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Maszyny do produkcji elementów zbrojeniowych
Firma Eurobend S.A. posiada ponad 20-letnie doświadczenie w konstruowaniu maszyn CNC i oferuje szeroką gamę sprzętu, takiego jak
giętarki do produkcji dwu i trójwymiarowych strzemion, prościarki i przecinarki z możliwością obróbki jednego lub dwóch prętów jednocześnie, spawarki do siatek z drutów lub prętów oraz maszyny do ciągłej produkcji strzemion i spiralnych elementów zbrojeniowych, itp.

Renoma firmy Eurobend opiera się na zadowoleniu klientów. Troskę o niezawodność
i zaawansowanie techniczne produkowanego sprzętu odzwierciedla jakość każdej
maszyny, która opuszcza linię produkcyjną
firmy Eurobend.
Firma ceniona jest przede wszystkim za wysoką jakość części i gotowych produktów
oraz konkurencyjne ceny w połączeniu
z solidnym serwisem posprzedażnym.
98% obrotów przedsiębiorstwo zawdzięcza eksportowi swoich maszyn, co przyczynia się do dynamicznego rozwoju firmy.
Sukces ten wynika z połączenia jakości
i uniwersalności oferowanych maszyn.
Eurobend S.A. przykłada dużą wagę
zarówno do stałego rozwoju innowacyjnych, unikalnych produktów jak i poszerzania wiedzy technicznej swoich pracowników. Było to zawsze częścią długoterminowej strategii przedsiębiorstwa, które dąży
do uzyskania wiodącej pozycji na arenie
międzynarodowej. Unikalne atuty firmy –
niezawodność i nowoczesna technologia –
w znakomitym połączeniu z aktywnym kontaktem posprzedażnym sprawiają, że oferowany sprzęt jest doskonałym wyborem dla
małych, średnich i dużych producentów elementów zbrojeniowych.

Eurobend S.A. prowadzi działalność za pośrednictwem nowego, nowoczesnego zakładu produkcyjnego, który jest zarazem
siedzibą przedsiębiorstwa, jak również oddziałów zlokalizowanych na całym świecie
(USA, Francja, Rosja, Dubaj, itd.) i centrów
serwisowych (Francja, Ateny, Moskwa, itd.).
Wśród linii technologicznych do produkcji
elementów zbrojeniowych oferowany jest
pełen asortyment szybkich, programowalnych giętarek do stali z kręgów (typ G-Star),
przystosowanych do ciągłej pracy w ciężkich warunkach przy produkcji elementów
zbrojenia.
Każda maszyna G-Star jest wyposażona w
skomplikowany układ gnący, składający się
z wysuwanego trzpienia gnącego, umieszonego na obrotowej płycie, która umożliwia
podawanie materiału podczas ruchu
powrotnego giętarki, co zwiększa wydajność produkcji i minimalizuje liczbę ruchomych części gnących.
Ponadto, ze względu na zmyślną konstrukcję głowicy gnącej oraz wzajemne położenie narzędzia tnącego i narzędzia gnącego, cięcie następuje bez wycofywania
materiału.

Automatyczne giętarki do strzemion G-Star są dostępne w czterech
modelach, obejmujących zakres średnic od 4 do 20 mm.
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Układ prostujący giętarek z serii G-Star składa się z dwóch narzędzi prostujących i posiada szereg unikalnych funkcji, które zapewniają doskonałe prostowanie i płynne
podawanie materiału.
Narzędzia prostujące są umieszczone pod
kątem 90° względem siebie i charakteryzują się wielofunkcyjnością, gdyż każdy zestaw (górny i dolny) rolek prostujących wykonuje kilka kluczowych operacji.
Wnikając głębiej w proces prostowania,
maszyny wyposażone są w napęd serwo
o dużej mocy oraz przekładnię, za pomocą
której napędzana jest każda z dolnych rolek prostujących. W ten sposób siła prostująca jest rozmieszczona równomiernie na
całej linii styku między materiałem a rolkami, co zapewnia płynne podawanie materiału bez nadmiaru siły powodującego
powstanie śladów i uszkodzeń w materiale.
Specjalny układ napędowy dolnych rolek
uzupełnia zdolność górnych rolek obydwu
układów prostujących do obracania się wokół swojej pionowej osi w stosunku do kierunku przesuwania się materiału, co pozwala skompensować skręcenie czy też naprężenia wewnętrzne obrabianego materiału.

Do obróbki stalowych prętów oferowana jest giętarka GS 20 SB,
przystosowana do średnicy maksymalnie 20 mm (przy podawaniu
pojedynczego pręta) lub maksymalnie 16 mm (przy podawaniu
dwóch prętów jednocześnie).
www.cpi-worldwide.com
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Innovation&History

Giętarka G-Star w wersji „SP” z podwójnymi ramionami gnącymi
i zewnętrznym wspornikiem dla jeszcze większej zdolności
produkcyjnej (chroniona patentem). Ten typ maszyny, z głowicami
gnącymi 3D, zalecany jest przy produkcji dużej ilości strzemion
do zbrojenia ciągłego.

