
Čo dokážete s Panelovými Ohýbačkami 
Salvagnini?

Panelové ohýbačky na rozdiel od 
bežných ohýbačiek alebo ohraňovacích 
lisov, umožňujú vďaka svojej tech-
nológii ohýbanie omnoho komplexnejších 
výrobkov. Túto skutočnosť umocňuje 
veľký výber opcií pre rôzne špeciálne 
typy ohybov, ktoré Salvagnini neustále 
rozširuje a vylepšuje, čo mení panelovú 
ohýbačku na multifunkčné ohýbacie 
centrum s rôznymi oblasťami využitia. 
Celý ohýbací cyklus je pritom plne au-

tomatický, bez potreby zásahu operá-
tora. Systém automatického nastave-
nia dĺžky prítlačných nástrojov (ABA)
umožňuje nízkosériovú výrobu s malým 
počtom kusov alebo kompletných zostáv. 
ABA je patentovaný systém spoločnosti 
Salvagnini, ktorý umožňuje nastaviť 
dĺžku nástrojov v časovom horizon-
te 4 sekúnd, v praxi v maskovanom 
čase, bez prerušenia činnosti stroja. 

PRINCÍP OHÝBANIA PANELOVEJ 
OHÝBAČKY

Hlavné rameno, na ktorom sú upnuté 
nástroje na upínanie plechu 1 je pe-
vnej konštrukcie; ohýbacia jednotka 
(držiak nástrojov) 2 nesie horné a dol-
né ohýbacie nástroje, ako aj akékoľvek 
voliteľné nástroje; spodné upínacie 

nástroje 3, sú upevnené na hlavné 
rameno, a spolu s hornými nástro-
jmi pevne upínajú polotovar, zatiaľ čo 
je diel ohýbaný ohýbacím ramenom.

OPCIA CLA
Opcia CLA je pomocný ohýbací nástroj, 
ktorý umožňuje ohýbať mimo hlavnú 
ohýbaciu líniu, v prípade, že je línia 
ohybu prerušená a bočná strana pan-
elu má rozličné výšky alebo prídavné 
ušká. CLA opcia je použiteľná, aj pre 
pozitívne, aj pre negatívne ohyby. 
 

P NÁSTROJ
Nástroj s automatickým vkladaním pod 
horné prítlačné rameno. Tento nástroj 
umožňuje ohýbanie dielov s rôznymi 
opciami napr. s opciou RSU na ohýban-
ie profilov, s opciou CUT pre strihanie 
malých dielov alebo dielov s prelismy.

 

OPCA CUT
Umožňuje odstrihnutie ohnutého profilu 
priamo za ohýbacou líniou. Pomocou tejto 
opcie tiež môžete ohýbať množstvo malých 
dielov naraz a následne ich odstrihnúť. 

Technológia, ktorá vám umožní byť lepší, ohýbať efektívnejšie a s pridanou hodnotou.
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OPCIA DPM
Je špciálna opcia určená na ohýbanie 
úzkych dielov alebo svetelných korpu-
sov. Táto opcia umožňuje s použitím 
špeciálnych nástrojov ohnúť diel užší 
ako 70 mm s bezpečnými lemami. 

APLIKÁCIE 

INTEGROVANIE VIACERÝCH DIELOV
Vďaka možnostiam, ktoré ponúka Sal-
vagnini pri ohýbaní môžete diely, ktoré 
ste predtým skladali z viacerých ku-
sov integrovať do jedného zloženého 
dielu a ušetriť montážne úkony.

OHÝBANIE DIELOV SO SPÁJACÍM 
MECHANIZMOM

RÁMY DVERÍ
Salvagnini umožňuje ohýbať rámy dverí, 
a to aj s viacerými tesniacimi drážkami.

STRATÉGIE REDUKOVANIA ZVAROV A 
NITOV A POUŽITIE ROHOVÝCH SPOJENÍ

TYPY PANELOVÝCH OHÝBAČIEK
Panelové ohýbačky Salvagnini sú rozde-
lené do troch typových rád: P1, P2Xe s 
manuálnym nakladaním a automatickým 
ohýbacím cyklom a P4Xe s automatick-
ým nakladaním a vykladaním plechu na 
stôl s možnosťou integrácie do Salvagnini 
výrobných liniek. Najmenší model P1 je 
cenovo najkonkurenčnejší, pričom P2Xe 
a P4Xe sa produktívnosťou vyrovnajú 
trom ohraňovacím lisom, a navyše v po-
rovnaní s ohraňovacími lismi  umožňujú 
ohýbať jednoducho aj náročné diely.

Pre viac informácií navštívte našu we-
bovú stránku: www.mtmont.eu
alebo kontaktujte:
mjavorsky@mtmont.eu (0911 764 644).

MT-MONT s.r.o.
Kosodrevinová 19

82107 BRATISLAVA
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