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Transformace procesů do výsledků. 
Crippa nabízí diverzifikované zákaznické 

řešení založené na procesních cílech, které 

je potřeba dosáhnout v průmyslovém 

sektoru. Zde nabízíme pouze malý

přehled procesů, které jsme již realizovali. 

Výsledky hovoří samy za sebe.

Procesy, które się przekstałcają w 
resultaty. Crippa proponuje rozwiązania 

zróżnicowane i na wymiar na bazie 

procesu  wymaganego, aby dotrzeć do 

celów sektora przemysłowego. Poniżej 

przedstawiamy tylko mały podgląd 

procesów już zrealizowanych. Wyniki 

mówią same za siebie.BOOK
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CRIPPA 
WORLDWIDE 

TEAM
Ve správnou chvíli na správném místě.

Crippa mluví vaším jazykem a spojí se s vámi 
kdekoli. Kromě základny v severní Itálii máme 

pobočku v USA a zaměstnance na všech pěti 
kontinentech, kde poskytujeme produkty, 

služby, poradenství a technickou podporu. 

We właściwym miejscu we właściwym czasie.
Crippa mówi Twoim językiem i dociera do 

Ciebie wszędzie. Poza główną siedzibą 
w północnych Włoszech i filią w Stanach 

Zjednoczonych, jesteśmy obecni wraz z 
naszym personelem na pięciu kontynentach, 
dostarczając produktów, usług, konsultacji i 

pomocy technicznej. 

www.crippa.com
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360° kvalita a profesionalita
Vaše práce je středem té naší. 

Procesy ohýbání a tváření kovových trubek se skládají z komplikovaných 

operací, které stále více vyžadují integraci komplexních a kombinovaných 

technologií a dovedností. 

Naším cílem je pomáhat klientům s výběrem a integrací nejlepších 

dostupných technologií pro zhotovení vysoce personalizovaných řešení.

Jakość i profesjonalizm w 360°
Stawiamy Twoją pracę w centrum. 

Na procesy gięcia i kształtowania rur metalowych składają się drobiazgowe 

operacje w coraz większej mierze wymagające integracji złożonych i 

przekrojowych technologii oraz kompetencji. 

Naszym celem jest wspieranie klienta w wyborze i integracji najlepszych 

dostępnych technologii dla tworzenia indywidualnie dostosowanych 

rozwiązań.

FRANCE

BELGIUM

NETHERLANDS

NORWAY

SPAIN GERMANY

SWEDEN

U.K.

CANADA

MEXICO
SINGAPORE

ARGENTINA

USA POLAND

ITALY

FINLAND CHINA

RUSSIA

ESTONIA

CZECH REP.

ISRAEL INDIA

KOREA

SOUTH AFRICA

INDONESIA

BRAZIL

TURKEY
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Depuis plus de 70 ans synonyme de qualité
Společnost Crippa S.p.A. se od roku 1948 zabývá navrhováním a výrobou 

strojů a procesů na ohýbání a obrábění kovových trubek pomocí 

nejmodernějších technologií.

Náš tým pro výzkum a vývoj a naše poprodejní služby vynikají svou 

schopností poskytovat kvalitu, produktivitu a inovace a neustále pracovat v 

součinnosti s našimi zákazníky.

Expérience et innovation
Již přes 70 jsme vždy o krok napřed ve výzkumu nových technologií a 

jejich využití v praxi. Inovace je nedílnou součástí DNA společnosti Crippa. 

Přinesli jsme řešení, která způsobila revoluci ve světě zpracování trubek. Od 

zavedení CNC řízení až po technologii Full Electric aplikovanou na ohýbačky 

trubek, od ohýbacího procesu s integrací více poloměrů ohýbání až po 

největší víceúrovňovou a vícepoloměrovou ohýbačku na světě.

Vždy jsme hleděli do budoucnosti a vítali její podněty a výzvy.

Jedině tak se totiž dá změnit budoucnost.

Certifikovaná kvalita
Náš Systém správy kvality nese od roku 2003 certifikát kvality ICIM 

podle norem ISO 9001:2015.

Politika kvality Crippa podporuje:

 Neustálý růst kompetencí, aby se firemní činnost organizovala 

 a probíhala co nejúčinněji.

 Maximální spokojenost našich zákazníků díky kvalitě našich produktů a služeb.

 Školení zaměstnanců za účelem zvyšování jejich dovedností a výkonu.

Kontrola kvality
Kontrola kvality probíhá formou stálého monitorování některých 

strategických parametrů, jimiž jsou: 

 úroveň kvality našich dodavatelů

 organizace interních činností firmy (například kontrola dodacích lhůt 

 a kvality dodávek)

 cena „nekvality“ (vyhodnocování interních a externích selhání 

 a případných nedostatků v různých odděleních)

 úroveň spokojenosti klientů ověřené přes pravidelný monitoring 

 názorů na poskytované výrobky a služby

 neustálé zvyšování kvalifikace zaměstnanců prostřednictvím školení, 

 opakovacích kurzů a stáží.

COMPANY PROFILE
CS
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Od ponad 70 lat synonim jakości
Od 1948 r. firma Crippa S.p.A. projektuje i produkuje maszyny do gięcia 

i obróbki rur metalowych przy użyciu najnowocześniejszych rozwiązań 

technologicznych.

Nasz zespół R&D oraz serwis posprzedażowy wyróżniają się ze względu na 

zdolność dostarczania jakości, wydajności i innowacji, pracując w stałej synergii z 

naszymi klientami.

Doświadczenie i innowacja
Od ponad 70 lat rozwijamy innowacyjne rozwiązania technologiczne i aplikacje. 

Innowacja jest integralną częścią DNA firmy Crippa. Byliśmy prekursorami 

rozwiązań, które zrewolucjonizowały świat obróbki rur: od wprowadzenia 

sterowania CNC do technologii Full-Electric, stosowanej na giętarkach, od 

zintegrowanego zmiennego promienia w procesie gięcia do największej na 

świecie giętarki wielopłaszczyznowej i o wielu promieniach.

Patrzymy stale w przyszłość, reagując na bodźce i podejmując wyzwania.

Gdyż tyko patrzenie w przyszłość może wpłynąć na teraźniejszość.

Certyfikowana jakość
Od 2003 roku nasz System Zarządzania Jakością posiada certyfikat ICIM zgodności z 

normami ISO 9001:2015.

Polityka jakości firmy Crippa promuje :

 Ciągły rozwój umiejętności, aby działania przedsiębiorstwa były organizowane i 

realizowane w sposób wykluczający wszelką nieefektywność.

 Maksymalne zadowolenie naszych klientów poprzez jakość naszych wyrobów i naszych 

usług.

 Szkolenie pracowników w celu zwiększenia ich umiejętności i skuteczności.

Kontrola jakości
Kontrola jakości polega na stałym monitorowaniu niektórych strategicznych 

parametrów, takich jak: 

 wyniki naszych dostawców

 organizację wewnętrznych działań przedsiębiorstwa (takich jak kontrola terminów 

dostaw i zgodności dostaw)

 koszty Braku Jakości (ocena niezgodności wewnętrznych i zewnętrznych, ewentualne 

braki w różnych działach)

 poziom zadowolenia klienta weryfikowany poprzez okresowe monitorowanie 

postrzegania przez klientów dostarczonego wyrobu i usług

 stałe dokształcanie naszych pracowników poprzez kursy i szkolenia.

PL
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SMALL
SERIES

BENDING MACHINES   

SMALL1 / SMALL1R / SMALL2E / SMALL2ER 

Řešení pro hliníkové trubky 
malého průměru

Rozwiązania dla rur aluminiowych 
o małej średnicy

CS

PL

Ø Max 20mm
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Ohýbačky trubek série SMALL se vyznačují svými 
extrémně malými rozměry a schopností zpracovat 
hliníkové trubky do maximálního průměru Ø20 x 1,8mm. 
U modelu SMALL1 může obsluha ručně konfigurovat pravý a levý směr ohýbání. Nabízíme 

také „obrácenou“ verzi SMALL1R s otočenou hlavou pro snazší vykládku ohnuté trubky 

zatímco již probíhá další úkon. Jsou víceúrovňové a vícepoloměrové a umějí používat více 

nástrojů s různými držáky a poloměry ohýbání. Obě pohání pět digitálních elektromotorů 

řízených CNC počítačem, zatímco držáky jsou elektropneumatické. 

Model SMALL2E a jeho obrácená verze, SMALL2ER, dokáží provádět víceúrovňové ohýbání 

s více poloměry a s integrovaným levým a pravým směrem ohýbání v jediném pracovním 

cyklu.

Oba jsou konfigurovány s elektrickým ramenem a s hlavním převodem osy C umístěným 

přímo za rovinou ohybu. Blokování svěráku je realizováno s převodem CNC s kuličkovým 

šroubem, zatímco kontrast je osa CNC s pastorkem a ozubnicí. Hlava se posunuje typickým 

křížovým pohybem. 

Všechny hlavní pohyby stroje probíhají na válečkových recirkulačních vodících lištách. 

Všechny verze jsou vybaveny absolutními motory Siemens a řízením 840D sl . Vysoká 

rychlost výroby, možnost implementace široké škály nástrojových sad pro specifická a 

zvláštní zpracování, schopnost realizace ohybů s poměrem RM/Ø i nižším než 0,8 činí 

tyto stroje vhodné pro použití v automobilovém průmyslu, leteckém průmyslu, HVAC a v 

nábytkářském odvětví. Každý stroj je vybaven trojrozměrným grafickým softwarem, pomocí 

kterého může obsluha intuitivně komunikovat se strojem přes 19” dotykový displej LDC a 

simulovat a optimalizovat programy ohýbání. Tyto ohýbačky jsou kompatibilní se systémy 

Smart Factory.

Giętarki do rur serii SMALL charakteryzują się wyjątkowo 
ograniczonymi wymiarami gabarytowymi i zdolnością 
do przetwarzania aluminiowych rur o małej średnicy, 
maksymalnie do Ø20 x 1,8mm. 
Prawa lub lewa, możliwa do ręcznej rekonfiguracji przez operatora, SMALL1 jest dostępna 

również w wersji “reverse”, SMALL1R, z odwróconą głowicą gnącą w celu ułatwienia rozładunku 

elementu w czasie „ukrytym”. Wielopłaszczyznowe i o wielu promieniach umożliwiają stosowanie 

równocześnie większej ilości przyrządów o różnych promieniach i z różnymi uchwytami. 

Napędzane są 5 silnikami cyfrowymi, sterowanymi przez CNC, podczas gdy uchwyty są 

elektropneumatyczne. SMALL2E i jej wersja reverse, SMALL2ER, są w stanie zrealizować w jednym 

cyklu obróbki gięcia wielopłaszczyznowe, ze zmiennym promieniem i zintegrowanym, prawym 

i lewym kierunkiem gięcia. Obie wyposażone są w ramię elektryczne i w główny napęd osi C, 

umieszczony bezpośrednio pod płaszczyzną gięcia. Blokada zacisku wykonana jest przy pomocy 

sterowania CNC ze śrubą toczną, podczas gdy podparcie jest osią CNC z zębnikiem i zębatką. 

Głowica przesuwa się ruchem bocznym. 

Wszystkie główne ruchy maszyny odbywają się na prowadnicach rolkowych. Każde wyposażenie 

montuje silniki absolutne Siemens i sterowanie 840D sl. Duża prędkość produkcji, możliwość 

wyposażenia w szeroką gamę akcesoriów do szczególnych i specjalnych obróbek, możliwość 

wykonywania zagięć o stosunku RM/Ø nawet mniejszym niż 0,8, sprawiają, że maszyny te nadają 

się szczególnie do stosowania w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym, klimatyzacji i elementów 

wyposażenia. Każda maszyna jest wyposażona w oprogramowanie z trójwymiarową grafiką na 

19” ekranie dotykowym LCD, za pomocą którego operator może w sposób intuicyjny prowadzić 

„dialog“ z maszyną, co ułatwia programowanie i umożliwia symulację oraz optymalizację 

programów gięcia. Modele te są przystosowane do integracji z systemami Smart Factory.

