Bystronic: Best choice.

Automação Bending Cell

Bending Cell
Centro de dobras para processamento de chapas totalmente automático
Benefícios do cliente
■

■

■

■

■

Alto grau de automação de dobras através da ferramenta e manuseio completamente automatizado. Ideal
para executar lista de trabalhos e para pedidos alternados de lotes pequenos a séries grandes
Tempo gasto e precisão da peça a ser dobrada, assim como a produção sem mão de obra. Robô de 7 eixos
com alta capacidade de carga oferece máxima flexibilidade e precisão na dobra. Por exemplo, ordens de
dobra absorvidas também por componentes pesados totalmente automático e livre de falhas
Alta disponibilidade de montagem modular. A Bending Cell oferece para configuração de um comprimento
de dobra de até 4 metros, capacidade de carga do robô de até 300 quilos, um amplo material conectado e
magazine de ferramentas
Conceito de automação completo às suas mãos. A Bystronic oferece prensa de dobra, automação, serviço e
assistência
Programação offline confortável das ordens de dobra. Importação de dados simples subsequente para o
controle da máquina sem interromper a produção em andamento
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Automação Bending Cell
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1 Capacidade da ferramenta 37 m,
opcionalmente expansível
2 Rodando as ferramentas
3 Eixo linear 7 m, 10 m ou 13 m
4 Estações de garras 5, 7 ou 10
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Bending Cell
Tonelagem da prensa de dobra
Comprimento de dobra
Abertura
Curso padronizado
Tamanho máx. do componente
Peso máx. do componente (aprox.)
Capacidade máx. de carga do robô
Espessura mín. aproximada da chapa.
Alimentação de ar
Pilha máx. aproximada de chapas.
Altura máx. de armazenagem de peça acabada
Capacidade máx. de ferramentas no depósito
Quantidade de estações de pinça

100 t, 150 t, 200 t, 250 t, 320 t
4.300 mm
840 mm
450 mm
3.000 × 1.500 mm
165 kg
300 kg
0,5 mm
6–8 bar
1.500 mm
2.000 mm
37 m
5, 7, 10
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Bending Cell
Dados técnicos

Automação Bending Cell Dados técnicos
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Automação Bending Cell Dados técnicos
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Bending Cell
Comprimento 
Largura 
Tamanho máx. do componente *
Capacidade de carga do robô 
Comprimento da via 
Espessura mín. aproximada da chapa. 
Espessura máx. da chapa 

8.300 mm
12.000 mm
3.000 × 1.500 mm
120 kg, 210 kg, 300 kg
7 m, 10 m, 13 m
0,5 mm
10 mm

Pilha máx. aproximada de chapas. 

1.500 mm

Altura máx. de armazenagem de peça acabada 

2.000 mm

Alimentação de ar 
Tonelagem da prensa de dobra 
Comprimento de dobra **

6–8 bar
100 t, 150 t, 200 t, 250 t, 320 t
4.300 mm

Curso padronizado 

450 mm

Abertura 

840 mm

Capacidade máx. de ferramentas no depósito ***

* 		 Aplicações maiores sob encomenda
** Comprimento máximo de dobra
*** Opcionalmente expansível
Reservamo-nos o direito de efetuar alterações dimensionais, construtivas e de equipamentos. Com certificação ISO 9001.
Os dados técnicos podem ser específicos para cada país e variar conforme as normas de segurança locais e do projeto da máquina.

37 m

