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Automation 
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Stanztechnologie 

Software 
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Pantone DS 3-5 C 
CMYK 0/0/70/15 

Pantone DS 36-2 C 
CMYK 0/50/85/0 

Pantone DS 98-1 C 
CMYK 0/100/70/10 

Pantone 287 C 
CMYK 100/93/0/0 

Pantone DS 232-1 C 
CMYK 100/0/0/0 

Pantone DS 254-6 C 
CMYK 40/0/20/0 

Pantone DS 298-3 C 
CMYK 30/0/70/0 

Pantone DS 5-3 C 
CMYK 0/15/75/0 

Pantone DS 5-3 C 
CMYK 0/15/75/0 

Pantone DS 281-5 C 
CMYK 45/0/50/30 

 



Díky různým řadám ohraňovacích lisů 
umožňuje společnost AMADA uživatelům 
produktivně a hospodárně využívat pružné 
možnosti k dosahování nejlepších možných 
výsledků nezávisle na zvolené třídě 
lisovací síly a velikosti strojů. S nejvyšším 
komfortem obsluhy, velkou nabídkou nástrojů 
a softwarem přizpůsobeným potřebám 
uživatele pokrývá jednoduché i komplexní 
potřeby zákazníků dnes i v budoucnosti.

Technologie ohraňování 
AMADA
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Výroba a odbyt ohraňovacích lisů začaly 
v roce 1955 prostřednictvím firmy Promecam 
ve Francii. 

V roce 1986 koncern AMADA koupil firmu 
Promecam a tím převzal vlastní výrobu 
ohraňovacích lisů v Evropě a pro ni.

V současnosti koncern AMADA s přibližně 
90 000 instalovanými ohraňovacími systémy 
patří v celosvětovém měřítku i v Evropě 
k čelním společnostem na trhu. Na 
základě nového i dalšího vývoje výrobků 
s využitím mezinárodně shromážděných 
zkušeností vznikají inovační systémová řešení 
přizpůsobená rostoucím požadavkům trhu.

Historie ohraňovacích lisů AMADA Kompetence díky zkušenostem

STP-C – 1. stroj s horním 
pohonem Promecam v Evropě
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S moderní koncepcí pohonů a energie 
stroje HFE-M2 klesá spotřeba elektrické 
energie ve srovnání se stroji s konvenční 
technologií pohonů přibližně o 20 procent. 
Úspor se dosahuje volitelným řízením 
čerpadel s frekvenčními měniči. Další 
markantní znaky této konstrukční řady jsou 
vysoký komfort obsluhy, široká použitelnost 
a stupeň využití a také zvýšená rentabilita. 

Řada HFE-M2

Všestranný stroj s nejvyšší efektivitou 
při využití
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Speciální konstrukce dolních lisovacích 
beranů nahrazuje dosud běžně používané 
a ne zcela nesporné bombírovací zařízení. 
Toto inovační uspořádání dolního lisovacího 
beranu zaručuje dokonalé výsledky ohýbání 
ve všech oblastech využití. 

TECHNICKÉ ÚDAJE

OHRAŇOVACÍ LISY
Lisovací síla 500 - 2 200 kN

Délka ohraňování 1 250 - 4 000 mm

Vestavná výška 370 - 620 mm

Zdvih 150 - 350 mm

Počet řízených os 4 - 7
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Tato inovační konstrukční řada poskytuje 
uživatelům různé kombinace délky a lisovací 
síly, které umožňují nejlepší možné využití 
ve výrobě. Centrální faktor produktivity 
této konstrukční řady je „inteligentní“ resp. 
„konstrukčně citlivý“ lisovací beran. Ten 
zaručuje nejkvalitnější výsledky ohýbání 
v celé délce stroje. V závislosti na tloušťce 
materiálu, délce a poloze obrobku na 
lisovacím beranu řízení stroje samostatně 
vypočítává hodnoty nastavení systému.