SMALL1 SMALL1R SMALL2E SMALL2ER

Směr ohýbání | Kierunek gięcia přenastavitelný 
konfigurowaneor

přenastavitelný 
konfigurowaneor

Max Ø [mm] 20x1,8 20x1,8 20x1,8 20x1,8

Model CNC Siemens 840D sl Siemens 840D sl Siemens 840D sl Siemens 840D sl

Počet os CNC | L.ba osi CNC 5 5 7 7

Max poloměr ohýbání | Max promień gięcia [mm] 60 60 60 60

Max užitná délka | Max długość użyteczna [mm] 1500/2100 1500/2100 1500/2100 1500/2100

Rychlost ohýbání | Prędkość gięcia [°/sec] 360 360 500 500

Přesnost ohýbání | Precyzja gięcia [°] ±0,05 ±0,05 ±0,05 ±0,05

Rychlost osy y | Prędkość osi y [m/min] 150 150 150 150

Přesnost posuvu | Precyzja posuwu [mm] ±0,05 ±0,05 ±0,05 ±0,05

Instalovaný výkon | Zainstalowana moc [kW] 6 6 6 6

Hmotnost stroje  | Ciężar maszyny [kg] 1000 1350 1100 1430

Rozměry | Wymiary HxWxD [mm] 1330x2560x1160 2200x2810x1580 1300x2850x1160 2200x2850x1760

CS PL

Hodnoty vztažené na materiály s Rs=120 N/mm2 | Wartości odnoszą się do materiałów z Rs=120 N/mm2

SMALL SERIES  SMALL1 / SMALL1R / SMALL2E / SMALL2ER BENDING MACHINE

PAGE 10



TUBE PROCESS TECHNOLOGY

SMALL Bending

www.crippa.com
Area produttiva
Production area



CLEVER
SERIES

BENDING MACHINES   

CLEVER / CLEVER FIXED

Svoboda a autonomie bez kompromisů

Autonomia i wolność bez kompromisów

CS

PL

Ø Max 25mm

PAGE 12



PAGE 13



Série CLEVER sestává ze dvou dvousměrných 
ohýbaček s jednou hlavou pro ocelové trubky do 
průměru 25mm: CLEVER a CLEVER FIXED. 
Zatímco u CLEVER FIXED se ohýbací hlava pohybuje ve svislém směru a otáčí 

se na své rotační ose, dokud nedosáhne polohy trubky v drážce, CLEVER spojuje 

horizontální a vertikální pohyb s bočním nakláněním hlavy (patentováno), což mu 

umožňuje integrovat nakládku a vykládku trubek do cyklu, aby se zkrátily výrobní 

časy a zjednodušil se výrobní proces. Stroj CLEVER totiž může naložit novou trubku 

ke zpracování, zatímco hlava se naklání ve svislém směru a otáčí se, aby odložila 

ohnutou trubku.  

U obou strojů dochází k ohýbání doprava a doleva na stejné matrici, která 

je vybavena vyhrazenými rovinami. Konfigurace směru ohýbání se provádí v 

automatickém cyklu a je řízena osami CN stroje (osm u CLEVER FIXED a devět u 

CLEVER), které zjednodušují operace umístění a uvolnění a optimalizují tak dráhu.

Hlava se posunuje ve svislém směru a otáčí se kolem rotační osy, aby umístila 

trubku do drážky. Je přítomné také zařízení pneumatického vyrovnání, které snižuje 

spotřebu energie během fáze svislého posunu, a systém rychlého zatažení táhla 

trnu. Programování je prováděno pomocí softwaru a zjednodušeného rozhraní 

UII. Oba stroje mohou být vybaveny četným volitelným příslušenstvím a jsou 

kompatibilní se systémy řízení produkce a výkonu Crippa I4.0.

Seria CLEVER składa się z dwóch giętarek do rur z 
podwójnym kierunkiem gięcia i pojedynczą stalową 
głowicą dla rur o średnicy do 25mm: CLEVER i CLEVER 
FIXED. 
Podczas gdy w CLEVER FIXED głowica gnąca porusza się w kierunku pionowym i obraca się 

wokół własnej osi do osiągnięcia pozycji rury w otworze, CLEVER łączy z ruchem poziomym 

i pionowy, boczny ruch wahadłowy głowicy (opatentowany), który pozwala na integrację w 

cyklu ładowanie i rozładowanie rury w celu redukcji czasów produkcji i uproszczenia procesu 

produkcyjnego. CLEVER jest faktycznie w stanie załadować nowy pręt do obróbki, podczas 

gdy głowica przesuwa się pionowo i obraca w celu rozładowania zagiętego detalu.  

Dla obu maszyn, gięcie prawe i lewe realizowane są na te samej matrycy wyposażonej w 

dedykowane płaszczyzny. Konfiguracja kierunku zaginania odbywa się w cyklu automatycznym 

i sterowana jest przez osie CN maszyny (8 dla CLEVER FIXED i 9 dla CLEVER), które ułatwiają 

operacje pozycjonowania i odblokowywania, optymalizując trasy.

Głowica przesuwa się tylko w kierunku pionowym i obraca się wokół osi rotacji głowicy 

dla umieszczenia rury w otworze. Zamontowane jest również urządzenie wyważania 

pneumatycznego, które redukuje zużycie energii na etapie przesuwu pionowego oraz system 

szybkiego wycofania cięgna. Programowanie wykonywane jest przez oprogramowanie z 

uproszczonym interfejsem UII. Obie maszyny mogą być wyposażone w liczne akcesoria 

opcjonalnymi oraz jest przystosowana do podłączenia do układów sterowania produkcji i 

kontroli wydajności Crippa I4.0.

CLEVER CLEVER FIXED

Směr ohýbání | Kierunek gięcia

Max Ø [mm] 25x2 25x2

Model CNC 840D sl 840D sl

Počet os CNC | L.ba osi CNC 9 8

Max poloměr ohýbání | Max promień gięcia [mm] 120 120

Max užitná délka | Max długość użyteczna [mm] 1350/2560 1350/2560

Rychlost ohýbání | Prędkość gięcia [°/sec] 354 354

Přesnost ohýbání | Precyzja gięcia [°] ± 0,05 ± 0,05

Rychlost osy y | Prędkość osi y [m/min] 120 120

Přesnost posuvu | Precyzja posuwu [mm] ± 0,05 ± 0,05

Instalovaný výkon | Zainstalowana moc [kW] 10 10

Hmotnost stroje  | Ciężar maszyny [kg] 2000 2000

Rozměry | Wymiary HxWxD [mm] 1820x1750x4050 1820x1750x4050

CS PL

Hodnoty vztažené na materiály s Rs=250 N/mm2 | Wartości odnoszą się do materiałów z Rs=250 N/mm2

CLEVER SERIES  CLEVER / CLEVER FIXED BENDING MACHINE
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TUBE PROCESS TECHNOLOGY

CLEVER Bending

www.crippa.com
Area produttiva
Production area



LINEAR
SERIES

BENDING MACHINES   

916LE / 925LE / 932LE / 942LE / 925XE / 932XE / 

942XE / 955LE / 963LE / 980LE / 150LE 

Kompaktní a univerzální ohýbačky trubek 
vhodné na všechny Vaše potřeby

Solidne i uniwersalne giętarki do rur, odpowiednie do 
wszystkich twoich potrzeb

CS

PL

Ø Max 150mm
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Modely 916LE, 925LE, 932LE a 942LE jsou číslicově 
řízené ohýbačky trubek řady Linear pro trubky do 
průměrů 16mm, 25mm, 32mm a 42mm. 
Díky extrémně malé ohýbací hlavě dokáží vytvářet složité geometrie trubek, pro které 

je obvykle vyžadován dvojitý směr ohýbání, v jediném pracovním cyklu. Směr ohýbání 

může každopádně manuálně překonfigurovat obsluha. Všechny čtyři ohýbačky jsou 

víceúrovňové a vícepoloměrové. Modely 916LE a 925LE mají ohýbací hlavu s přímým 

pohonem, zatímco modely 932LE a 942LE mají ocelovou ohýbací hlavu s řetězovým 

pohonem. Modely 925LE, 932LE a 942LE mají možnost prodloužení zdvihu stroje s operací 

obnovy i bez ní.

Všechny modely lze osadit několika nástroji současně s různými držáky a poloměry. Vysoký 

vertikální zdvih hlavy navíc umožňuje snadné vybavení stroje i s již existujícím nástrojem. 

Nabídku doplňuje široký sortiment příslušenství pro konkrétní a specifické procesy.

Modely 916LE, 925LE, 932LE a 942LE mají devět os, které řídí pohyby stroje a jsou 

poháněny absolutními digitálními elektromotory s technologií Full Electric a řízeny 

CNC počítačem Siemens 840D sl. Tyto stroje umožňují vysokou rychlost výroby a 

dokáží vytvářet ohyby s poměrem RM / Ø pod 0,8. Pomocí softwaru s trojrozměrnou 

grafikou UII „User Iso Interface“ může obsluha intuitivně komunikovat se strojem přes 19” 

dotykový LCD displej a simulovat a optimalizovat programy ohýbání. Tyto ohýbačky jsou 

kompatibilní se systémy Smart Factory.

Maszyny 916LE, 925LE, 932LE i 942LE są giętarkami 
sterowanymi numerycznie serii Linear dla rur o średnicy 
kolejno do 16mm, 25mm, 32mm i 42mm. 
Ich głowica gnąca o bardzo zredukowanych rozmiarach daje możliwość gięcia w jednym 

cyklu rur, których złożona geometria zwykle wymaga podwójnego kierunku gięcia. Kierunek 

gięcia może być zawsze skonfigurowany ręcznie przez operatora. Wszystkie cztery giętarki 

do rur są wielopłaszczyznowe i o wielu promieniach. Modele 916LE i 925LE posiadają 

głowicę gnącą z bezpośrednim napędem, podczas gdy modele 932LE i 942LE posiadają 

głowicę gnącą z przekładnią i napędem łańcuchowym. Modele 925LE, 932LE i 942LE mają 

możliwość wydłużenia skoku maszyny, zarówno z cyklem odzysku, jak i bez.

Wszystkie modele mogą zostać wyposażone w kilka przyrządów jednocześnie, o różnych 

promieniach i z różnymi uchwytami. Duży skok pionowy głowicy pozwala ponadto na 

wygodne oprzyrządowanie maszyny, również z już montowanymi wcześniej przyrządami. 

Kompletuje ofertę szeroka gama akcesoriów do specjalnej obróbki.

Modele 916LE, 925LE, 932LE i 942LE mają 9 osi, które zarządzają ruchami maszyny, 

napędzanymi przez cyfrowe silniki absolutne z technologią Full Electric i sterowane są 

przez CNC Siemens 840D sl. Te maszyny pozwalają na uzyskanie wysokiej prędkości 

produkcji i mogą wykonywać zagięcia o stosunku RM/Ø nawet mniejszym niż 0,8. Poprzez 

oprogramowanie z trójwymiarową grafiką na 19” ekranie dotykowym LCD, za pomocą 

którego operator może w sposób intuicyjny prowadzić „dialog“ z maszyną i symulować 

programy gięcia, optymalizując je. Modele te są przystosowane do integracji z systemami 

Smart Factory.

CS PL

916LE 925LE 932LE 942LE

Směr ohýbání | Kierunek gięcia přenastavitelný 
konfigurowaneor

přenastavitelný 
konfigurowaneor

přenastavitelný 
konfigurowaneor

přenastavitelný 
konfigurowaneor

Max Ø [mm] 16x2 25x2 32x2 42x2

Model CNC Siemens 840D sl Siemens 840D sl Siemens 840D sl Siemens 840D sl

Počet os CNC | L.ba osi CNC 9 9 9 9

Max poloměr ohýbání | Max promień gięcia [mm] 150 150 170 170

Max užitná délka | Max długość użyteczna [mm] 1500/2900 1500/2900 1600/3400 1600/3400

Rychlost ohýbání | Prędkość gięcia [°/sec] 330 300 330 240

Přesnost ohýbání | Precyzja gięcia [°] ±0,05 ±0,05 ±0,05 ±0,05

Rychlost osy y | Prędkość osi y [m/min] 71 71 71 71

Přesnost posuvu | Precyzja posuwu [mm] ±0,05 ±0,05 ±0,05 ±0,05

Instalovaný výkon | Zainstalowana moc [kW] 13 13 13 20

Hmotnost stroje  | Ciężar maszyny [kg] 2000 2100 2900 2900

Rozměry | Wymiary HxWxD [mm] 1600x1350x3890 1600x1350x3890 1600x1350x4450 1600x1350x4450

Hodnoty vztažené na materiály s Rs=250 N/mm2 | Wartości odnoszą się do materiałów z Rs=250 N/mm2

LINEAR SERIES  916LE / 925LE / 932LE / 942LE BENDING MACHINE

PAGE 18



TUBE PROCESS TECHNOLOGY

925LE Bending

www.crippa.com
Area produttiva
Production area



Modely 925XE, 932XE a 942XE jsou zmenšené 
verze modelů 925LE, 932LE a 942LE. 
Vyznačují se extrémně malou plochou, díky které se skvěle hodí do pracovních 

buněk. Všechny modely jsou vybaveny CNC počítačem a technologií Full Electric 

a mají velmi malou ohýbací hlavu s přímým pohonem a kompaktní podvozek, 

což jim umožňuje vytvářet složité geometrie trubek v jednom cyklu, a to i pro 

komplikované ohýbání. Jsou víceúrovňové a vícepoloměrové a umějí používat 

více nástrojů s různými držáky a poloměry ohýbání. Vysoký zdvih dále umožňuje 

stroj pohodlně vybavit příslušenstvím. Směr ohýbání může obsluha snadno 

ručně překonfigurovat z pravého na levý. Kromě toho mohou být všechny stroje 

zkombinované s celou řadou příslušenství pro provádění specifických procesů. 