Mechanizm działania tej funkcji jest stosunkowo prosty. W zależności od kierunku skręcenia osiowego materiału, centralny mechanizm
regulujący nadaje przeciwny kąt dolnej rolce, eliminując wszelkie
naprężenia i / lub skręcenia oraz gwarantując produkcję płaskich
strzemion.
Wszystkie giętarki z serii G-Star są wyposażone w szybki i dokładny mechanizm zmiany średnicy („Hexagon Shaft Preseting System”),
który umożliwia regulację wszystkich rolek jednocześnie za pomocą
wcześniej zapisanych ustawień dla każdej produkowanej średnicy.
Do zaawansowanych operacji opcjonalnie oferowany jest zmotoryzowany automatyczny system regulacyjny.
Za narzędziami prostującymi, przed głowicą gnącą, znajduje się dodatkowy mechanizm zapobiegający skręcaniu. Jest to najnowsza pozycja na liście zaawansowanych, opatentowanych funkcji giętarek
z serii G-Star, znana pod nazwą Automatic Torsion Eliminator (ATE).
Mechanizm ten składa się z zestawu pneumatycznie uruchamianych
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Giętarka G-Star w wersji „Tris” z automatycznymi, wysuwanymi
podwójnymi rolkami dającymi nieograniczone możliwości
dwuwymiarowych i trójwymiarowych kształtów (chroniona patentem).
www.cpi-worldwide.com
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G-Star 12 w wersji ekonomicznej. Najlepszy stosunek wartości do ceny.

chwytaków, które uniemożliwiają skręt
materiału podczas podawania i gięcia.
Niemniej jednak, najsłynniejszą funkcją giętarek G-Star jest możliwość gięcia w trzech
płaszczyznach. Dodatkowy system gnący,
dostępny jako opcja dla dowolnego modelu G-Star, umożliwia uzyskanie zagięć trójwymiarowych, co eliminuje konieczność
wtórnego gięcia elementów i daje praktycznie nieograniczone możliwości pod względem kształtów produkowanych elementów
zbrojeniowych.
Dostępne są dwa różne typy głowic gnących 3D, charakteryzujące się unikalnymi
funkcjami zapewniającymi precyzyjną produkcję trójwymiarowych strzemion (zob. fot.
3, 4).
Eurobend S.A. pomyślnie łączy wszystkie
wyżej wymienione unikalne funkcje z przyjaznym dla użytkownika, niezawodnym
oprogramowaniem które sprawia, że sterowanie i obsługa giętarek G-Star jest bardzo
prosta i nie wymaga umiejętności programowania.
Podstawowe oprogramowanie do obsługi
maszyny posiada funkcję autodiagnostyki,
która sprawdza wszystkie czynności giętarki
i zapobiega awariom. Ponadto, zainstalowany sprzęt umożliwia łączenie się z komputerem giętarki przez Internet i przeprowadzanie kontroli technicznych oraz usuwanie
usterek z centrum serwisowego Eurobend
w czasie rzeczywistym.
W celu zaspokojenia nawet najbardziej
wymagających potrzeb produkcyjnych,
4
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i cyfr (maks. 2 lub maks. 12) na każdym
elemencie zbrojeniowym.
• Kieszeń odbiorcza dla prostych prętów.
Uzyskana jakość prostowania
i uniwersalność giętarki pozwalają
wykorzystywać maszyny G-Star do prostowania i cięcia nie tylko jednego, lecz
również dwóch prętów jednocześnie, w
zależności od możliwości modelu. Kieszenie
odbiorcze (dostępne w długościach 3m,
6m, 9m i 12m) doskonale nadają się do
przechowywania prostych lub jednostronnie wygiętych prętów.
• Mechanizm pochylania stołu roboczego. Podczas produkcji ponadwymiarowych strzemion hydrauliczny mechanizm umożliwia pochylenie stołu roboczego giętarki
w celu zapewnienia większej ilości miejsca i lepszego podparcia. Pochylenie
stołu jest możliwe w czasie pracy
maszyny.

Eurobend S.A. oferuje pełną gamę akcesoriów, począwszy od urządzeń ułatwiających transport wewnątrzzakładowy i podawanie kręgów, po składowanie gotowych
produktów.
• Stanowiska do rozwijania drutu,
z własnym napędem, o maksymalnym
obciążeniu 3 lub 5 ton, wyposażone
w czujnik naprężenia i silnik trójfazowy
z przekładnią, zapewniające sprawne
rozwijanie i podawanie drutu.
• Uchylne stanowiska do rozwijania
drutu, przeznaczone dla miejsc
o ograniczonej wysokości,
wyposażone w mechanizm hydrauliczny umożliwiający załadowanie kręgu
poziomo
tuż przy posadzce.
• Urządzenia do wstępnego
prostowania drutu, z własnym napędem.
Doprowadzenie początku drutu z kręgu
do giętarki G-Star może być trudne,
czasochłonne i pracochłonne, szczególnie przy średnicy drutu przekraczającej
12 mm. Napędzane urządzenia do
wstępnego prostowania drutu służą jako
element pośredniczący między stanowiskiem do rozwijania drutu a giętarką i
umożliwiają wygodne podanie początku drutu do maszyny
za pośrednictwem zestawu napędzanych rolek prostująco-podających. Niezależnie od odległości dzielącej stanowisko do rozwijania
i giętarkę, urządzenie to pozwala błyskawicznie podać materiał zbrojeniowy.
• Stemplowanie produktów w celu identyfikacyjnym. Oferowane są dwie metody
stemplowania kombinacji liter
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