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Úspěšná technologie ohraňování AMADA přináší uživatelům pružnost! 

Ohraňovací lisy AMADA se používají 
od roku 1955. V současnosti patří tento 
koncern s přibližně 90 tisíci instalovanými 
systémy celosvětově i v Evropě k čelním 
výrobcům na trhu. Neustálý nový a další 
vývoj na základě současných zkušeností 
umožňuje vznik stále nových systémových 
řešení přizpůsobených požadavkům trhu.

Vyráběno v Evropě – 
pro Evropu

To platí také u řady strojů HFE-M2 – 
nové referenční řady s vysoce kvalitními 
ohraňovacími lisy v rozsahu výkonů 
500 až 2200 kN. 

Mezi nejvýraznější vlastnosti této modelové 
řady patří: více pohodlí při obsluze, více 
možností z hlediska použitelnosti a stupně 
využití a také zvýšená efektivita a rentabilita 
díky vysoké přesnosti, novým energetickým 
koncepcím a volitelným možnostem 
rozšiřování. 

S ohraňovacími lisy řady HFE-M2 může 
uživatel dosahovat nejlepších výsledků 
efektivně a hospodárně:

Nezávisle na vybrané třídě lisovací síly   ■
a velikosti
S maximálním pohodlím při obsluze ■
S možnostmi vycházejícími z potřeb praxe ■
Při vysoké pružnosti ■
S vysokým výkonovým potenciálem ■
Zaměřeno na jednoduché i komplexní  ■
potřeby dneška i zítřka
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Široká rozmanitost  
pro na chlup přesnou kvalitu

Varianty modelů vyhovující potřebám  ■
praxe jsou navíc průběžně vylepšovány/
zhodnocovány celou řadou novinek
Vyvinuto speciálně pro evropský trh   ■
a vyráběno v Evropě
Ekonomicky atraktivní varianty modelů: pro  ■
lisovací síly od 500 do 2200 kN a délky 
ohraňování 1250 až 4000 mm
Na všechny materiály a tloušťky materiálů  ■
optimální kombinace lisovací síly a délky
Modernizovaná koncepce pohonů a využití  ■
energie s výrazně sníženou spotřebou 
energie ve srovnání s konvenčními systémy
Stejnoměrné úhly ohybu bez  ■
bombírovacího zařízení a bez ručního 
přizpůsobení – přednost při zpracování 
každého materiálu a všech jeho tlouštěk
Spolehlivost, přesnost a nízké náklady   ■
na provoz a údržbu 

Použití vysoce kvalitních komponent  ■
renomovaných značkových výrobců
Moderní NC řízení ■
Široká paleta příslušenství, pro ještě vyšší  ■
pružnost
Ovládání „AB-PAD“ s možností dálkové  ■
diagnostiky – aktualizace softwaru je 
možná přes Internet
Strojní, nástrojová a procesní technika  ■
„od jednoho dodavatele“ – aplikační 
poradenství, školení obsluhy, zajišťování 
náhradních dílů a servisní i údržbářské 
výkony přímo od společnosti AMADA

Nejdůležitější přednosti přehledně
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Řada strojů s osmi modely v nejrůznějších 
kombinacích lisovací síly a délky pracuje 
optimálně co do účinnosti i spotřeby 
energie s identickými ovládacími systémy, 
dvěma variantami zadního dorazu 
a individuálními možnostmi rozšiřování. 
Tato řada je mimořádně účinně použitelná 
pro jednoduché i komplexní úkoly. 

Podobně jako všechny ohraňovací lisy 
společnosti AMADA disponuje i řada 
HFE-M2 důležitým ukazatelem samostatného 
provozu: její speciálně tvarované berany 
se dodávají společně s bočními stojany 
jako spojená konstrukce, která znamená, 
že běžná bombírovací zařízení jsou v tomto 
případě zbytečná. Speciální konstrukce 
dolního beranu zajišťuje konstantní úhel 
ohybu vlevo, uprostřed i vpravo.

Je lhostejné, které kombinace materiálů 
a jejich tlouštěk se používají, další 
komponenty a ruční zásahy jsou k dosažení 
vysoce kvalitního ohranění zbytečné.