K posuvu lineárních členů těchto ohýbaček slouží recirkulační válečková nebo 

kuličková vodítka. Všechny modely zaručují vysokou rychlost výroby a dokáží 

vytvářet ohyby s poměrem RM/Ø pod 0,8. Devět os, které řídí pohyby stroje, 

je poháněno absolutními digitálními elektromotory s technologií „Full Electric“ 

a řízeno CNC počítačem Siemens 840D sl. Pomocí softwaru s trojrozměrnou 

grafikou UII „User Iso Interface“ může obsluha intuitivně komunikovat se strojem 

přes 19” dotykový LCD displej a simulovat a optimalizovat programy ohýbání. 

Tyto ohýbačky jsou kompatibilní se systémy Smart Factory.

Modele 925XE, 932XE i 942XE są modelami 
downsize giętarek 925LE, 932LE i 942LE. 
Ich cechą szczególną są wyjątkowo małe rozmiary, co sprawia, że są one 

idealne dla wprowadzania do gniazd obróbczych. CNC i Full Electric, modele te 

posiadają głowicę gnącą z bezpośrednim napędem o bardzo małych rozmiarach i 

kompaktowej obudowie, która pozwala im na wykonanie złożonej geometrii rury 

w jednym cyklu, również dla skomplikowanej obróbki. Wielopłaszczyznowe i o 

wielu promieniach, mogą zostać wyposażone w kilka przyrządów jednocześnie, o 

różnych promieniach i z różnymi uchwytami. Duży skok pionowy pozwala ponadto 

na wygodne oprzyrządowanie maszyny. Możliwe jest ręczne rekonfigurowanie 

kierunku gięcia maszyny z prawego do lewego za pomocą prostej interwencji 

operatora. Ponadto wszystkie maszyny mogą być wyposażone w szeroką 

gamę akcesoriów dla wykonania specjalnej obróbki. Ruchy części liniowych 

giętarek do rur odbywają się na prowadnicach recyrkulacyjnych kulkowych 

lub wałkowych. Wszystkie modele zapewniają dużą prędkość produkcji i 

mogą wykonywać zagięcia o stosunku RM/Ø nawet mniejszym niż 0,8. 9 osi 

zarządzających maszyną jest napędzanych przez cyfrowe silniki absolutne z 

technologią „Full Electric” i sterowanych przez CNC Siemens 840D sl. Poprzez 

oprogramowanie z trójwymiarową grafiką U.I.I. (“User Iso Interface”) na 19” ekranie 

dotykowym LCD, operator może w łatwy i intuicyjny sposób prowadzić „dialog” 

z maszyną symulując i optymalizując programy detalu. Giętarki do rur zostały 

przystosowane do integracji z systemami produkcji Smart Factory.

925XE 932XE 942XE

Směr ohýbání | Kierunek gięcia přenastavitelný 
konfigurowaneor

přenastavitelný 
konfigurowaneor

přenastavitelný 
konfigurowaneor

Max Ø [mm] 25x3 32x2 42x2

Model CNC Siemens 840D sl Siemens 840D sl Siemens 840D sl

Počet os CNC | L.ba osi CNC 9 9 9

Max poloměr ohýbání | Max promień gięcia [mm] 150 170 170

Max užitná délka | Max długość użyteczna [mm] 800/2050 800/2050 800/2050

Rychlost ohýbání | Prędkość gięcia [°/sec] 300 260 240

Přesnost ohýbání | Precyzja gięcia [°] ±0,05 ±0,05 ±0,05

Rychlost osy y | Prędkość osi y [m/min] 71 71 71

Přesnost posuvu | Precyzja posuwu [mm] ±0,05 ±0,05 ±0,05

Instalovaný výkon | Zainstalowana moc [kW] 13 20 20

Hmotnost stroje  | Ciężar maszyny [kg] 2900 2500 2500

Rozměry | Wymiary HxWxD [mm] 1600x1350x3150 1600x1350x3150 1600x1350x3150

CS PL

Hodnoty vztažené na materiály s Rs=250 N/mm2 | Wartości odnoszą się do materiałów z Rs=250 N/mm2

LINEAR SERIES  925XE / 932XE / 942XE BENDING MACHINE
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CS PL

955LE 963LE 980LE

Směr ohýbání | Kierunek gięcia přenastavitelný 
konfigurowaneor

přenastavitelný 
konfigurowaneor

přenastavitelný 
konfigurowaneor

Max Ø [mm] 55x2,5 63x3 80x2

Model CNC Siemens 840D sl Siemens 840D sl Siemens 840D sl

Počet os CNC | L.ba osi CNC 9 9 9

Max poloměr ohýbání | Max promień gięcia [mm] 250 250 250

Max užitná délka | Max długość użyteczna [mm] 1600/2400 2500/4150 2500/4150

Rychlost ohýbání | Prędkość gięcia [°/sec] 150 120 93

Přesnost ohýbání | Precyzja gięcia [°] ±0,05 ±0,05 ±0,05

Rychlost osy y | Prędkość osi y [m/min] 75 56,7 56,7

Přesnost posuvu | Precyzja posuwu [mm] +/0,05 ±0,05 ±0,05

Instalovaný výkon | Zainstalowana moc [kW] 20 36 36

Hmotnost stroje  | Ciężar maszyny [kg] 4000 7000 7500

Rozměry | Wymiary HxWxD [mm] 1625x1800x5400 1650x1810x5580 1650x1810x5580

Modely 955LE, 963LE a 980LE jsou číslicově řízené 
ohýbačky trubek, jejichž zdvih lze prodloužit pro 
zpracování dlouhých trubek s nebo bez operace 
obnovy. 
Ohýbací hlava modelu 955LE má přímý pohon, zatímco ostatní dva modely mají 

ocelovou ohýbací hlavu s řetězovým pohonem. Všechny modely jsou vybaveny 

pneumatickým vyvážením. Pravý nebo levý směr ohýbání lze ručně překonfigurovat. 

Stroje mají malou plochu s přiměřeně kompaktní ohýbací hlavou, která umožňuje 

v cyklu realizovat také geometrie trubky, které normálně vyžadují dvojitý směr 

ohýbání. Jsou víceúrovňové a vícepoloměrové a umějí používat více nástrojů s 

různými držáky a poloměry ohýbání. Dokáží vytvářet ohyby s poměrem RM / Ø 

pod 0,8. Vysoký zdvih dále umožňuje pohodlnou manipulaci s nainstalovaným 

příslušenstvím. Osy se pohybují pomocí recirkulačních vodítek. Modely 963LE a 

980LE lze osadit tlačným zařízením „Tangent Boost“, které axiálně tlačí trubku 

během ohýbání také v zóně skluzu a umožňuje rychlejší procesy s menšími 

ztrátami. Devět os, které řídí pohyby stroje, je poháněno absolutními digitálními 

elektromotory s technologií „Full Electric“ a řízeno CNC počítačem Siemens 840D 

sl. Pomocí softwaru s trojrozměrnou grafikou UII „User Iso Interface“ může obsluha 

intuitivně komunikovat se strojem přes 19” dotykový LCD displej. I tyto ohýbačky 

jsou kompatibilní se systémy Smart Factory.

Modele 955LE, 963LE i 980LE są giętarkami do 
rur ze sterowaniem numerycznym, z możliwością 
rozciągania suwaka, zarówno z cyklem odzysku jak i 
bez, do obróbki długich rur. 
Głowica gnąca modelu 955LE posiada napęd bezpośredni, podczas gdy pozostałe 

modele posiadają stalową głowicę gnącą z przekładnią z napędem łańcuchowym. 

Wszystkie modele wyposażone są w wyważanie pneumatyczne. Prawe lub lewe, 

z ręcznie konfigurowanym kierunkiem gięcia, mają bardzo ograniczone gabaryty 

przestrzenne oraz małe wymiary głowicy gnącej, co daje mu możliwość gięcia w jednym 

cyklu rur, których złożona geometria zwykle wymaga podwójnego kierunku gięcia. 

Są maszynami wielopłaszczyznowymi i o wielu promieniach, mogą być wyposażone 

jednocześnie w większą ilość przyrządów o różnych promieniach i z różnymi uchwytami 

oraz mogą wykonywać zagięcia o stosunku RM/Ø nawet mniejszym niż 0,8. Duży 

skok pionowy ułatwia połączenie z istniejącym osprzętem. Ruchy osi odbywają się na 

prowadnicach recyrkulacyjnych. Modele 963LE i 980LE mogą montować urządzenie 

„Tangent Boost” które popychając rurę osiowo w fazie gięcia także w strefie suwaka 

i wygładzacza fałd, pozwala na szybsze procesy i ograniczenie ilości odpadów. 9 

osie napędzane są przez cyfrowe silniki absolutne z technologią „Full Electric” i 

zarządzane przez CNC Siemens 840D sl. Operator prowadzi w sposób intuicyjny 

dialog z maszynami przy użyciu oprogramowania z trójwymiarową grafiką UII “User Iso 

Interface” na 19” ekranie dotykowym LCD. Giętarki do rur zostały przystosowane do 

integracji z systemami produkcji Smart Factory.

Hodnoty vztažené na materiály s Rs=250 N/mm2 | Wartości odnoszą się do materiałów z Rs=250 N/mm2

LINEAR SERIES  955LE / 963LE / 980LE BENDING MACHINE
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Kompaktní a univerzální ohýbačka trubek 150LE 
dokáže uspokojit většinu výrobních potřeb trhu, které 
obvykle nevyžadují dodatečné zpracování v rámci 
cyklu (např. řezání) ani provádění extrémně složitých 
geometrií na více pracovních rovinách. 
Stroj je navržen k prodloužení s nebo bez cyklu obnovy a lze jej snadno integrovat se 

zařízeními pro automatické nakládání a vykládání ohýbaných trubek. Je víceúrovňový 

a vícepoloměrový a dokáže ohýbat až na dvou 150mm rovinách nebo na třech 100mm 

rovinách s ohýbáním tlačením. Je vybaven přímým posilovačem o síle 75 000 N. Je také 

schopný vytvářet ohyby s poměrem RM / Ø pod 0,8.

Všechny pohyby probíhají pomocí recirkulačních válečků a šrouby s vysokým 

zatížením jsou umístěny za držáky, což je řešení, které zvyšuje tuhost a přesnost stroje. 

Pneumatický nosný systém ohýbací hlavy navíc zaručuje úsporu energie a vyšší účinnost. 

Devět os, které řídí pohyby stroje, je poháněno absolutními digitálními elektromotory s 

technologií Full Electric a jsou řízeny CNC počítačem Siemens 840D sl. 

Pomocí softwaru s trojrozměrnou grafikou UII „User Iso Interface“ může obsluha 

intuitivně komunikovat se strojem přes 19” dotykový LCD displej. UII navíc usnadňuje 

programování a umožňuje simulovat a optimalizovat programy ohýbání. I tato ohýbačka 

trubek je kompatibilní s pracovními systémy Smart Factory.

150LE

Směr ohýbání | Kierunek gięcia přenastavitelný 
konfigurowaneor

Max Ø [mm] 150x3

Model CNC Siemens 840D sl

Počet os CNC | L.ba osi CNC 9

Max poloměr ohýbání | Max promień gięcia [mm] 450 

Max užitná délka | Max długość użyteczna [mm] 2400/5000

Rychlost ohýbání | Prędkość gięcia [°/sec] 36

Přesnost ohýbání | Precyzja gięcia [°] ±0,05

Rychlost osy y | Prędkość osi y [m/min] 38

Přesnost posuvu | Precyzja posuwu [mm] ±0,05

Instalovaný výkon | Zainstalowana moc [kW] 36

Hmotnost stroje  | Ciężar maszyny [kg] 15000

Rozměry | Wymiary HxWxD [mm] 1850x2250x7450

Kompaktowa i wszechstronna, giętarka do rur 150LE 
jest w stanie spełnić większość potrzeb produkcyjnych 
rynku, które przeważnie nie przewidują dodatkowej 
obróbki w cyklu (jak na przykład cięcie) ani wykonania 
bardzo złożonych geometrii, dla który konieczne są liczne 
płaszczyzny gięcia. Jest przystosowana do wydłużenia, 
zarówno z, jak i bez cyklu odzysku i może zostać z łatwością 
zintegrowana z urządzeniami do automatycznego 
ładowania i rozładowania rury. 
Wielopłaszczyznowa i o wielu promieniach, jest w stanie giąć na dwóch płaszczyznach 150mm 

lub na 3 płaszczyznach 100mm, również metodą na popych i wyposażona jest w booster 75000N 

z napędem bezpośrednim. Może wykonywać zagięcia o stosunku RM/Ø nawet mniejszym niż 0,8.

