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Gasparini Industries

Více než 40 let excelence v sektoru
ohýbání a stříhání.

Více než 8.000 strojů instalovaných
po celém světě.

Tři řady produktů: ohraňovací lisy,
nůžky na plech, řezání plazmou.

Zkracujeme vzdálenosti.

Naslouchání, dialog a spolupráce. A kompletní servis.

Zakoupení ohraňovacího lisu je důležitá investice, která si zaslouží pečlivé a důkladné zhodnocení. Gasparini byla vždy jediná společnost na trhu schopna efektivně reagovat na potřeby
nejnáročnějších a nejsofistikovanějších klientů.
Technická vyspělost a konstrukční přístup, které se promítají
do inovativních řešení pro vysoce výkonné stroje.

Vše je soustředěno kolem našeho Tech Center, vysoce specializovaného týmu a know how, získanému během neustálého vývoje.
Projednáme s klientem projekt se zvláštním důrazem na analýzu;
toto je jediný způsob, jak dosáhnout technologická řešení, která
reagují na specifické potřeby.
Kompletní servis: před, během a po nákupu.
To je náš princip odpovědnosti, protože poskytnout Vám konkrétní odpovědi je naším jediným cílem.
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Gasparini | Gasparini Industries

Jaká je Vaše potřeba?
Zhotovíme stroj speciálně pro Vás.
Gasparini se odlišuje na trhu tím, že vždy realizuje stroje
na zakázku, zkonstruované dle specifické potřeby každého
zákazníka.
To je důvod, proč se spoléhat na Gasparini: technická dokonalost, naprostá spolehlivost, absolutní přizpůsobení potřebám
zákazníka.
Gasparini vyrábí stroje na zakázku, co se týče každé funkce,
každého příslušenství, každého specifického detailu.
Jedním slovem: jedinečné.

Gasparini | Gasparini Industries
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Rif. 01
Pevná struktura zhotovena sešroubovanými prvky pro
maximální konstrukční tuhost a vysokou přesnost stroje.
Rif. 02
Široká škála konstrukčních prvků pro všechny potřeby výroby.
Rif. 03
Patentovaný systém Reflex - kompenzace deformaci “C” rámu.
Rif. 04
Velký výběr ředních podpěr a vedení plechu pro všechny
potřeby výroby.
13

Rif. 05
Patentovaný systém aktivního bombírování ACSG1 a ACSG2
(Active Crowning System Gasparini).
Rif. 06
Pracovní stůl pro ohýbání a zalisování (volitelné příslušenství).
Rif. 07
Systém GPS4 kontrola úhlu ohybu.
Rif. 08
Široká škála systémů a technologií pro upínání matrice s
možností použít všechny matrice dostupné na trhu.
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Rif. 09
Bezpečnostní systém Laser DSP-AP se snížením bodu změny
rychlosti a následným zkrácením doby cyklu.
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Rif. 10
CNC touch Gasparini PHOENI-X nebo Delem DA66T.
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Rif. 11
Široký výběr systémů a technologií pro upínání horních nástrojů s možností použít všechny nástroje dostupné na trhu.
Rif. 12
Osvětlení pracovní zóny s diodami LED pro maximální
bezpečnost a ergonomii..
Rif. 13
Nový hydraulický systém vyvinutý firmou Gasparini.
Rif. 14
Nový design: jedinečný, technologický, italský.
Stejný look & feel pro všechny skupiny výrobku.

Gasparini | X-PRESS
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Eco Concept
0«QÝVSRWěHE\Y¯FHHIHNWLYLW\

9¿NRQSRX]HYSě¯SDGÝSRWěHE\
Motor je ovládán měničem a je aktivován pouze tehdy, když dojde ke spuštění stroje,
poskytujíc vždy a pouze požadovaný výkon.

6WHMQ¿Y¿VOHGHNRP«QÝHQHUJLH
Spotřeba elektrického lisu a síla hydraulického lisu se dokonale kombinují za účelem snížit
spotřebu energie při stejné účinnosti.