Inteligentní koncepce HFE-M2  
pro rozmanité úlohy

Zvláštní užitek pro uživatele: ještě rychlejší a 
dokonalejší výroba kvalitních výrobků. 

Dalším ručitelem přesnosti této systémové 
techniky je volná disponibilita vlastní pracovní 
oblasti. U řady HFE-M2 byly výška při 
vestavbě, šířka pracovních stolů, vyložení a 
průchody mezi stojany stroje přizpůsobeny 
potřebám moderní výrobní techniky. Díky 
tomu lze využívat více prostoru pro akce, více 
pohodlí při obsluze a jednodušší manipulaci 
s obrobky. 

Pokud jde o horní beran, má uživatel k 
dispozici volitelně individuálně řiditelné čtyři 
osy nebo sedm os. Přitom lze oba válce 
horního beranu (osa Y1 a Y2) řídit navzájem 
nezávisle. 

Dva různé systémy zadního dorazu nabízejí 
volitelně dvě nebo pět řízených os.  
Ve dvouosé variantě lze individuálně řídit 
pohyb dopředu a dozadu (osa X) a pohyb 
nahoru a dolů (osa R). 

Systém s pěti řízenými osami nabízí navíc 
možnost šikmo přejíždět nosníkem dorazu 
(osa X1 a X2) a palci dorazu pohybovat i do 
stran (osa Z1 a Z2).

Pomůcky k ohýbání SF-75
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Řada HFE-M2 s optimalizovaným 
konstrukčním provedením nabízí kromě 
technické dokonalosti v detailech 
a multifunkčního NC řízení volitelně také 
ekologickou koncepci pohonů a využití 
energie se zvýšenou rentabilitou ve prospěch 
uživatele. 
Pracovníci vývoje ve společnosti AMADA 
vytvořili řešení, které
 

pracuje energeticky úsporně, ■
snižuje hladinu hluku, ■
zvyšuje spolehlivost,  ■
minimalizuje nároky na údržbu. ■

Ohraňování  
s novými stupni volnosti
Volitelně se zde používá pohon 
invertoru

Výkonné NC řízení s komfortní obsluhou  
„AB-PAD“ reaguje v reálném čase. 
Rozmanité pomůcky pro obsluhu, rozsáhlá 
knihovna programů a nástrojů a také možnost 
individuálních úprav podstatně zvyšují užitek 
ze systémové techniky HFE-M2, která je 
připravena na budoucnost.

Moderní technologie řízení sběrnice  ■
s novým hardwarem a softwarem založená 
na rozsáhlých zkušenostech a znalostech
Ovládání s dotykovou obrazovkou  ■
pohyblivé ve třech směrech – pružně 
se přizpůsobující potřebám obsluhy
2D zobrazení obrobků ■
Velká knihovna nástrojů a materiálů ■
Otevřená, modulární struktura programů  ■
– nové funkce ke snadné integraci
Možnost dálkové diagnostiky ■
Aktualizace softwaru přes  ■
Internet nebo USB

S volitelně dodávanou systémovou 
technikou HFE-M2 řízenou invertorem 
mohou konstruktéři a uživatelé strojů 
společně přispět k lepší budoucnosti – a 
to hospodárně a ekologicky. Frekvenční 
měnič řídí motor čerpadla, který pracuje jen 
v případě potřeby. A to neustále s optimálním 
počtem otáček, které jsou přizpůsobeny 
příslušné pracovní situaci. Přesvědčivým 
argumentem je až 20 % energetických úspor.

Ovládání AB-PAD 
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Komplexní funkce AMADA  
pro bezstarostný provoz

AMADA je již dlouhá desetiletí dodavatelem 
kompletních systémů ve zpracování plechů: 
stroje, aplikační poradenství, školení a další 
vzdělávání, software, nářadí, příslušenství, 
náhradní díly a služby údržby – u společnosti 
AMADA máte vše od jednoho dodavatele. 
Díky tomu mají zákazníci a uživatelé možnost 
dosahovat dnes i v budoucnosti vyšší 
produktivity, vyšší hospodárnosti, lepšího 
vytížení a optimální kvality výroby. AMADA 
tak demonstruje odpovědnost za rozsáhlý 
balík výrobně technické kompetence.