Wszystkie ruchy odbywają się na prowadnicach recyrkulacyjnych rolkowych, a śruby na duże 

obciążenia umieszczone są za elementami blokującymi; takie rozwiązanie zwiększa sztywność i 

precyzję maszyny, a system podparcia pneumatycznego głowicy gnące gwarantuje oszczędność 

energii i większą wydajność. 9 osi, które zarządzają ruchem maszyny, napędzanych jest cyfrowymi 

silnikami absolutnymi z technologią “Full Electric” i sterowanych przez CNC Siemens 840D sl. 

Poprzez oprogramowanie z trójwymiarową grafiką na 19” ekranie dotykowym LCD, za pomocą 

którego operator może w sposób intuicyjny prowadzić „dialog“ z maszyną. U.I.I. (“User Iso 

Interface”) ułatwia programowanie i umożliwia symulację i optymalizację programów gięcia. 

Również ten model jest przystosowany do integracji z systemami Smart Factory.

CS PL

Hodnoty vztažené na materiály s Rs=250 N/mm2 | Wartości odnoszą się do materiałów z Rs=250 N/mm2

LINEAR SERIES  150LE BENDING MACHINE
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UP&DOWN
SERIES

BENDING MACHINES   

1020E / 1025E / 1032E / 1042E / 1055E / SIXTY

Pravý i levý směr ohýbání pro 
ohýbání bez omezení

Rechte und linke Biegerichtung 
für Biegungen ohne Limit

CS

PL

Ø Max 55mm
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Modely 1020E, 1025E, 1032E, 1042E a 1055E jsou 
číslicově řízené ohýbačky trubek, jejichž zvláštností 
je křížový pohyb hlavy, který umožňuje realizovat 
v plně automatickém cyklu také geometrie trubek, 
které normálně vyžadují operaci obnovy, čímž zajišťují 
rychlou a přesnou výrobu.
Křížová hlava se pohybuje nad, pod, vpravo a vlevo od trubky, řeší problémy rozměrů 

stroje a obrobku a umožňuje vám rychle volit a měnit pracovní rovinu, vytvářet pravé a 

levé ohyby a integrovat do pohybů hlavy nakládku a vykládku.

Tyto víceúrovňové a vícepoloměrové ohýbačky mohou současně používat více zařízení 

s různými držáky a poloměry ohýbání. Vysoký vertikální rozsah jim umožňuje integrovat 

nakládání a vykládání trubek do pohybů ohýbací hlavy. 

Řízené osy, které řídí pohyby stroje, jsou poháněny absolutními digitálními 

elektromotory s technologií „Full Electric“ a řízeny CNC počítačem Siemens 840D sl. 

Tato technologie zaručuje vysokou kvalitu, energetickou úsporu, rychlejší instalaci a 

spuštění a redukci výrobního odpadu. Úsporu energie a maximální produktivitu zajišťuje 

také pneumatické vyvažování, které umožňuje použít menší, ale výkonnější motor.

Každý stroj je vybaven trojrozměrným grafickým softwarem, jehož prostřednictvím 

obsluha může intuitivně komunikovat se strojem přes 19” dotykový LCD displej. Tyto 

ohýbačky jsou kompatibilní se systémy Smart Factory.

1020E,1025E,1032E,1042E i 1055E są giętarkami do rur ze 
sterowaniem numerycznym, których cechą charakterystyczną 
jest ruch krzyżowy głowicy, dzięki któremu maszyna może 
zrealizować w całkowicie automatycznym cyklu, nawet takie 
rury, których geometria zwykle wymaga obróbki w kilku 
przejściach, zapewniając znaczne korzyści zarówno pod 
względem wydajności jak precyzji. 
Ruch krzyżowy zachodzi w górę, w dół, na prawo i na lewo od rury, co pozwala na wyeliminowanie 

problemów związanych z rozmiarami maszyny jak i wynikającymi z geometrii rury, pozwala też 

wybrać i zmienić szybko płaszczyznę roboczą, wykonać gięcia prawe i lewe oraz zintegrować 

w ruchach głowicy ładowanie i rozładowywanie. Wielopłaszczyznowe i o wielu promieniach, 

giętarki do rur mogą jednocześnie używać większej liczby przyrządów o różnych promieniach i z 

różnymi uchwytami, a duży skok osi pionowej pozwala na integrację w ruchach głowicy gnącej 

ładowania i rozładowywania. Osie zarządzające ruchami maszyny napędzane są cyfrowymi, 

absolutnymi silnikami elektrycznymi z technologią „Full Electric” i sterowane są CNC Siemens 

840D sl. Zastosowanie tej technologii gwarantuje wysoką jakość, oszczędność energii, krótkie 

czasy ustawiania/uruchomienia i minimalizację braków z obróbki. Oszczędność energii oraz 

maksymalna wydajność produkcyjna zagwarantowane są przez wyważenie pneumatyczne, które 

pozwala na użycie mniejszego silnika, lecz o większej wydajności. Każda maszyna wyposażona 

jest w oprogramowanie z trójwymiarową grafiką UII (User Iso Interface) na 19” ekranie dotykowym 

LCD, za pomocą którego operator może w sposób intuicyjny prowadzić „dialog“ z maszyną. 

Giętarki do rur zostały przystosowane do integracji z systemami produkcji Smart Factory.

1020E 1025E 1032E 1042E 1055E

Směr ohýbání | Kierunek gięcia

Max Ø [mm] 22x1,5 25x3 32x2,5 42x2 55x2,5

Model CNC Siemens 840D sl Siemens 840D sl Siemens 840D sl Siemens 840D sl Siemens 840D sl

Počet os CNC | L.ba osi CNC 10 10 10 10 10

Max poloměr ohýbání | Max promień gięcia [mm] 150 150 150 150 250 

Max užitná délka | Max długość użyteczna [mm] 1600/3000 1600/3000 1600/3300 1600/3300 1400/2400 

Rychlost ohýbání | Prędkość gięcia [°/sec] 330 300 260 240 240

Přesnost ohýbání | Precyzja gięcia [°] ±0,05 ±0,05 ±0,05 ±0,05 ±0,05

Rychlost osy y | Prędkość osi y [m/min] 180 180 85 85 75 

Přesnost posuvu | Precyzja posuwu [mm] ±0,05 ±0,05 ±0,05 ±0,05 ±0,05 

Instalovaný výkon | Zainstalowana moc [kW] 10 12 18 20 22

Hmotnost stroje  | Ciężar maszyny [kg] 2500 2700 3400 3600 4500

Rozměry | Wymiary HxWxD [mm] 1810x2150x3750 1810x2150x3750 1810x2200x4850 1810x2200x4850 1810x2200x4850

CS PL

Hodnoty vztažené na materiály s Rs=250 N/mm2 | Wartości odnoszą się do materiałów z Rs=250 N/mm2

UP&DOWN SERIES  1020E / 1025E / 1032E / 1042E / 1055E BENDING MACHINE
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SIXTY je ohýbačka trubek do průměru 42mm, která 
kombinuje tradiční křížový pohyb hlavy s rotačním 
pohybem, který ji činí extrémně flexibilní.
Je plně elektrická a umožňuje vám vkládat trubky přímo do drážky matrice a použít 

nakládací chapadlo jak se zavřeným ramenem, tak s otevřeným ramenem. Kromě toho 

vám umožňuje rozhodnout se, jak orientovat trubku v prostoru během zpracování, 

čímž eliminujete jakékoli riziko kolize. SIXTY umí pravý i levý směr ohýbání v jediném 

cyklu a je vybavena 11 osami poháněnými absolutními servomotory s digitální 

technologií „Full Electric“ s číslicovým řízením Siemens 840D sl. Je víceúrovňová a 

vícepoloměrová a vyznačuje se vysokou kvalitou výroby, úsporou energie a zkrácenou 

dobou instalace a spouštění nástrojů, což jí umožňuje minimalizovat množství odpadu 

při ohýbání. Svěrák a přítlak jsou asynchronní, zatímco motory pojezdů lze přemístit, 

aby nedocházelo ke kolizím s ohýbanou trubkou. Vysoká rychlost výroby, schopnost 

vytvářet ohyby s poměrem RM / Ø pod 0,8 a ohyby tlačením s variabilními poloměry 

tento stroj činí ideálním pro sektory, kde je vyžadována efektivita a produktivita. 

Model SIXTY je vybaven trojrozměrným grafickým softwarem UII „User Iso Interface“, 

pomocí kterého může obsluha intuitivně komunikovat se strojem přes 19” dotykový LCD 

displej a simulovat a optimalizovat programy ohýbání. I model SIXTY je kompatibilní s 

pracovními systémy Smart Factory.

SIXTY jest giętarką do rur o średnicy do 42mm, która 
łączy w sobie tradycyjny ruch krzyżowy głowicy z 
ruchem obrotowym, który nadaje jej wyjątkowe cechy 
uniwersalności i elastyczności. 
Ta całkowicie elektryczna giętarka do rur pozwala na załadowanie rury bezpośrednio do 

rowka matrycy i użycie tulei zaciskowej załadunku zarówno przy ramieniu zamkniętym jak 

i otwartym. Ponadto pozwala wybrać sposób orientacji w przestrzeni rury, która powstaje 

podczas obróbki, eliminując ryzyko kolizji. Prawa i lewa w zintegrowanym cyklu, SIIXTY 

wyposażona jest w 11 osi napędzanych serwomotorami absolutnymi z technologią cyfrową 

„Full Electric” ”i sterowanych przez CNC Siemens 840D sl. Wielopłaszczyznowa i o wielu 

promieniach, SIXTY charakteryzuje się również wysoką jakością produkcji, oszczędnością 

energii oraz krótkim czasem ustawiania i uruchamiania osprzętu, co pozwala na zredukowanie 

do minimum odpadów z obróbki. Zacisk i podparcie maszyny są asynchroniczne, natomiast 

mechanizacja suwaków może być przestawiana w celu uniknięcia kolizji z rurą na etapie 

obróbki. Duża prędkość produkcji, możliwość wykonywania zagięć o stosunku RM/Ø 

mniejszym niż 0,8 lub zagięć metodą przez popych, o promieniu zmiennym, sprawiają, 

że maszyna ta nadaje się w szczególności do stosowania w sektorach wymagających 

wydajności i produktywności. SIXTY wyposażona jest w oprogramowanie z trójwymiarową 

grafiką UII (User Iso Interface) na 19” ekranie dotykowym LCD, za pomocą którego operator 

może w sposób intuicyjny prowadzić „dialog“ z maszyną, symulując i optymalizując programy 

detalu. Również SIXTY jest przystosowana do integracji ze systemami Smart Factory.

CS PL

SIXTY

Směr ohýbání | Kierunek gięcia

Max Ø [mm] 42x2

Model CNC Siemens 840D sl

Počet os CNC | L.ba osi CNC 11

Max poloměr ohýbání | Max promień gięcia [mm] 150 

Max užitná délka | Max długość użyteczna [mm] 2600/4750 

Rychlost ohýbání | Prędkość gięcia [°/sec] 240

Přesnost ohýbání | Precyzja gięcia [°] ±0,05

Rychlost osy y | Prędkość osi y [m/min] 85 

Přesnost posuvu | Precyzja posuwu [mm] ±0,05 

Instalovaný výkon | Zainstalowana moc [kW] 21 

Hmotnost stroje  | Ciężar maszyny [kg] 6300 

Rozměry | Wymiary HxWxD [mm] 1640x2235x5920 

Hodnoty vztažené na materiály s Rs=250 N/mm2 | Wartości odnoszą się do materiałów z Rs=250 N/mm2

UP&DOWN SERIES  SIXTY BENDING MACHINE
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HEAVY
SERIES

BENDING MACHINES   

980HE / 100HE / 114HE / 130HE / 150HE 

Přesnost a výkon intenzivních 
ohýbacích procesů

Moc, elastyczność i precyzja również w 
najbardziej wymagających procesach

CS

PL

Ø Max 150mm
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980HE je číslicově řízená ohýbačka trubek s plně 
automatickým cyklem a používá speciální patentované 
konstrukční koncepce, které umožňují větší tuhost a 
vyšší výkon než jiné stroje stejných rozměrů.
Nová struktura ohýbací hlavy s horizontálním posuvem zaručuje maximální tuhost ve 

fázích těžkého zpracování, zatímco sběrač ovládaný NC zajišťuje vysokou výchylku svislé 

osy a umožňuje zvyšovat počet dostupných pracovních rovin s ohledem na ergonomii 

zatížení. Stroj v rámci jednoho cyklu provádí ty geometrie trubek, pro které je normálně 

vyžadován dvojitý směr ohýbání, což přináší značné výhody co se týče produktivity a 

přesnosti. Devět os, které řídí pohyby stroje, je poháněno absolutními digitálními 

elektromotory s technologií „Full Electric“ a řízeno CNC počítačem Siemens 840D sl. 