Řada HD

Hvězdy v segmentu na špičce
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Ještě větší hospodárnost zajišťuje hybridní 
koncepce. Potřebný výkon dodává 
hydraulický systém servopohonů. Motory 
pracují již jen během pohybu lisovacího 
beranu. To přináší podstatné snížení 
potřeby energie. Další výhody vznikají díky 
snížené potřebě hydraulického oleje, delším 
intervalům výměny oleje a sníženému 
zahřívání oleje.

TECHNICKÉ ÚDAJE

OHRAŇOVACÍ LISY
Lisovací síla 500 - 2 200 kN

Délky ohraňování 2 090 - 4 300 mm

Vestavná výška 470 - 620 mm

Zdvih 200 - 350 mm

Počet řízených os 7+
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Díky pružným řešením automatizace od 
společnosti AMADA lze i ty nejsložitější 
obrobky nejrůznějších formátu vyrobit s 
maximální přesností. Navíc téměř zcela 
odpadají vedlejší časy, takže ohraňovací lisy 
pracují nepřetržitě. 

Automatické kontrolní mechanismy kontrolují 
každý proces ohýbání a ihned korigují pozici 
obrobku. Díky aktivnímu zajištění kvality 
automatické ohraňovací lisy společnosti 
AMADA dosahují výsledků ohýbání na 
nejvyšší úrovni a podstatně snižují množství 
zmetků. 

Automatizace ohraňování 
a plně automatické ohýbací 
buňky

Automatický výměník nástrojů

Výměna chapače u robotu na 
nakládání a vykládání obrobků
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Pro plynulou výrobu na nejvyšší úrovni

Z hlediska usnadnění práce, vysokého 
komfortu obsluhy a nepřerušeného průběhu 
výroby – i při změně programu – lze ohýbací 
buňky AMADA rozšiřovat a ty jsou schopny 
splnit prakticky každé přání uživatele. 
Automatizační řešení dovolují díky různým 
manipulačním systémům, přizpůsobeným 
komponentám toku materiálu a možnosti 
propojení řady systémových modulů do sítě, 
realizovat úlohy automatizace přizpůsobené 
potřebám zákazníka. Různé buňky nabízejí 
každému uživateli optimální řešení jeho 
speciálních požadavků na výrobu.

Proces ohýbání s přístrojem ASTRO-100 II NT

Proces ohýbání s přístrojem ASTRO-100 II NT
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Ohýbací buňky druhé generace přístrojů 
řady ASTRO-100 II NT splňují nejvyšší nároky 
na kvalitu a zapůsobí svými výkonovými 
charakteristikami. Díky tomu lze s nimi 
hospodárně vyrobit i malé velikosti dávek.

K dispozici jsou tři varianty modelů určené 
k pokrytí různých možností použití: 

ASTRO-100 II NT –  
pro ohraňování složitých obrobků. Celý 
proces ohýbání se provádí plně automaticky 
pomocí robotů na nakládání a vykládání 
obrobků, přenosového stolu, kontroly 
tloušťky plechu a pracovní stanice. 

ASTRO-100 II NT PLUS –  
se znovu zvýšeným stupněm automatizace. 
Toto provedení disponuje navíc automatickým 
výměníkem nástrojů a chapačů. Robotem na 
nakládání a vykládání lze lineárně pojíždět.

ASTRO-100 II NT TELUL –  
speciálně pro vysoce komplexní geometrie 
dílů. Namísto robotu na nakládání a vykládání 
obrobků je tato ohýbací buňka vybavena 
propustí k ručnímu vkládání a odebírání dílů.

ASTRO-100 II NT

Plně automaticky a hospodárně  
pro komplexní obrobky 

Upínání přířezů pomocí robotu na 
nakládání a vykládání obrobků

10



TECHNICKÉ ÚDAJE 

OHRAŇOVACÍ LIS
Lisovací síla 1 000 kN

Délka ohraňování 3 000 mm

Vestavná výška 620 mm

Zdvih 200 mm

Počet řízených os 7

ROBOT NA NAKLÁDÁNÍ A VYKLÁDÁNÍ OBROBKŮ
Max. kapacita 20 kg

Výška stohu surového materiálu 500 mm

Počet řízených os 6

OHRAŇOVACÍ ROBOT
Max. kapacita 20 kg

Maximální velikost dílů 800 x 1.000 nebo 300 x 1.300 mm

Délka lineární osy 3.080 mm

Počet řízených os 5
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Přístroj ASTRO-165 W rozšiřuje rodinu strojů 
ASTRO o jednu z největších standardních 
ohýbacích buněk na evropském trhu.
 