Řada HFE-M2 splňuje požadavky moderní 
bezpečnostní techniky podle standardů EU 
a je certifikována podle platných norem. 
Podle přání a požadavků lze ohraňovací lisy 
vybavit dvěma různými optoelektronickými 
bezpečnostními systémy, volitelně moderním 
laserovým systémem AKAS III a osvědčenou 
světelnou závorou. 

Nejmenší odchylky od tloušťky materiálu 
nebo pevnosti v tahu nepříznivě ovlivňují 
úhel ohybu. Aby bylo možné i tak dosahovat 
vynikajících výsledků, nabízí AMADA dva 
různé systémy měření úhlu.

DIGIPRO je příruční elektronický měřič úhlu, 
který bezdrátově vysílá přes infračervené 
rozhraní změřený úhel ohybu do ovládání. 
V případě odchylky od naprogramované 
požadované hodnoty provede automaticky 
korekci.

Stroj, nástroj, příslušenství a služba

Bezpečnost pro  
obsluhu a výrobu

DIGIPRO a indikátor ohybu

BI-J, indikátor ohybu, se používá inline, 
tedy aktivně v procesu. Samostatně měří úhel 
ohybu a zpětné pružení a reguluje potřebné 
hloubky zanoření až do požadovaného 
cílového úhlu. Indikátor BI-J je vhodný pro 
šířky matric (velikosti V) 6 až 40 mm.  
Výsledek: automatizovaná, dokonalá přesnost 
hned od prvního dílu.

AMADA vyrábí pro své zákazníky také 
zvláštní nástroje, třebaže celých 90 % všech 
ohraňovacích úkolů lze pokrýt standardními 
komponenty. 

Databáze programů a nářadí řady lisů 
HFE-M2 jsou kompatibilní s dalšími systémy 
AMADA. Každé ovládání obsahuje knihovny 
nářadí a materiálů s možností úprav.

Základy řízení a Know-how obsluhy (abeceda 
techniky ohraňování) se koncipují a realizují 
speciálně pro aplikační techniky a praktiky ve 
vlastní škole „AMADA School“ v Haanu.

DigiPro Bending indicator
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Servomotoricky poháněné jednoramenné 
nebo dvouramenné vedení obrobku se 
může použít při zpracování u velmi těžkých 
plechů, nebo u plechů s velkou plochou. 
Toto příslušenství přispívá ke zjednodušení a 
zkvalitnění práce. Pokud by toto příslušenství 
nebylo třeba, lze ho ručně přesunout 
do parkovací polohy, která je stranou 
a nepřekáží v další obsluze stroje. Díky 
použití pomůcky na ohýbání lze dosahovat 
vynikajících výsledků s minimálními nároky 
na fyzickou sílu. Při jejím použití většinou 
není potřeba další pracovník obsluhy.

Zejména schránky s vysokými hranami 
s ohybem vyžadují hodně místa na 
horní nástroj (razník). Pro tyto speciální 
požadavky nabízí AMADA HFE-M2 také 
verzi s dlouhým zdvihem. S montážní 
výškou 620 mm a se zdvihem 350 mm lze 
vyrábět schránky o výšce 300 mm a více.

Pro zadní doraz varianty stroje se 7 osami se 
navíc nabízí možnost Δ-X. Díky tomu získávají 
výstupky dorazů další - motorickou - možnost 
změny nastavení +/- 150 mm ve směru X. 
Oba výstupky dorazu mohou být nastaveny 
na různou hloubku, což může být velmi 
užitečné především u asymetrických obrobků.

Stroje řady HFE-M2 nevyžadují zvláštní 
údržbu a jejich diagnostiku lze provádět 
na dálku. Díky tomu může společnost 
AMADA diagnostikovat poruchy na dálku 
a odstraňovat je mohou specializovaní 
kvalifikovaní servisní pracovníci nebo 
uživatel vlastními silami.