Se zařízením „Tangent Boost“ lze trubku axiálně tlačit i v místě skluzu pro optimální 

tvarování trubky. Model 980HE zaručuje vysokou rychlost výroby, lze jej zkombinovat 

s celou řadou nástrojů a použít jej ke specifickým úkonům. Dokáže vytvářet ohyby s 

poměrem RM / Ø pod 0,8 a ohyby tlačením s variabilními poloměry.

Stroj je vybaven trojrozměrným grafickým softwarem UII (User Iso Interface), pomocí 

kterého může obsluha intuitivně komunikovat se strojem přes 19” dotykový LCD displej. 

Stroj je kompatibilní se systémy Smart Factory.

Maszyna 980HE jest giętarką do rur sterowaną 
numerycznie z całkowicie automatycznym cyklem, 
w której zastosowano szczególne rozwiązania 
konstrukcyjne zapewniające jej dużą sztywność i osiągi 
większe niż w przypadku maszyn tej wielkości.
Nowa struktura poziomej głowicy gnącej gwarantuje maksymalną sztywność w fazie 

ciężkiej obróbki, podczas gdy pantograf sterowany przez CNC gwarantuje duży skok 

osi pionowej, umożliwiając zwiększenie liczby dostępnych płaszczyzn roboczych przy 

równoczesnym zachowaniu ergonomicznych warunków załadunku. Maszyna wykonuje 

w jednym cyklu również te rury, których złożona geometria zwykle wymaga podwójnego 

kierunku gięcia,zapewniając znaczne korzyści zarówno pod względem wydajności jak 

precyzji. 9 osi, które określają ruchy maszyny, jest napędzanych przez cyfrowe silniki z 

technologią „Full Electric” i sterowanych przez CNC Siemens 840D sl. 

Dzięki urządzeniu “Tangent Boost”, które umożliwia popychanie rury podczas gięcia w 

kierunku osiowym także w strefie suwaka/ wygładzacza fałd, można jeszcze bardziej 

zoptymalizować długość rury. Maszyna 980HE gwarantuje wysoką prędkość produkcji i 

może być wyposażona w szeroką gamę akcesoriów do specjalnej obróbki; jest w stanie 

wykonywać zagięci o stosunku RM/Ø nawet mniejszym niż 0,8 metodą przez popych o 

zmiennym promieniu. Każda maszyna jest wyposażona w oprogramowanie z trójwymiarową 

grafiką UII (User Iso Interface) na 19” ekranie dotykowym LCD, za pomocą którego operator 

może w sposób intuicyjny prowadzić „dialog“ z maszyną. Jest ona również przystosowana 

do integracji z systemami Smart Factory.

CS PL

980HE

Směr ohýbání | Kierunek gięcia or

Max Ø [mm] 80x2 

Model CNC Siemens 840D sl

Počet os CNC | L.ba osi CNC 9

Max poloměr ohýbání | Max promień gięcia [mm] 250 

Max užitná délka | Max długość użyteczna [mm] 3100/5100 

Rychlost ohýbání | Prędkość gięcia [°/sec] 93

Přesnost ohýbání | Precyzja gięcia [°] ±0,05

Rychlost osy y | Prędkość osi y [m/min] 56,7 

Přesnost posuvu | Precyzja posuwu [mm] ±0,05

Instalovaný výkon | Zainstalowana moc [kW] 36 

Hmotnost stroje  | Ciężar maszyny [kg] 10700 

Rozměry | Wymiary HxWxD [mm] 2050x2150x6600 

Hodnoty vztažené na materiály s Rs=250 N/mm2 | Wartości odnoszą się do materiałów z Rs=250 N/mm2

HEAVY SERIES  980HE BENDING MACHINE
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Modely 100HE a 114HE jsou číslicově řízené ohýbačky 
trubek s plně automatickými cykly, které díky 
konkrétním konstrukčním koncepcím poskytují vysokou 
tuhost a výkon. 
. Struktura ohýbací hlavy s vodorovným posuvem zajišťuje maximální tuhost v těžkých 

pracovních fázích, zatímco díky vysoké vertikální výchylce podélného prvku, ve kterém je 

umístěn polohovací vozík a extraktor, lze zvýšit počet pracovních rovin. 

Malé rozměry ohýbací hlavy umožňují v jediném cyklu realizovat také ty geometrie trubky, 

které obvykle vyžadují dvojitý směr ohýbání. Řízené osy, které řídí pohyby stroje, jsou 

poháněny absolutními digitálními elektromotory s technologií „Full Electric“ a řízeny CNC 

počítačem Siemens 840D sl. Tato technologie zaručuje vysokou kvalitu, energetickou 

úsporu, rychlejší instalaci a spuštění a minimalizaci výrobního odpadu. Se zařízením 

„Tangent Boost“ lze trubku axiálně tlačit i v místě skluzu pro optimální tvarování trubky a 

minimalizaci odpadu. Vysoká rychlost výroby, schopnost vytvářet ohyby s poměrem RM / 

Ø pod 0,8 nebo ohyby tlačením s variabilním poloměrem ohybu, činí tyto stroje obzvlášť 

vhodné pro automobilový, letecký, strojírenský a námořní průmysl a pro výrobu městského 

mobiliáře. Modely 100HE a 114HE jsou vybaveny softwarem a trojrozměrným grafickým UII 

(User Iso Interface) na 19“ dotykovém LCD displeji, jehož prostřednictvím operátor intuitivně 

komunikuje se strojem. Tyto ohýbačky jsou kompatibilní se systémy Smart Factory.

Modele 100HE i 114HE są giętarkami do rur sterowanymi 
elektrycznie z całkowicie automatycznym cyklem, w których 
zostały zastosowane szczególne rozwiązania konstrukcyjne, 
pozwalające na uzyskanie wyjątkowej sztywności i 
wydajności. 
Pozioma struktura głowicy gnącej gwarantuje maksymalną sztywność w fazie ciężkiej obróbki, 

natomiast duży skok osi pionowej podłużnicy, która mieści wózek pozycjonujący i wypychacz, 

umożliwia zwiększenie liczby dostępnych płaszczyzn roboczych. 

Zredukowane wymiary głowicy gnącej dają możliwość gięcia w jednym cyklu rur, których złożona 

geometria zwykle wymaga podwójnego kierunku gięcia. Osie zarządzające ruchami maszyny 

napędzane są cyfrowymi, absolutnymi silnikami elektrycznymi z technologią „Full Electric” i 

sterowane są CNC Siemens 840D sl. Zastosowanie tej technologii gwarantuje wysoką jakość, 

oszczędność energii, krótkie czasy ustawiania/uruchomienia i minimalizację braków z obróbki. 

Dzięki urządzeniu “Tangent Boost”, które umożliwia popychanie rury podczas gięcia w kierunku 

osiowym także w strefie suwaka/ wygładzacza fałd, można zoptymalizować długość rury i 

ograniczyć ilość odpadów. Duża prędkość produkcji, możliwość wykonywania zagięć o stosunku 

RM/Ø nawet mniejszym niż 0,8 lub zagięć, metodą przez popych, o promieniu zmiennym, sprawiają, 

że maszyna ta nadaje się w szczególności do stosowania w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym, 

instalacyjnym, budowy okrętów i wyposażenia miejskiego. Modele 100HE i 114HE są wyposażone w 

oprogramowanie z trójwymiarową grafiką UII (User Iso Interface) na 19” ekranie dotykowym LCD, za 

pomocą którego operator może w sposób intuicyjny prowadzić „dialog“ z maszynami. Giętarki do rur 

zostały przystosowane do integracji z systemami produkcji Smart Factory.

100HE 114HE

Směr ohýbání | Kierunek gięcia or or

Max Ø [mm] 100x2,5 114x2,5 

Model CNC Siemens 840D sl Siemens 840D sl

Počet os CNC | L.ba osi CNC 11 11

Max poloměr ohýbání | Max promień gięcia [mm] 400 400 

Max užitná délka | Max długość użyteczna [mm] 3500/6000 3500/6000 

Rychlost ohýbání | Prędkość gięcia [°/sec] 66 55

Přesnost ohýbání | Precyzja gięcia [°] ±0,05 ±0,05

Rychlost osy y | Prędkość osi y [m/min] 38 38 

Přesnost posuvu | Precyzja posuwu [mm] ±0,05 ±0,05 

Instalovaný výkon | Zainstalowana moc [kW] 36 36 

Hmotnost stroje  | Ciężar maszyny [kg] 13000 13500 

Rozměry | Wymiary HxWxD [mm] 2100x2275x7686 2100x2275x7686 

CS PL

Hodnoty vztažené na materiály s Rs=250 N/mm2 | Wartości odnoszą się do materiałów z Rs=250 N/mm2

HEAVY SERIES  100HE / 114HE BENDING MACHINE

PAGE 36



TUBE PROCESS TECHNOLOGY

114HE Bending

www.crippa.com
Area produttiva
Production area



Modely 130HE a 150HE jsou číslicově řízené ohýbačky 
s plně automatickým cyklem a vyznačují se vysokou 
tuhostí a skvělým výkonem.
Struktura ohýbací hlavy je napevno připevněná k základně stroje, což zaručuje maximální 

tuhost v těžkých fázích tváření, přičemž vertikální a horizontální posuv činí trubka. Vysoký 

zdvih svislé osy umožňuje zvýšit počet pracovních rovin. Malé rozměry ohýbací hlavy 

umožňují v jediném cyklu realizovat také ty geometrie trubky, které obvykle vyžadují 

dvojitý směr ohýbání. Řízené osy, které řídí pohyby stroje, jsou poháněny absolutními 

digitálními elektromotory s technologií „Full Electric“ a řízeny CNC počítačem Siemens 

840D sl. Tato technologie, spolu s využitím tandemových os, zaručuje vysokou účinnost, 

energetickou úsporu, rychlejší instalaci a spuštění a minimalizaci výrobního odpadu. Se 

zařízením „Tangent Boost“ lze trubku axiálně tlačit i v místě skluzu pro optimální tvarování 

trubky a minimalizaci odpadu. Oba stroje zajišťují mimořádnou rychlost výroby a jsou 

schopny vytvářet ohyby s poměrem RM / Ø pod 0,8 nebo tlačné ohyby proměnným 

poloměrem. Software UII „User Iso Interface“ s trojrozměrným grafickým softwarem 

umožňuje obsluze intuitivně komunikovat se strojem přes LCD displej a optimalizovat 

ohýbací programy. I tyto ohýbačky jsou kompatibilní se systémy Smart Factory.

Modele 130HE i 150HE są giętarkami do rur sterowanymi 
numerycznie z całkowicie automatycznym cyklem, które 
charakteryzują się wyjątkową sztywnością i optymalną 
wydajnością.  
Struktura głowicy gnącej, umocowanej do podstawy, gwarantuje maksymalną sztywność w 

fazach ciężkiej obróbki, natomiast ruch przesuwu poziomego i pionowego jest przeniesiony 

na rurę. Duży skok osi pionowej pozwala na zwiększenie liczby dostępnych płaszczyzn 

roboczych. Zredukowane wymiary głowicy gnącej dają możliwość gięcia w jednym cyklu rur, 

których złożona geometria zwykle wymaga podwójnego kierunku gięcia. Osie zarządzające 

ruchami maszyny napędzane są cyfrowymi, absolutnymi silnikami elektrycznymi z 

technologią „Full Electric” i sterowane są CNC Siemens 840D sl. Zastosowanie tej 

technologii, połączonej z zastosowaniem osi tandemowych gwarantuje wysoką jakość, 

oszczędność energii, krótkie czasy ustawiania/uruchomienia i minimalizację braków z 

obróbki. Dzięki urządzeniu “Tangent Boost”, które umożliwia popychanie rury podczas gięcia 

w kierunku osiowym także w strefie suwaka/ wygładzacza fałd, można zoptymalizować 

długość rury i ograniczyć ilość odpadów. Obie maszyny zapewniają dużą prędkość produkcji 

i zdolność wykonywania zagięć o stosunku RM/Ø nawet mniejszym niż 0,8 lub zagięć, 

metodą przez popych, o promieniu zmiennym. Oprogramowanie UII “User Iso Interface”z 

trójwymiarową grafiką na ekranie dotykowym LCD, umożliwia operatorowi w sposób 

intuicyjny prowadzić „dialog“ z maszyną oraz optymalizować programy gięcia. Również te 

modele są przystosowane do integracji z systemami Smart Factory.