Ohraňovací lis je poháněn jedinečným 
servohydraulickým pohonem. Ten je 
extrémně rychlý a zajišťuje svou aktivní 
kompenzací průhybu nejlepší výsledky 
ohýbání nezávisle na materiálu a poloze 
ve stroji. Navíc pracuje s velmi malým 
množstvím hydraulického oleje, což 
snižuje náklady na údržbu a šetří energii, 
protože stroj spotřebovává proud jedině 
tehdy, když je lisovací beran v pohybu.

Ohraňovací robot pojíždí na lineární dráze na 
podlaze, jejíž prostřednictvím dosahuje také 
k automatickému výměníku s chapačem. 
Během procesu ohýbání aktivní senzorika 
zadního dorazu zajišťuje přesné výsledky.

ASTRO-165 W

Řešení pro zvláště velké  
a těžké díly

TECHNICKÉ ÚDAJE

OHRAŇOVACÍ LISY
Lisovací síla 1 300 - 2 200 kN

Délka ohraňování 3 000 - 4 000 mm

Vestavná výška 600 - 660 mm

Zdvih 200 - 250 mm

Počet řízených os 7

ROBOT
Nosnost 165 kg

Maximální velikost dílů 3 000 x 1 500 mm

Řízené osy 7

Délka podlahové pojezdové dráhy 4 800 - 6 000 mm
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Ručně ovládané ohraňovací lisy lze pomocí 
tohoto automatického řešení dodatečně 
přestavět na plně automatickou ohýbací 
buňku. Alternativně je k dispozici velká 
rotační osa nebo lineární podlahová 
pojezdová dráha pro ohraňovacího robota, 
aby bylo možné využít celou délku stroje. 

Pro bezpečný a přesný proces ohraňování 
je nakládací jednotka vybavena kontrolou 
zdvojených plechů a deska se na šikmé 
rovině optimálně vyrovnává. Samotný 
proces ohraňování je aktivně kontrolován 
zadním dorazem ohraňovacího lisu.

ABS-R

Dodatečné vybavení  
k automatické ohýbací buňce

TECHNICKÉ ÚDAJE

ROBOT
Nosnost 20 - 200 kg

Řízené osy 7

Délka podlahové pojezdové dráhy 4 000 - 24 000 mm
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Společnost AMADA nabízí k ohraňovacím 
lisům promyšlený program volitelných 
vlastností jako pomůcek k ohýbání, různých 
funkcí zadního dorazu a systémů měření 
úhlů, které zčásti dokonce přímo v průběhu 
výrobního procesu kontrolují dodržování 
rozměrů a v případě potřeby je mohou 
korigovat.

Rozsáhlé a pro všechny případy

U velmi těžkých plechů nebo u plechů 
s velmi velkou plochou mohou ohýbací 
pomůcky představovat příslušenství 
zajišťující kvalitu a ohromné zjednodušení 
práce. Přebírají servomotoricky poháněné, 
jednoramenné nebo dvouramenné 
vedení obrobku. Díky použití pomůcky 
na ohýbání lze dosahovat vynikajících 
výsledků s minimálními nároky na sílu. 

Pomůcky při ohýbání a systémy 
měření úhlů

Příslušenství

Úhel ohybu mohou ovlivnit i ty 
nejmenší odchylky v tloušťce nebo 
pevnosti materiálu. Proto AMADA 
nabízí různé systémy měření úhlů, 
které ihned rozpoznávají odchylky 
a zajišťují vynikající výsledky.