0«QÝRGSDGXP«QÝ¼GUŀE\
Snížení maximální teploty oleje, tj. nižší náklady na spotřebu energie, delší životnost oleje a
čerpadla se snížením provozních nákladů.

0«QÝKOXNX
63 dBa na straně obsluhy: jako běžná konverzace, tišší než vysavač.

9ÝWģ¯U\FKORVWPPV
Špičkový produkt na trhu, pokud jde o rychlost přiblížení a návratu.

Gasparini | Eco Concept
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“Můžeme předvídat chování ohýbaného
materiálu?”
“Ne, protože každý materiál
se chová různě.”

Každý materiál, vzhledem ke svým specifickým vlastnostem a
podmínkám se chová různě ve fázi ohýbání.
Předvídat vše s maximální přesností je prakticky nemožné,
proto je lépe zaměřit se na kontrolu deformace stroje v
reálném čase.

ACSG, systém aktivního bombírování
.RQWURODGHIRUPDFHVWURMHYUH£OQ«PÏDVH
Jádrem systému ACGS jsou dva senzory umístěné na příčnících, které v reálném čase snímají
probíhající deformace a prostřednictvím bombírovacích pístů kompenzují deformaci spodního
příčníku.
Tím se spodní příčník neustále přizpůsobuje deformaci horního příčníku, bez ohledu na druh
zpracovávaného materiálu.
Bombírování začíná současně s fází ohýbání.
Výsledkem je celková kontrola maximální přesnosti a absolutní opakovatelnosti.

Informace o deformaci horního příčníku.
Informace o deformaci dolního příčníku.
Válce: detekují informace a zajišťují kompenzaci.
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Gasparini | ACSG, systém aktivního bombírování

Pouze aktivní bombírování může zajistit
perfektní ohyb

Standardní systém není aktivní

90°
>90°
90°
90°
90°
90°
90°
<90°
90°

Gasparini | ACSG, systém aktivního bombírování

11

“Můžeme získat homogenní ohyb na
různých délkách?”
“Ano, kompenzací průhybu
bočnic stroje.”

Při fázi ohýbání bočnice trpí značnou flexí: mají tedy tendenci
otevírat se v oblasti “C” rámu.
Tento efekt mění vzdálenost příčníku od stolů, čož má za
následek nesprávný ohyb. Pouze proporcionální kompenzační
systém stroje může tento problém vyřešit.

REFLEX, SURSRUFLRQ£OQ¯NRPSHQ]DÏQ¯V\VW«P
.RULJXMHGHIRUPDFLERÏQLFSURGRVDŀHQ¯SRŀDGRYDQ«KRRK\EX
Reflex je patentovaný systém, který kontroluje průhyb bočnic. Systém, instalováný na všech lisech
X-Press je tvořen posuvným prvkem připojeným k optickému pravítku, které je namontováno na
“falešných” ramenech ve tvaru “C”, ukotvených na dolním příčníku.
Tato “falešná” ramena se nedeformují a umožňují správnou polohu příčníku, a tím dosažení
stejného úhlu ohybu na celém kusu.
.RQWURODYUH£OQ«PÏDVH
ÏLQQ¿EH]RKOHGXQD
NXVNWHU¿P£E¿WRKQXW¿

Bez ohledu na délku, tloušťku, polohu dílce k ohýbání a deformace, které mohou nastat při zatížení, poloha příčníku je vždy pod kontrolou během procesu ohýbání k zajištění stálosti úhlu.

Optické pravítko: čte deformaci ramene.
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Gasparini | REFLEX, proporcionální kompenzační systém

Gasparini | REFLEX, proporcionální kompenzační systém
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“Můžeme ovládat elastický návrat
materiálu, určeného k ohýbání?”
“Ano, s kontrolou úhlu.”