130HE 150HE

Směr ohýbání | Kierunek gięcia or or

Max Ø [mm] 130x3 150x3 

Model CNC Siemens 840D sl Siemens 840D sl

Počet os CNC | L.ba osi CNC 11 11

Max poloměr ohýbání | Max promień gięcia [mm] 450 450 

Max užitná délka | Max długość użyteczna [mm] 4200/7500 4200/7500 

Rychlost ohýbání | Prędkość gięcia [°/sec] 50 36

Přesnost ohýbání | Precyzja gięcia [°] ±0,05 ±0,05

Rychlost osy y | Prędkość osi y [m/min] 38 38 

Přesnost posuvu | Precyzja posuwu [mm] ±0,05 ±0,05 

Instalovaný výkon | Zainstalowana moc [kW] 60 60 

Hmotnost stroje  | Ciężar maszyny [kg] 23500 24000 

Rozměry | Wymiary HxWxD [mm] 2360x2980x9530 2360x2980x9530 

CS PL

Hodnoty vztažené na materiály s Rs=250 N/mm2 | Wartości odnoszą się do materiałów z Rs=250 N/mm2

HEAVY SERIES  130HE / 150HE BENDING MACHINE
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HEAVY 
BWT

SERIES
BENDING MACHINES   

225HE / 170HE / 225MHE / 170MHE

Čtyři ohýbačky trubek pro těžké procesy na 
trubkách s velkými průměry a tloušťkami stěn

Cztery giętarki do rur do ciężkiej obróbki 
rur o dużych średnicach i grubościach.

CS

PL

Ø Max 225mm

PAGE 40



PAGE 41



Požadavky na intenzivní proces ohýbání trubek o 
velkých průměrech neustále stoupá a s tím spojený 
požadavek na tváření, které vyžaduje strojní 
zařízení schopné snášet ztížené pracovní podmínky 
a nadměrně „stresující“ pracovní cykly. 
Výrobní společnost Crippajiž před lety přijala tuto výzvu a upevnila si taksvou pozici 
lídra na trhu v oblasti ohýbánívelkých průměrů, nejprve se svou sérií “HEAVY” a 
následně i projektem a realizací modelu 225HE, vícepatrovéohýbačky trubek „full 
electric“na více poloměrů, která je největší svého druhu na světě.S použitím know-
how značky Crippa – a jako odpověď na potřeby trhu a na poptávkupro zpracování 
velkých průměrů jsou dnes k dispozici 4 modely vyvinuté pro intenzivní ohýbání 
trubek o velkých tloušťkách stěny.

Ciągły wzrost potrzeb rynku w zakresie intensywnych 
procesów gięcia rur o dużych średnicach pociąga za sobą 
coraz większe wymagania operacji z zastosowaniem 
maszyn, których konstrukcja zapewnia wytrzymałość 
na bardzo duże obciążenia i cykle obróbki powodujące 
szczególne naprężenia. 
Stawiając czoło temu wyzwaniu, firma Crippa już od wielu lat umacnia swoją pozycję lidera na 
rynku maszyn do gięcia rur o dużych średnicach, najpierw tworząc serię „HEAVY”, a następnie 
projektując i produkując maszynę 225HE, największą na świecie giętarkę full electric do gięcia w 
wielu płaszczyznach i z wieloma promieniami. Owocem know-how firmy Crippa w odpowiedzi na 
potrzeby rynku są 4 modele, które wzbogacają ofertę maszyn do obróbki rur o dużych średnicach.

CS

CS

PL

PL

HEAVY BWT SERIES  225HE / 170HE / 225MHE / 170MHE BENDING MACHINE

 Technologické výhody | Zalety technologiczne

225HE / 170HE / 225MHE / 170MHE 

Technologie Full Electric

Použití přímých převodů s velkou přesností 

Použití absolutních servomotorů poslední generace se zpětnou 
vazbou a integrovanou diagnostikou

Extrémní tuhost a přesnost, které jsou ideální pro těžká obrábění

Maximálně snížená spotřeba energií

Ergonomie a komfort pro operátora 

Kapacita na ohýbání trubek s tloušťkou stěny 6” / 8”  sch 80

Technologia Full Electric

Zastosowanie bezpośrednich napędów do precyzyjnego 
pozycjonowania 

Użycie serwomotorów z wbudowanymi enkoderami absolutnymi 
najnowszej generacji ze sprzężeniem zwrotnym i diagnostyką

Maksymalna wytrzymałość i precyzja, które sprawiają, że są idealne 
do ciężkich obróbek

Znaczne zmniejszenie zużycia energii

Ergonomia i komfort pracy operatora

Zdolność gięcia rur o dużej grubości 6” / 8” sch 80
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Díky své hmotnosti až do 65 tun jsou tyto impozantní ohýbačky 
trubek schopné provádět tváření trubek až do  Ø 225mm x 12mm ( 
8”  sch 80)  s tloušťkou stěny ohýbací technikou direct drive. 
a 15 os řízených systémem CNC Siemens 840D sl. Stroje jsou vybaveny servomotory poslední generace se 

zpětnou vazbou a s integrovanou diagnostikou a s vysokým vertikálním rozpětím (až do 950mm). Použité 

technické řešení zaručuje extrémně vysokou tuhost a přesnost, která z nich činí ideální stroj pro těžký druh 

tváření. Filozofie “Green Power” je charakteristickou předností pro tyto ohýbačky trubek které, navzdory 

své impozantní struktuře mají extrémně nízké energetické spotřeby, díky použití technologieFull Electric. 

Zvláštní pozornost je věnována také finálnímu uživateli,  který díky bezpečnostnímu a ergonomickému 

vybavení ohýbačky 225HE/170HE  může svou práci vykonávat v podmínkách maximálního komfortu.

Te dużych rozmiarów giętarki o masie do 65 ton są w stanie 
giąć rury o średnicy do Ø 225mm i 12mm (8” sch 80) grubości 
ścianki z zastosowaniem metody gięcia direct drive. 15 osi maszyny 

jest zarządzanych ze sterowania CNC Siemens 840D sl. Maszyny są wyposażone w serwomotory 

z wbudowanymi enkoderami absolutnymi najnowszej generacji ze sprzężeniem zwrotnym i 

diagnostyką o znacznym zasięgu w pionie (do 950mm). Zastosowane rozwiązania techniczne 

gwarantują sztywność i precyzję maszyny, sprawiając, że jest idealna do ciężkich obróbek. Filozofia 

„Green Power” jest charakterystyczną cechą tej linii giętarek do rur, które pomimo ich niezwykłej 

wielkości zużywają bardzo mało energii dzięki zastosowaniu technologii Full Electric. Specjalną 

uwagę poświęcono użytkownikowi końcowemu, ponieważ bezpieczeństwo maszyny 225HE/170HE i 

ergonomiczne warunki zapewniają mu maksymalny komfort w trakcie pracy.

CS

PL

1 Převod ohýbání direct drive
Napęd gięcia direct drive 

2 Významné svislé rozmezí
Znaczny skok pionowy

3
Opěrné lišty s rychloupínáním
Pręty usztywniające z systemem 
szybkiego zwolnienia

4 Svářená nosná konstrukce s vysokou pevností
Bardzo wytrzymałe konstrukcje elektrospawane

5
Posuvové síly dvojitým šroubem s kuličkovým ložiskem
Napędy docisku ze śrubą kulową z podwójną nakrętką  
převod

6 Pneumatický systém vyvažování
Pneumatyczny system kompensacji

2

1

3

4

5

6

225HE 170HE

Max Ø trubky | Max Ø rury [mm] 225 x 12 (8” sch 80) 170 x 12 (6” sch 80)

Max poloměr ohýbání | Max promień gięcia [mm] 750 750

Užitná délka | Długość użyteczna [mm] 6000 6000

Počet pracovních ploch / Směr ohýbání | Liczba płaszczyzn roboczych / Kierunek gięcia - >3   / >3   / 

Vertikální pohyb | Skok pionowy [mm] 965 965

Rychlost ohýbání | Prędkość gięcia [°/s] 12 13

Přesnost ohýbání | Precyzja gięcia [ ° ] ± 0,05 ± 0,05

Rychlost osy Y | Prędkość osi Y [m/min] 38 38

Přesnost posunu | Precyzja posuwu [mm] ± 0,05 ± 0,05

Instalovaný výkon | Zainstalowana moc [kW] 60 60

Hmotnost stroje | Masa maszyny [kg] 65000 65000

Hladina akustického tlaku Leq | Poziom hałasu Leq [db(A)] < 61 < 61

Rozměry | Wymiary HxWxD [mm] 4550x5150x12900 4550x5150x12900

Hodnoty vztažené na materiály s Rs=250 N/mm2 | Wartości odnoszą się do materiałów z Rs=250 N/mm2

HEAVY BWT SERIES  225HE / 170HE MULTI-STACK BENDING MACHINE
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1
4

5

6

Pro těžký typ obrábění, které vyžaduje pouze jedno patro pro 
ohýbání jsou v sortimentu značkyCrippak dispozici dva stroje, 
které jsou schopny ohýbat trubky o průměru až do 225mm x 12mm 
(8”  sch 80)  s tloušťkou stěny ohybu direct drive a s 9 osami  
řízenýmiCNC Siemens 840D sl.
Použité technické řešení zaručuje extrémně vysokou tuhost a přesnost, která z nich činí ideální stroj pro těžký 

druh tváření. Filozofie “Green Power” charakteristická pro tyto ohýbačky trubek které, navzdory své impozantní 

struktuře tecnologia Full Electric  mají extrémně nízké energetické spotřeby díky použití technologie. Full 

Electric. Zvláštní pozornost je věnována také finálnímu uživateli,  který díky bezpečnostnímu a ergonomickému 

vybavení ohýbačky 225HE/170HE  může svou práci vykonávat v podmínkách maximálního komfortu.

Specjalnie do ciężkich obróbek wymagających tylko jednej 
płaszczyzny gięcia firma Crippa wyprodukowała dwie maszyny 
będące w stanie giąć rury o średnicy do 225mm i 12mm (8” sch 80) 
grubości ścianki z zastosowaniem metody gięcia direct drive i 9 
osi zarządzanych ze sterowania CNC Siemens 840D sl. 
Zastosowane rozwiązania techniczne gwarantują sztywność i precyzję tych maszyn, sprawiając, że są 

idealne do ciężkich obróbek. Filozofia „Green Power” jest charakterystyczną cechą tej linii giętarek do rur, 

które pomimo ich niezwykłej wielkości zużywają bardzo mało energii dzięki zastosowaniu technologii Full 

Electric. Specjalną uwagę poświęcono użytkownikowi końcowemu, ponieważ bezpieczeństwo maszyny 

225HE/170HE i ergonomiczne warunki zapewniają mu maksymalny komfort w trakcie pracy.

CS

PL

4 Svářená nosná konstrukce s vysokou pevností
Bardzo wytrzymałe konstrukcje elektrospawane

5
Převod posuvové síly dvojitým šroubem s 
kuličkovým ložiskem
Napędy docisku ze śrubą kulową 

6 Ergonomické řešení
Ergonomiczne rozmieszczenie sprzętu

1 Převod ohýbání direct drive
Napęd gięcia direct drive

2 Jedno patro na ohýbání 
Jedna płaszczyzna gięcia

3
Opěrné lišty s rychloupínáním
Pręty usztywniające z systemem 
szybkiego zwolnienia

225MHE 170MHE

Max Ø trubky | Max Ø rury [mm] 225x12 (8” sch 80) 170x 2 (6” sch 80)

Max poloměr ohýbání | Max promień gięcia [mm] 750 750

Užitná délka | Długość użyteczna [mm] 6000 6000

Počet pracovních ploch | Liczba płaszczyzn roboczych - 1 1

Směr ohýbání | Kierunek gięcia -

Rychlost ohýbání | Prędkość gięcia [°/s] 12 13

Přesnost ohýbání | Precyzja gięcia [ ° ] ± 0,05 ± 0,05

Rychlost osy Y | Prędkość osi Y [m/min] 38 38

Přesnost posunu | Precyzja posuwu [mm] ± 0,05 ± 0,05

Instalovaný výkon | Zainstalowana moc [kW] 60 60

Hmotnost stroje | Masa maszyny [kg] 50000 50000

Hladina akustického tlaku Le | Poziom hałasu Leq [dB(A)] < 61 < 61

Rozměry | Wymiary HxWxD [mm] 3650x5150x12900 3650x5150x12900

Hodnoty vztažené na materiály s Rs=250 N/mm2 | Wartości odnoszą się do materiałów z Rs=250 N/mm2

HEAVY BWT SERIES  225MHE / 170MHE SINGLE-STACK BENDING MACHINE
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T SERIES
BENDING MACHINES   

COILBENDER / CONCEPT80 / 742XXS / 755XXS 

/ 942SE / TUBEFLEX2 / 825VE / 114MHE 

Naší silnou stránkou je personalizace

Personalizacja to nasza mocna strona

CS

PL
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Nový způsob interpretace procesu válcování 
trubek: účinné, rychlé a kompaktní řešení pro 
ohýbání trubek s trnem odvíjených přímo ze svitku.

