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PERSMEDEDELING HG ATC Serie
_______________________________________________
Kantbanken met automatische gereedschapswisselaar 
AMADA HG ATC Serie

Pionierstechnologie voor het vervaardigen van prototypes en voor iedereen die in kleine seriegroottes produceert
De trend zet zich voort: steeds vaker is er in de plaatberwerking vraag naar verschillende onderdelen en ook kleinere aantallen. Die uitdaging gaat AMADA  aan door de afkantpersen van de HG-serie met automatische gereedschapswisselaars uit te rusten. 
Steeds meer plaatberwerkers worden met die uitdaging geconfronteerd: de te produceren onderdelen worden specifieker, het aantal verschillende onderdelen neemt toe, de seriegroottes dalen. AMADA lost die uitdagingen in dialoog met zijn klanten op. Hun feedback hebben bevestigd dat bij de huidige productievereisten het tijdsaandeel van de productieve buigprocessen in sommige omstandigheden minder dan 50% bedraagt. De overige tijd is nodig om de machine om te bouwen en te programmeren. AMADA toont met de HG ATC aan hoe dat geoptimaliseerd kan worden: servo-hydraulisch aangedreven afkantpersen van de HG-serie worden uitgerust met de automatische gereedschapswisselaar ATC. Met de installatie HG ATC kunnen ook de kleinste seriegroottes onder 10 stuks economisch geproduceerd worden. Die combinatie bestaat er in twee varianten: De HG 1003 ATC biedt 1.000 kN perskkracht met een afkantlengte van 3.000 mm. Op grotere formaten biedt de HG 2204 ATC met een perskracht van 2.200 kN en een afkantlengte van 4.000 mm een antwoord.
Technologie die op ervaring gebaseerd is 
De automatische gereedschapswisselaar ATC is een unieke ontwikkeling waarmee AMADA een pionier op de wereldmarkt is. Amada heeft echter ook jarenlange ervaring met deze technologie door het beproefde gebruik van automatische 
gereedschapswisselsystemen in de buigcellen van de ASTRO-serie. Op de TechniShow in Utrecht zal de HG 1003 ATC te zien zijn. De HG ATC-serie is een productieoplossing die zowel bedrijven aanspreekt die vaak wisselende, kleine seriegroottes moeten afkanten, alsook bedrijven die gespecialiseerd zijn in de productie van prototypes en zgn. 0-series. Bovendien is een met ATC uitgeruste afkantpers de ideale aanvulling op een bestaand machinepark om het eigen aanbod uit te breiden met bestellingen voor kleine aantallen.
Systeem met ruime reserves 
De flexibiliteit en ook de opslag van de ATC is enorm: het gereedschapswisselsysteem omvat 18 resp. 25 magazijnen voor matrijzen en 15 resp. 18 voor stempels. Elk magazijn kan gereedschap met een totale lengte van 800 (8x100mm) millimeter opnemen. Op de TechniShow 2016 zijn de voordelen van de automatische gereedschapswisselaar in combinatie met de precisie en gebruiksvriendelijkheid van de AMADA HG-serie live te bekijken. Zo is de tentoongestelde installatie bv. uitgerust met een elektrisch verrijdbaar voetpedaal dat altijd precies naar de positie op de persbalk bewogen wordt waar de bediener het nodig heeft voor de volgende afkanting.


Technische gegevens 
HG 1003 ATC
Perskracht 	1.000 kN
Afkantlengte	 3.000 mm
Magazijnen voor stempels 	15 stuks
Magazijnen voor matrijzen 	18 stuks
Max. gereedsschapslengte	800 mm
Theoretische max. gereedschapscapaciteit 	26.400 mm
HG 2204 ATC
Perskracht 	2.200 kN
Afkantlengte	 4.200 mm
Magazijnen voor stempels 	18 stuks
Magazijnen voor matrijzen 	25 stuks
Max. gereedsschapslengte	800 mm
Theoretische max. gereedschapscapaciteit 	34.400 mm

ong. 3.350 tekens
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HG 1003 ATC
De AMADA HG ATC-serie staat voor geautomatiseerde, economische plaatberwerking, onafhankelijk van het aantal te produceren producten. 

HG 2204 ATC
De HG 2204 ATC werkt met een perskracht van 2.200 kN en een afkantlengte van 4.000 mm. Perfect om geautomatiseerd grote formaten economisch te produceren. 
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Extra informatie: 


AMADA GmbH 
Amada Allee 1 
42781 Haan - Germany 

Perscontact: Nicole Goldhorn, Anne Frankenheim 

Telefoon: +49 2104 2126-0 
E-mail:   nicole.goldhorn@amada.de 
              anne.frankenheim@amada.de 

www.amada.nl











Bij afdruk bewijs vragen

Over AMADA 
De AMADA-groep is wereldwijd een van de vooraanstaande producenten van machines voor verwerking van plaatmaterialen.  AMADA biedt een grote keuze aan technologieën voor het snijden, buigen en stansen, alsook overeenkomstige lasertechnologieën. Het gamma wordt aangevuld door modulaire automatiseringscomponenten, softwaretoepassingen en een groot assortiment aan gereedschap. Bovendien biedt AMADA zijn klanten een breed gamma aan extra diensten. De AMADA-groep werd in 1946 in Japan door Isamu Amada opgericht.