Elastický návrat je jev, který se vyskytuje u jakéhokoliv materiálu v jakémkoli stavu.
Chcete-li získat přesné ohyby, je nutné mít k dispozici měřicí
systém, který zajišťuje perfektní výsledky bez potřeby předběžného testování a následných korekcí.

GPS4, kontrolní doykový systém
6HQ]RU\YHUı]Q¿FKERGHFKGRW\NXSURRNDPŀLW¿SěHVQ¿RK\E
GPS4 kontroluje a koriguje úhel v průběhu celého procesu ohýbání. Srdcem systému je čidlo ve
dvoulůžkové tvarované vidlici se 4 styčnými body: to změří, při kontaktu s materiálem, úhel ohybu
na obou stranách plechu a odešle data do systému k provedení správného ohybu.
Naprogramování je snadné, protože není nutné určit tloušťku, délku, typ materiálu a ohýbací sílu,
ani provádět testování vzorků; stačí nastavit úhel ohybu.
0QRKRY¿KRG

– schopnost pracovat s minimálními kusy z desky v souladu s velikostí matrice;
– maximální přesnost a opakovatelnost bez ruční korekce;
– velikost úhlu je skutečná, ne teoretická;
– systém ponechává volný prostor kolem nástrojů;
– lze použít až čtyři pracovní stanice.
Měření úhlu v čtyřech bodech.
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Gasparini | GPS4, kontrolní stykový systém

GPS4 je k dispozici pro většinu matic na trhu

Gasparini | GPS4, kontrolní stykový systém
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Phoeni-x
6RIWZDUH&1&
Ě¯]HQ¯3KRHQL[

Phoeni-x ovládání je vyvinuto společností Gasparini Industries na platformě Cybelec.
Pro tento projekt byl vybrán VisiTouch 19 pro svou vysokou výkonnost a rozšiřitelnost.
CNC Gasparini je nástroj, který umožňuje velmi intuitivní, jednoduché a okamžité programování
všech fází procesu, který zajišťuje kontrolu a integrované řízení všech parametrů a funkcí stroje.

9¿KRG\

– import souborů 3D (.iges) a 2D (.dxf)
– dokonalá integrace s řezacími stroji díky exportu souborů .dxf
– nejlepší volba pro ty, kteří pracují v grafickém programování: díky své vysoké automatizaci se
eliminují nadbytečné operace
– automaticky navrhuje ohýbací sekvenci
– 3D vizualizace i v režimu offline
– 2D programování
– kompletní simulace stroje se skutečnou zpětnou vazbu o proveditelnosti a manipulaci s
výrobky (detekce kolize)
– vzdálená pomoc (tele-link a tele-service)
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Phoeni-x | CNC Software

Delem DA-66T e DA-69T
6RIWZDUH&1&
2YO£G£Q¯'HOHP

CNC Delem umožňuje přímou vazbu mezi plánováním a produkcí díky osvědčenému uživatelskému rozhraní. Snadné použití v kombinaci s osvědčenou technologií se zlepšením podmínek
použití ohraňovacího lisu.
Ovládání je k dispozici ve dvou verzích: DA-66T a DA-69T, které se od sebe liší importováním souborů .dxf a 3D programováním.

9¿KRG\

– import 2D (DA-69T)
– 3D vizualizace a programování (DA-69T)
– 2D vizualizace a programování
– 3D vizualizace i v režimu offline

Delem DA-66T e DA-69T | CNC Software
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Toto vydání bylo vytištěno v měsíci září 2014.
Všechna práva jsou vyhrazena a mohou být předmětem průmyslové ochrany. Gasparini Industries srl si vyhrazuje právo provádět
kdykoliv změny a technická vylepšení produktů zobrazených v tomto katalogu.

Gasparini Industries s.r.l.
Via F. Filzi, 33
31036 – Istrana (Treviso – TV)
Italia – Italy
t (+39) 0422 8355
f (+39) 0422 835700
e info@gasparini.it