COILBENDER v jediném zařízení integruje:

 motorizovaný naviják s kontrolou napnutí trubky

 horizontální a vertikální vyrovnávací systém s válcovým tažením trubky 

vycházející ze svitku

 systém orbitálního řezání s pneumatickým trhnutím

 nejnovější generace reverzní ohýbačky trubek Full Electric, pravý a levý cyklus s 

trnrm do průměru 25mm a příslušným systémem číslicově řízeného podávání.

 elektrická tvářečka konců trubek s pětitunovým dvouosým deformátorem, CNC a 

postranním pohybem

 integrovaný systém vykládky zpracované trubky

 integrované, účinné a kompaktní řešení vykládky

Vše je řízeno jediným CNC Siemens 840D sl přístupným z jediného terminálu.

Stroj je vybaven softwarem pro snadné programování UII, který umožňuje simulaci 

a optimalizaci ohýbacích programů. Tento stroj je kompatibilní s výrobními systémy 

Smart Factory. 

Nowy sposób interpretacji procesu obróbki 
rury ze zwojów: skuteczne rozwiązanie, szybkie 
i kompaktowe dla gięcia rur z trzpieniem, 
zaczynając bezpośrednio ze zwoju.

COILBENDER integruje w jednej linii:

 zmotoryzowany bęben rozwijający z kontrolą naprężenia rury

 system prostowania poziomego i pionowego z przeciąganiem rury na rolkach z 

bębna rozwijającego

 system cięcia orbitalnego z odrywaniem pneumatycznym

 giętarkę do rur reverse Full Electric ostatniej generacji, z prawą i lewą 

konfiguracją w cyklu z trzpieniem do 25mm średnicy i odpowiednim systemem 

ładowania z kontrolą numeryczną.

 maszynę do kształtowania rur z naciskiem 5 Ton, z 2 osiami CNC i ruchem 

bocznym

 zintegrowany system rozładunkowy obrabianej rury

 zintegrowane rozwiązanie rozładunkowe, skuteczne i kompaktowe

Wszystko sterowane jest przez wspólne CNC Siemens 840 D sl, dostępne ze 

wspólnego panelu.

Uproszczone oprogramowanie UII, obecne na maszynie, pozwala na symulację 

i optymalizację programów gięcia. Maszyna jest przystosowana do integracji z 

systemami produkcji Smart Factory. 

CS PL

COILBENDER

Směr ohýbání | Kierunek gięcia or

Max. Ø trubky | Max Ø rury [mm] 25x2

Model CNC 840D sl

Počet os CNC | L.ba osi CNC 12

Max. poloměr ohýbání | Max promień gięcia [mm] 120

Max. délka trubky | Max długość użyteczna [mm] 800

Max. rychlost ohýbání | Max prędkość gięcia [°/s] 354

Přesnost ohýbání | Precyzja gięcia [ ° ] ± 0,05

Rychlost osy Y | Prędkość osi y [m/min] 120

Přesnost posuvu | Precyzja posuwu [mm] ± 0,05

Rychlost posuvu trubky | Prędkość posuwu rury [m/min] 100

Tlak deformačního válce | 
Nacisk urządzenia kształtującego

[tuna | tony] 5

Max. dosah deformačního válce | 
Skok urządzenia kształtującego

[mm] 150

Tlak svěráku | Nacisk zacisku [tuna | tony] 7,5

Max. dosah svěráku | Skok zacisku [mm] 42

Zdvih výměny nástroje | Skok wymiany narzędzia [mm] 80

Rychlost výměny nástroje | Prędkość wymiany narzędzia [mm/min] 45000

Výkon | Moc zainstalowana [kW] 20

Hmotnost | Ciężar maszyny [kg] 5000

Rozměry Výš. | Wymiary HxWxD [mm] 2300x2400x4950

Hodnoty platné pro materiály s Rs=250 N/mm2 | Wartości odnoszą się do materiału z Rs=250 N/mm2 

T SERIES  COILBENDER BENDING MACHINE
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Stroj Concept80 je odpovědí společnosti Crippa 
na požadavky výrobců odpadních trubek: nabízí 
inovativní řešení založené na patentovaném 
konceptu výměny nástroje integrované do procesu. 
Tento stroj je charakterizován čtyř polohovou věžičkou výměny nástrojů, která může 

pracovat jak s ručním, tak automatickým plněním.

Věžička umožňuje zpracovávat komplexní trubky, jako by se jednalo o ohyby v jedné 

rovině, zjednodušuje, jak realizaci nástroje, tak simulaci procesu. Části nástroje mohou 

být znovu použity a kombinovány s jinými novými částmi pro výrobu odlišných kódů 

výrobku, s evidentním účinkem na ekonomické vyúčtování.

Elektrický řezný nástroj s dvojitým ostřím ve spojení s věžičkou výměny nástroje 

umožňuje, jak rovné řezy, tak řezy podle šablony během stejného cyklu, to umožňuje 

vyrábět kusy, které nemusí opustit stroj během výroby. Jednotka řezného nástroje 

je připravena, aby pomocí jednoduchých operací bylo možné seřídit polohu ostří 

vzhledem k ose ohybu. Konfigurace stroje CONCEPT80 zajišťuje rychlý a ergonomický 

set-up vhodný i k zařazení do automatizovaných buněk.

Kontrola je Siemens 840D sl s řídicím panelem na Touch screen 19“. 

Programování je prováděno pomocí softwaru a zjednodušeného rozhraní UII. Stroj 

CONCEPT80 může být konfigurován s mnoha volitelnými nástroji a je připraven k 

tomu, aby byl připojen ke kontrolním systémům výroby a výkonu Crippa I4.0.

Concept80 jest odpowiedzią firmy Crippa na potrzeby 
producentów rur spustowych: oferuje innowacyjne 
rozwiązania oparte na opatentowanej koncepcji 
zmiany narzędzi, zintegrowanej w procesie. 
Maszyna charakteryzuje się głowicą rewolwerową z 4 pozycjami, która może pracować 

zarówno z ręcznym, jak i z automatycznym załadunkiem.

Głowica rewolwerowa umożliwia obróbkę złożonych rur, tak jakby było to gięcie 

jednopłaszczyznowe, upraszczając zarówno realizację oprzyrządowania, jak i symulację 

procesu. Części oprzyrządowania mogą być ponownie użyte i połączone z innymi, nowymi 

częściami, przy produkcji innych kodów produktu, z wyraźną korzyścią dla rachunku 

ekonomicznego. Elektroniczne urządzenie tnące z podwójnym ostrzem, połączone z 

głowicą rewolwerową pozwala na wykonanie zarówno cięcia prostego, jak i kształtowego 

w tym samym cyklu, bez konieczności wykonania kolejnego cięcia poza maszyną.  Zespół 

cięcia przystosowany jest do łatwej regulacji pozycji ostrza w stosunku do osi gięcia. 

Konfiguracja giętarki do rur CONCEPT80 zapewnia szybkie i ergonomiczne ustawianie, 

odpowiednie również do włączenia do zautomatyzowanych gniazd obróbczych.

Giętarka wyposażona jest w sterowanie Siemens 840D sl z panelem sterowniczym na 

ekranie dotykowym 19”. 

Programowanie wykonywane jest przez oprogramowanie z uproszczonym interfejsem 

UII. Giętarka do rur CONCEPT80 może być skonfigurowana z licznymi akcesoriami 

opcjonalnymi oraz jest przystosowana do podłączenia do układów sterowania produkcji i 

kontroli wydajności Crippa I4.0.

CS PL

CONCEPT80

Směr ohýbání | Kierunek gięcia or

Max Ø [mm] 80x2

Model CNC Siemens 840D sl

Počet os CNC | L.ba osi CNC 11

Max poloměr ohýbání | Max promień gięcia [mm] 250

Max užitná délka | Max długość użyteczna [mm] 2500 / 4150

Rychlost ohýbání | Prędkość gięcia [°/s] 93

Přesnost ohýbání | Precyzja gięcia [ ° ] ± 0,05

Rychlost osy y | Prędkość osi y [m/min] 56,7

Přesnost posuvu | Precyzja posuwu [mm] ± 0,05

Instalovaný výkon | Zainstalowana moc [kW] 36

Hmotnost stroje | Ciężar maszyny [kg] 7500

Rozměry | Wymiary HxWxD [mm] 1650x1810x5580

Hodnoty platné pro materiály s Rs=250 N/mm2 | Wartości odnoszą się do materiału z Rs=250 N/mm2 
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Mezi sektory, kde je vyžadováno ohýbání trubek, 
představuje ohýbání jednotlivých poloměrů 
sektor, který vyžaduje maximální produktivitu 
a opakovatelnost vzhledem k relativně 
jednoduchému procesu z technického hlediska. 
Modely 742XXS a 755XXS – tuhé, kompaktní a s velmi malým půdorysem – 

představují řešení Crippa pro svět jednotlivých ohybů a odrážejí naši vášeň pro 

řešení šitá na míru. Jedná se o přesné a ergonomické stroje se 7 osami Full Electric 

řízenými CNC počítačem Siemens 840D sl, které pracují v jedné rovině. Vyznačují se 

schopností pohodlně zpracovat i velmi krátké trubky. Zatímco 742XXS je navržena 

pro trubky do průměru 42mm, 755XXS si poradí s trubkami o průměru do 55mm.

Aktivní buffer (opce) stroji umožňuje integraci automatického podávacího a 

vykládacího systému, zatímco systémy kontrolovaného tlačení zaručují vynikající 

kvalitu ohybu. K těmto modelům lze přidat řadu doplňků umožňujících zvýšení 

automatizace procesu a následného zlepšení produktivity a kvality, například 

stanici pro kontrolu a měření, ale také tvarovací jednotku pro dokončení tvářecího 

cyklu trubky. Oba stroje jsou ideální pro začlenění do automatizovaných výrobních 

procesů a do autonomních pracovních buněk a jsou navrženy pro integraci do 

systémů Smart Factory.

Wśród sektorów, w których wymagane jest 
gięcie rur, szczególnym przypadkiem jest sektor 
rur kolankowych, który wymaga maksymalnej 
wydajności i powtarzalności w stosunkowo 
prostym z technicznego punktu widzenia procesie. 
Sztywne i kompaktowe, z bardzo zredukowanymi wymiarami gabarytowymi 

na ziemi, maszyny 742XXS i 755XXS przedstawiają rozwiązania firmy Crippa 

poświęcone sektorowi rur kolankowych i odzwierciedlają naszą misję tworzenia 

rozwiązań na miarę. Ergonomiczne i precyzyjne, obie giętarki do rur są zarządzane 

7 osiami Full Electric sterowanymi przez CNC Siemens 840D sl i pracują tylko na 

jednej płaszczyźnie roboczej. Ich cechą szczególną jest zdolność do łatwej obróbki 

również bardzo krótkich rur. Podczas gdy 742XXS przeznaczona jest do rur o 

średnicy do 42mm, maszyna 755XXS może obrabiać rury do 55mm średnicy.

Aktywny zderzak (opcjonalny) pozwala maszynie na integrację zautomatyzowanego 

systemu załadunku i rozładunku, podczas gdy systemy kontrolowanego nacisku 

gwarantują najwyższą jakość gięcia. 

Do modeli tych można dodać różne opcje, które pozwalają na zwiększenie 

automatyki procesu w optyce wydajności i jakości, jak na przykład stacje kontrolne 

i pomiarowe, lecz również jednostka kształtowania dla zakończenia cyklu obróbki 

rury. Obie maszyny są idealne dla włączenia do zautomatyzowanych procesów 

produkcyjnych i do autonomicznych gniazd obróbczych i są przystosowane do 

integracji z systemami Smart Factory.

CS PL

742XXS 755XXS

Směr ohýbání | Kierunek gięcia přenastavitelný 
konfigurowaneor

přenastavitelný 
konfigurowaneor

Max Ø [mm] 42x2 55x2,5

Model CNC Siemens 840D sl Siemens 840D sl

Počet os CNC | L.ba osi CNC 7 7

Max poloměr ohýbání | Max promień gięcia [mm] 170 250

Max užitná délka | Max długość użyteczna [mm] 350 500

Rychlost ohýbání | Prędkość gięcia [°/s] 240 150

Přesnost ohýbání | Precyzja gięcia [ ° ] ± 0,05 ± 0,05

Rychlost osy y | Prędkość osi y [m/min] 15 75

Přesnost posuvu | Precyzja posuwu [mm] ± 0,05 ± 0,05

Instalovaný výkon | Zainstalowana moc [kW] 20 20

Hmotnost stroje | Ciężar maszyny [kg] 24000 37000

Rozměry | Wymiary HxWxD [mm] 2230x1500x2410 2170x1700x3550

Hodnoty platné pro materiály s Rs=250 N/mm2 | Wartości odnoszą się do materiału z Rs=250 N/mm2 
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Sektory civilního a průmyslového topení a 
klimatizace byly v posledních letech výrazně 
tlačeny jak novými technologiemi (například 
kondenzačními kotli), tak důrazem na ekologii, 
jenž nutí k čím dál větší energetické účinnosti a 
minimalizaci znečištění. 
Tyto dva aspekty nás přiměly zamyslet se nad komplexnějším technickým 

řešením a přijít s produktem šitým na míru. Ohýbačka trubek 942SE je určená k 

výrobě spirálových trubek s trnem a přináší řešení pro výše uvedené situace na 

základě desetiletých zkušeností společnosti Crippa v oblasti klimatizace a topení. 