Pomůcka k ohýbání  
a řízené dosedání

Long Stroke – zvětšený zdvih a 
instalační výška

Možnost zadního dorazu „Δ-X“ 

Údržba  
a opravy
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Technické údaje HFE-M2 5012 5020 8025 1003 1303 1703 1704 2204
Lisovací síla kN 500 500 800 1000 1300 1700 1700 2200
Délka beranu (mm) 1270 2090 2570 3110 3140 3170 4230 4280
Průchodnost mezi stojany stroje (mm) 1035 1665 2125 2705 2700 2700 3760 3760
Vyložení (mm) 100 420
Standardní zdvih (mm) 150 200
Zdvih v provedení s dlouhým zdvihem (mm) – – – – 350 350 350 350
Výška při vestavbě - standardní (mm) 370 470
Výška při vestavbě v provedení s dlouhým zdvihem (mm) – – – – 620 620 620 620
Šířka pracovního stolu (mm) 60 60 60 60 90 180 180 180
Výška stolu (mm) 960 960
Rychlost přísuvu* Y (mm/s) 1-100 1-100
Pracovní rychlost Y (mm/s) 1-10 1-10
Rychlost zpětného chodu Y (mm) 1-100 1-100
Celkem příkon (kW) 6 6 9 9 12,5 16,5 16,5 20
Síťové napětí (V/Hz) 400/50 400/50
Objem oleje (l) 55 55 90 110 150 235 235 295
Počet řízených os 4 4 nebo 7
Zadní doraz typu A
Rozsah přestavění osy X (mm) – 700
Rozsah přestavění osy X s položeným obrobkem (mm) – 750 / 1020
Rozsah přestavění osy R (mm) – 250
Rozsah přestavění osy Z (mm) – ruční přestavění
Rychlost přestavění osy X (mm/s) – 270
Rychlost přestavění osy R (mm/s) – 90
Přesnost polohování osy X (+/-mm) – 0,1
Přesnost polohování osy R (+/-mm) – 0,1
Zadní doraz typu B
Rozsah přestavění osy X (mm) – 700
Rozsah přestavění osy X s položeným obrobkem (mm) – 750 / 1020
Rozsah přestavění osy R (mm) – 250
Rozsah přestavění osy Z (mm) – 1445 1900 2460 2460 2460 3500 3500
Rychlost přestavění X1 + X2 (mm/s) – 500
Rychlost přestavění osy R (mm/s) – 160
Rychlost přestavění Z1 + Z2 (mm/s) – 1000
Přesnost polohování X1 + X2 (+/-mm) – 0,1
Přesnost polohování osy R (+/-mm) – 0,1
Přesnost polohování Z1 + Z2 (+/-mm) – 1
Zadní doraz typu C
Rozsah přestavění osy X (mm) 650 –
Rozsah přestavění osy X s položeným obrobkem (mm) 700 / 970 –
Rozsah přestavění osy R (mm) 150 –
Rozsah přestavění osy Z (mm) ručně –
Rychlost přestavění osy X (mm/s) 350 –
Rychlost přestavění osy R (mm/s) 160 –
Přesnost polohování osy X (+/-mm) 0,1 –
Přesnost polohování osy R (+/-mm) 0,1 –
Rozměry a hmotnosti (rozměry při přepravě)
Celková délka (L) standardně (mm) 1415 2905 3365 3950 3950 3980 5040 5070
Celková hloubka (T) standardně (mm) 1615 1900 1895 1880 2075 2075 2075 2075
Celková výška (H) standardně (mm) 2300 2450 2540 2685 2815 2900 2890 3085
Celková výška (H) v provedení s dlouhým zdvihem (mm) – – – – 3140 3140 3150 3270
Hmotnost standardně (kg) 3550 4850 5880 6910 8460 11910 14250 17450
Hmotnost v provedení s dlouhým zdvihem (kg) – – – – 9310 12710 14850 18350

Ve smyslu technologického pokroku jsou změny technických rozměrů, konstrukce a vybavení a také odchylky u vyobrazení vyhrazeny. Údaje o přesnosti jsou uvedeny v souladu s předpisem VDI/DGQ 3441. 
Přesnost obrobku a tloušťka materiálu, kterou lze řezat, závisí mimo jiné na výrobních podmínkách, materiálu, druhu obrobku, jeho předběžné úpravě, velikosti tabule a poloze v pracovní oblasti.

* Jen při použití vhodných bezpečnostních zařízení

Amada GmbH
Amada Allee 1
42781 Haan
Germany

Tel. +49 2104 2126-0
Fax +49 2104 2126-999

info@amada.de
www.amada.de ©
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