
Série B ‑Servo

Ohraňovací lisy s kuličkovými šrouby jsou nehydraulické, flexibilní, spolehlivé ohýbací 
stroje s předním obsluhováním. Další generace stroje kombinuje produktivitu, přesnost, 
flexibilitu a spolehlivost strojů green ‑eco frendly (přátelské k životnímu prostředí). Nová 
koncepce nabízí nízkou spotřebu energie, méně údržby, žádný hydraulický olej pro 
provoz. Ohraňovací lis s kuličkovými šrouby je dodáván s CNC řídicím systémem pro 
rychlé a přesné hýbání a víceosými zadními dorazy.

ELEKTROMECHANICKÉ OHRAŇOVACÍ LISY



STANDARDNÍ VYBAVENÍ PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Systém zadního dorazu

Řídicí jednotka Delem DA 69 W 3D

Upínací systém matrice Wila

Přední ochranný systém DSP Laser s normou CE

Světelná závora s normou CE

Upínací systém Wila

Horní a dolní upínací systém nástrojů

Manuální bombírování

Pracovní stůl

Řídicí jednotka Chladicí systém elektrické skříně

Systémy upevnění nástrojů

• Řídicí jednotka Esa 630 s 10" dotyko‑
vým displejem

• Mechanický upínací systém horního 
nástroje Promecam

• Mechanický upínací systém spodního 
nástroje Promecam

• Standardní dělený horní nástroj: 1281

• Standardní dolní nástroj: V4
• Osy X ‑R zadního dorazu
• CE Bezpečnostní systém (ochrana PLC 

+ DSP manuální laserová ochrana 
prstů)

• Nožní pedál s tlačítkem nouzového 
zastavení

• Elektrický systém 380 V, 50–60 Hz, 
3 Ph

• Řídicí jednotka ESA 660 W (3D grafika, 
19" dotykový displej, sekvence automa‑
tického ohýbání)

• Řídicí jednotka Delem DA 66 W (2D 
grafika, 17" dotykový displej, sekvence 
automatického ohýbání)

• Řídicí jednotka Delem DA 69 W (3D 
grafika, 17" dotykový displej, sekvence 
automatického ohýbání)

• Zadní dorazy: X, R, Z1, Z2

• Zadní dorazy: X, R, Z1, Z2, X základní 
typ zadního dorazu (x základní zdvih ± 
100 mm)

• Zadní dorazy: X1, X2, R1, R2, Z1, Z2
• Další zadní doraz
• Přední opěrná ramena (2 ks)
• Pracovní stůl
• Mechanický upínací systém horního 

nástroje Wila (NSCL‑1)
• Mechanický upínací systém spodního 

nástroje Wila (OB ‑I TY) – manuální 
bombírování

• Hydraulický upínací systém horního 
nástroje Wila (NSCL‑1)

• Hydraulický upínací systém spodního 
nástroje Wila (OB ‑I TY) – manuální 
bombírování

• Wila Hydraulic Power Pack pro upínací 
systém

B ‑Servo 4013 B ‑Servo 2090 B ‑Servo 2060

Ohraňovací délka (B) (mm) 1300 900 600

Ohraňovací síla (tuny) 40 20 20

Světlá výška (Q) (mm) 375 375 375

Maximální zdvih (mm) 150 150 150

Y osa (přibližovací/ohraňovací/návratová rychlost) (mm/sec) 150/20/150 150/20/150 150/20/150

Výkon motoru (kW) 2 × 3,8 3,8 3,8

Délka stroje (A) (mm) 1880 1280 1280

Šířka stroje (C) (mm) 2435 1760 1410

Výška stroje (D) (mm) 2320 2190 2190

Hmotnost stroje (cca) (kg) 3400 2000 1700
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HLAVNÍ VÝHODY
• Vysokorychlostní pohyb pomocí pohonu 

s kuličkovým šroubem
• Plně elektrický pohon, bez použití oleje
• Až o 40% méně energie ve srovnání s hydraulickým 

ohraňovacím lisem
• Vysoká účinnost a přesnost
• Vysoká rychlost ohybu a menší hluk
• Méně nákladů na údržbu
• Přátelský k životnímu prostředí
• Přátelské uživatelské rozhraní
• Výpočet kroku automatického ohýbání pro soubory 

STEP a DXF
• Až o 35% rychlejší než hydraulický ohraňovací lis
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