Systém měření úhlů „BI-S“ 

Pomůcky při ohýbání
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Upínání nástrojů

Nejlepší možné výsledky při ohýbání 
na strojích AMADA zajišťují ohraňovací 
nástroje, které jsou dokonale vyladěny 
na kvalitní práci. Standardní nástroje 
společnosti AMADA pokrývají 90 procent 
úkolů ohraňování. AMADA navíc nabízí 
také výrobu zvláštních nástrojů dle 
individuálních potřeb zákazníků. 

Ohraňovací nástroje

Přidaná hodnota a záruka kvality  
s optimálním nástrojem
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Softwarové moduly AMADA jsou velmi 
vhodné jako efektivní a na výrobu 
orientované pomůcky k naprogramování 
strojů. Od plechové konstrukce až po 
inteligentní optimalizaci a vizualizaci 
výroby AMADA nabízí snadno zvladatelná 
řešení vhodná pro jednotlivé úkoly.

Ohraňovací software

Pro ruční ohraňovací lisy

Například ohraňovací software společnosti 
AMADA umožňuje dokonce externí 
naprogramování ohraňovacích lisů včetně 
virtuálního zkušebního chodu. Zvláště 
uživatelsky příjemné je pracovat se 3D 
zobrazením a simulacemi, velkou knihovnou 
nástrojů, automatickým výběrem nástroje, 
samostatnou kalkulací nejlepší možné 
posloupnosti ohýbání nebo s dalšími 
užitečnými podpůrnými možnostmi jako 
například s automatickou kontrolou kolizí.
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Software AstroCAM umožňuje naprogramovat 
robota k nakládání a vykládání, ohraňovacího 
robota a ohraňovací lis.

Výkresy lze importovat a volit chapač i 
ohraňovací nástroje. V návaznosti na to se 
simulují reálné operace ohýbání a všechny 
pohyby ohýbacích buněk ASTRO ve 3D 
prostředí.

Pro ohýbací buňky ASTRO

ASTRO-100 II NT v procesu ohýbání
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Společnost AMADA zaručuje optimální 
péči o zákazníky díky decentralizované 
organizaci servisu. Servisní technici 
AMADA jsou vysoce kvalifikovaní také 
díky průběžnému vzdělávání, které se 
týká rovněž oblasti ohraňování. 

Nabídka servisu, kterou lze přizpůsobit 
jednotlivým uživatelům, zahrnuje mimo 
jiné instalaci, technická školení, údržbu 
strojů, opravy, technické poradenství 
a telefonickou pomoc při odstraňování závad.

Komplexní balík služeb pro zákazníky je 
obsažem v servisní smlouvě společnosti 
AMADA pro celý strojový park AMADA. 
Smlouva pokrývá všechny služby 
servisního portfolia společnosti AMADA.

Servis

Pro každého zákazníka  
individuálně a na míru 
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Vzdělávací centrum AMADA School má 
pro začátečníky a pokročilé připraven 
rozsáhlý výukový a učební program. Ve 
školeních jsou pochopitelným způsobem 
vysvětleny možnosti používání a také 
možnosti zvyšování produktivity strojů. 

Kompetentní odborní referenti předávají 
nejvýše šesti osobám v průběhu jednoho 
kurzu své fundované znalosti v příjemné 
výukové atmosféře. Moderní prostory 
a 600 metrů čtverečních výstavní 
plochy pro školicí stroje zaručují ideální 
kombinaci teorie a praxe. Tak vznikají 
trvanlivé výsledky a úspěchy výuky.

Všechny kurzy jsou zaměřeny na 
osobní potřeby, individuální pracovní 
tempo a upřednostňovanou metodu 
výuky účastníků. Je lhostejné, zda je 
třeba osvěžit si znalosti a optimalizovat 
projekty, nebo zda mají být získány další 
kvalifikace – se školením společnosti 
AMADA dosáhne svého cíle každý!

Školení

Předávání vědomostí, jak by mělo 
vypadat 
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Amada GmbH
Amada Allee 1
42781 Haan
Germany

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

info@amada.de
www.amada.de


