpracovávaných dílů.

Pneumatické upínky
- Jednoduchá montáž / Demontáž ze spodu.
- Automatická funkce vytažení.
- Jednoduché přemístění a demontáž upínek.
- Manuální zadní upnutí (volitelné příslušenství).
- Malá mezera mezi upínkami.
- Žádné trubky na zadní straně beranu.

Pomocné rameno
- Zvyšuje přesnost a bezpečnost.
- Pomáhá obsluze stroje.
- Eliminuje potřebu druhého operátora.

Hydraulické upínání
nástrojů
- Jednoduchá montáž / Demontáž ze spodu.
- Snadná montáž pro složitější rozložení 

nástrojů.
- Žádné trubky na zadní straně beranu.

LED osvětlení (zadní)
- LED osvětlení je instalováno na zadní 

straně horního beranu.

Software CAM pro ohraňování
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Automatický dávkový režim (Batch Mode) 
CAM software vytváří programy bez zásahu obsluhy.

Společné nastavení nástrojů 
CAM software využívá společné nastavení nástrojů 
až pro maximum 99 dílů.

Dr ABE Bend automaticky zvolí nástroje, vytvoří 
uspořádání nástrojů a určí sekvenci ohybů.

AMNC3i řízení  
používá externě generované programy, což 
snižuje dobu programování a zvyšuje účinnost.



Ruční ovládací kolečko
- Možnost nastavení všech os.
- Snadné, rychlé a flexibilní manuální 
 nastavení.

Dorazový šroub
- Různé pozice díky přehození šroubu.

Čtečka čárových kódů
- Vestavěná čtečka čárových kódů.
- Eliminuje chybovost při hledání programů 
 a snižuje čas hledání.

Další tvary palců
- Použití speciálně tvarovaných palců pro

flexibilní pozici dorazu.

Bezpečnostní zařízení
- Typ laserových paprsků (AKAS III P).
- Typ světelné opony (SICK).

Zadní doraz se senzorem
- Eliminuje chybovost při dorážení.
- Senzor pozastaví proces ohýbání,

pokud zpracovávaný díl nemá kontakt 
s dorazem.

«Digitální» produkce díky Amada VPSS
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Amada navrhuje digitální výrobu 
pomocí VPSS (Virtuální Prototypní 
Simulační Systém). Všechna 
data jsou vytvářena v kanceláři 
a následně použity ve výrobě 
pomocí sítě.

SSD

Výroba

Kancelář

ASIS100PCL  
síťový systém 

zpracování plechů

Dr. ABE, 
plně automatický 

CAM systém

AP100  
Propojitelnost 
Automatické 

programovánít

SheetWorks  
pro rozvin  

3D modelování 
CAD systém

vFactory  
Vyrtuální výroba
Systém řízení

HFE3i



Popis Jednotka HFE3i

5020 8025 1003 1303 1703 1704 2203 2204

Celková šířka (Š) mm 3340 3800 4385 4440 4470 5530 4470 5560

Celková hloubka (H) mm 2450 2445 2430 2625 2625 2625 2625 2625

Celková výška (V) mm 2450 2540 2680 2815 2900 2890 2900 3085

Celková hmotnost kg 4600 5600 6600 8150 11600 13900 13750 17100

Š
H

V

04/2014
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Pro Vaší bezpečnost 
Před použitím je nutné důkladné přečtení návodu k obsluze.
Během používání tohoto výrobku je nutné používat vhodné osobní ochranné pomůcky.

• Specifikace, vybavení a vzhled podléhají změně bez upozornění z důvodu vylepšování.
• Oficiální název modelu zařízení popsané v tomto katalogu je HFE3i.

Používejte tyto registrované názvy modelu, pokud kontaktujete dotčená místa pro použití instalace, exportu nebo financování.

Bezpečnostní zařízení byla odstraněna na fotografiích v tomto katalogu.

©AMADA EUROPE HQ. All rights reserved.

�� Rozměry stroje

�� Parametry stroje*

Popis Jednotka HFE3i

5020 8025 1003 1303 1703 1704 2203 2204

Lisovací síla kN 500 800 1000 1300 1700 1700 2200 2200

Délka beranu mm 2090 2570 3110 3140 3170 4230 3170 4280

Šířka pracovního stolu mm 60 90 180

Průchodnost mezi stojany stroje mm 1665 2125 2705 2700 2700 3760 2700 3760

Vyložení mm 420

Výška otevření mm 470 (620)*

Stroke mm 200 (350)*

Výška stolu mm 960

Objem oleje l 55 90 110 150 235 235 295 295

Celkový příkon kW 4 7.5 7.5 11 15 15 18.5 18.5

Rychlost posuvu Y mm/s 200 100

Maximální pracovní rychlost Y mm/s 15** 10

Rychlost zpětného chodu Y mm/s 150 100

** 75% omezení tonáže *(provedení s dlouhým zdvihem)

 � HFE3i (Š) x (H) x (V)

Jednotka: Milimetry

AMADA GmbH
Amada Allee 1
42781 Haan - Germany
Tel: +49 (0)2104 2126-0
Fax: +49 (0)2104 2126-999
www.amada.de

STEMA-TECH s.r.o
Svatopetrská 7 
61700 Brno                                
Czech Republic
Tel: +420 547 217-364 
Fax: +420 547 227-090 
www.stematech.cz

AMZ Slovakia s.r.o.
Nam. A. Hlinku 26 
01701 Povazská Bystrica                    
Slovakia
Tel: +421 42 4260-849 
Fax: +421 42 4260-850
www.amada.sk 