Patentované zadní podávání trubek a kalandrování s trnem zajišťují, spolu s 

řídícími systémy aktivními během celého procesu, vyhotovení vysoce kvalitních a 

přesných ohybů. CNC Siemens 840D sl řídí 2 tažné osy trubky, zatímco zadní posuv 

zajišťují motorem poháněné válce. 

Stroj je dále vybaven dvojitým zadním polohovadlem, které zajišťuje stálý tlačný 

posuv a umožňuje optimalizaci doby cyklu.

Vertikální otevírací zařízení matric usnadňuje vykládku kusu a zpracování 

nekruhových profilů. 

Stroj má minimálně 10 řízených os, které díky modulárnímu vzorci mohou být 

použity i pro práci s velmi dlouhými profily s kontinuálním tlačným procesem.

I tato ohýbačka trubek je kompatibilní se systémy Smart Factory.

Sektory ogrzewania i klimatyzacji cywilnej i przemysłowej 
zostały poddane w ostatnich latach silnym impulsom, 
zarówno ze strony nowych technologii (na przykład 
kotły kondensacyjne), jak i ze strony nowych norm 
ochrony środowiska, które wymagają poświęcenia coraz 
większej uwagi efektywności energetycznej i problemowi 
zanieczyszczenia.
Aby znaleźć optymalne rozwiązanie dla tych dwóch wymagań, przeprowadziliśmy złożoną 

analizę techniczną, która zaprowadziła nas do zaprojektowania dedykowanego produktu.

Model 942SE jest giętarką do rur przeznaczoną do produkcji spirali z pręta z trzpieniem i jest 

odpowiedzią na potrzeby klientów, uzyskaną dzięki wieloletniemu doświadczeniu firmy Crippa 

w sektorze klimatyzacji i ogrzewania. Opatentowany tylny załadunek rury i kalandrowanie z 

trzpieniem zapewniają, wraz z aktywnymi systemami kontroli całego procesu, realizację zagięć 

o najwyższej jakości i precyzji. CNC Siemens 840D sl zarządza 2 osiami przeciągania rury, 

podczas gdy posuwy tylny powierzony jest zmotoryzowanemu przeciąganiu na rolkach. 

Maszyna dysponuje ponadto podwójnym przednim wózkiem pozycjonującym, który gwarantuje 

stały poziom nacisku w celu optymalizacji czasu cyklu.

Urządzenie otwierania pionowego matryc ułatwia rozładunek elementu i obróbkę profili 

nieokrągłych. 

Maszyna dysponuje przynajmniej 10 osiami sterowanymi, które, dzięki modularnemu 

rozwiązaniu, mogą pracować również z bardzo długimi profilami w procesie stałego nacisku.

Także ta giętarka do rur jest przystosowana do integracji z systemami Smart Factory.

CS PL

942SE

Směr ohýbání | Kierunek gięcia

Max Ø [mm] 42

Model CNC Siemens 840D sl

Počet os CNC | L.ba osi CNC 11

Max poloměr ohýbání | Max promień gięcia [mm] ∞

Max užitná délka | Max długość użyteczna [mm] přizpůsobitelné, od 10500mm | konfigurowalny, począwszy od 10500mm

Rychlost ohýbání | Prędkość gięcia [°/s] 240

Přesnost ohýbání | Precyzja gięcia [ ° ] ± 0,05

Rychlost osy y | Prędkość osi y [m/min] 71

Přesnost posuvu | Precyzja posuwu [mm] ± 0,05

Instalovaný výkon | Zainstalowana moc [kW] 20

Hmotnost stroje | Ciężar maszyny [kg] 5200

Rozměry | Wymiary HxWxD [mm] 1600x1350x14000

or
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Stroj TUBEFLEX2 je ohýbačka trubek s numerickou 
kontrolou a s plně automatickým cyklem, s dvojitou 
ohýbací hlavou pro vytváření těch geometrií trubek, 
které zpravidla vyžadují operace obnovy. 
Toto řešení je velmi výhodné, jak v termínech 
produktivity, tak přesnosti. 
Speciálně navržena pro ohýbání hybridních trubek složených ze dvou kovových úseků 

a jednoho vloženého úseku z gumy a pro ohýbání trubek kit, tato ohýbačka může 

být doplněna více nástrojovými sadami současně, s různými poloměry a různým 

blokováním, a je připravena pro zařazení do pracovních stanic.

Všech osm os pohánějí elektromotory s digitální technologií „Full Electric“ řízené 

pomocí CNC Siemens 840D sl. Použití této technologie zaručuje vysokou kvalitu, 

úsporu energie, zkrácené doby set-up/start up a minimalizaci odpadů ze zpracování.

Vysoká rychlost výroby a možnost implementace široké škály nástrojových sad 

pro specifická zpracování činí tento stroj obzvláště vhodným pro použití v odvětví 

automobilovém, leteckém a HVAC.

Každý stroj je vybaven trojrozměrným grafickým softwarem, pomocí kterého může 

obsluha intuitivně komunikovat se strojem přes 15” dotykový displej LDC. UII neboli 

„User Iso Interface“ usnadňuje programování a umožňuje simulovat a optimalizovat 

programy ohýbání.

TUBEFLEX2 to sterowana numerycznie giętarka do 
rur z całkowicie automatycznym cyklem i podwójną 
głowicą gnącą dla realizacji geometrii rury, które 
przeważnie wymagają operacji powrotnych. 
Rozwiązanie to pozwala na uzyskanie dużych korzyści, 
zarówno pod względem wydajności, jak i precyzji. 
Zaprojektowana specjalnie do gięcia rur hybrydowych, złożonych z dwóch odcinków 

metalowych i jednego gumowego pośrodku i do gięcia rur Kit, ta giętarka może zostać 

wyposażona jednocześnie w kilka narzędzi o różnych promieniach i blokadach oraz jest 

przystosowana do włączenia do gniazd obróbczych.

8 osi, które określają ruchy maszyny, jest napędzanych przez cyfrowe silniki z technologią 

“Full Electric” i sterowanych przez CNC Siemens 840D sl. Zastosowanie tej technologii 

gwarantuje wysoką jakość, oszczędność energii, krótkie czasy ustawiania/uruchomienia i 

minimalizację braków z obróbki.

Duża prędkość produkcji i możliwość wyposażenia w szeroką gamę akcesoriów do 

szczególnych i specjalnych obróbek, sprawiają, że maszyna ta nadają się szczególnie do 

stosowania w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym i klimatyzacji.

Każda maszyna jest wyposażona w oprogramowanie z trójwymiarową grafiką na 15” 

ekranie dotykowym LCD, za pomocą którego operator może intuicyjnie prowadzić „dialog“ 

z maszyną. UII (“User Iso Interface”) ułatwia programowanie i umożliwia symulację oraz 

optymalizację programów gięcia.

CS PL

TUBEFLEX2

Směr ohýbání | Kierunek gięcia

Max Ø [mm] 20x1,8

Model CNC Siemens 840D sl

Počet os CNC | L.ba osi CNC 8

Max poloměr ohýbání | Max promień gięcia [mm] 60

Max užitná délka | Max długość użyteczna [mm] 2650

Rychlost ohýbání | Prędkość gięcia [°/s] 360

Přesnost ohýbání | Precyzja gięcia [ ° ] ±0,05

Rychlost osy y | Prędkość osi y [m/min] 20

Přesnost posuvu | Precyzja posuwu [mm] ±0,05

Instalovaný výkon | Zainstalowana moc [kW] 6

Hmotnost stroje | Ciężar maszyny [kg] 2040

Rozměry | Wymiary HxWxD [mm] 1140x4390x1985

Hodnoty vztažené na materiály s Rs=120 N/mm2  |  Wartości odnoszą się do materiałów z Rs=120 N/mm2 
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Biozdravotnický sektor se kromě jiného 
vyznačuje tím, že vyžaduje extrémní přesnost a 
opakovatelnost procesů, už kvůli nutnosti flexibility 
v důsledku extrémně vysoké variace biometrických 
dat jednotlivých osob a kvůli využívání 
biokompatibilních materiálů jako titan, které 
jsou velmi drahé a velice těžko se ohýbají pomocí 
deformačních procesů zastudena. 
Nejen to. Kvůli malé délce ohýbaných kusů je často nutné přijít s účinným řešením z 

hlediska doby cyklu, ale také z hlediska prostoru a průmyslové ergonomie.

Model 825VE představuje řešení Crippa šité na míru zdravotnickému sektoru a 

všeobecně všem oborům, které vyžadují ohýbání krátkých trubek bez trnu s průměrem 

do 25mm. Typický vertikální design této ohýbačce dává minimální půdorys, přičemž 

zachovává klasické vlastnosti lineárního stroje Crippa stejných rozměrů. 

Je vybavena technologií Full Electric, 8 osami ovládanými CNC počítačem Siemens 

840D sl a pyšní se unikátní ergonomií a přesností. Lze ji použít jak pro ohýbání přes 

matrici tak pro ohýbání tlačením. 

Je víceúrovňová s více poloměry ohýbání a lze ji zkombinovat s dalšími zařízeními s 

různými držáky a poloměry.

Její vlastnosti ji činí ideální pro začlenění do automatizovaných výrobních buněk a do 

systémů Smart Factory.

Sektor biomedyczny charakteryzuje się, poza 
koniecznością ekstremalnej precyzji i powtarzalności 
procesów, również wymaganiem elastyczności 
pochodzącym z wyjątkowej różnorodności danych 
biometrycznych pojedynczych osób oraz stosowaniem 
materiałów biokompatybilnych, takich jak tytan, 
bardzo kosztownych i trudnych do gięcia w procesie 
kształtowania na zimno.  
Nie tylko. Biorąc pod uwagę zredukowaną długość elementów do gięcia, często wymagane 

jest zastosowanie rozwiązań wydajnych nie tylko pod względem czasu cyklu, lecz również 

z przestrzeni i ergonomii przemysłowej. Maszyna 825VE reprezentuje rozwiązanie na miarę 

firmy Crippa dla sektora medycznego, a dokładniej dla wszystkich obróbek, które wymagają 

gięcia krótkich rur bez trzpienia, o średnicy do 25mm. Specjalny pionowy design pozwala 

na uzyskanie minimalnych wymiarów gabarytowych na ziemi, utrzymując jednocześnie 

niezmienione charakterystyki wyróżniające maszynę liniową Crippa o tych samych 

rozmiarach. Full Electric z 8 osiami sterowanymi przez CNC Siemens 840D sl, charakteryzuje 

się wyjątkową ergonomią i precyzją i może być oprzyrządowana zarówno do gięcia metodą 

matrycową, jak i metodą przez popych. Wielopłaszczyznowa i o wielu promieniach, może 

zostać wyposażona jednocześnie w większą liczbę przyrządów o różnych promieniach i z 

różnymi uchwytami.

Dzięki swym wyjątkowym charakterystykom, maszyna nadaje się do włączenia do 

zautomatyzowanych gniazd obróbczych i systemów produkcji Smart Factory.

CS PL

825VE

Směr ohýbání | Kierunek gięcia přenastavitelný 
konfigurowaneor

Max Ø [mm] 25x2

Model CNC Siemens 840D sl

Počet os CNC | L.ba osi CNC 8

Max poloměr ohýbání | Max promień gięcia [mm] 150

Max užitná délka | Max długość użyteczna [mm] 700/1000

Rychlost ohýbání | Prędkość gięcia [°/s] 300

Přesnost ohýbání | Precyzja gięcia [ ° ] ±0,05

Rychlost osy y | Prędkość osi y [m/min] 71

Přesnost posuvu | Precyzja posuwu [mm] ±0,05

Instalovaný výkon | Zainstalowana moc [kW] 10

Hmotnost stroje | Ciężar maszyny [kg] 2550

Rozměry | Wymiary HxWxD [mm] 3150x1980x1630

Hodnoty vztažené na materiály s Rs=250 N/mm2  |  Wartości odnoszą się do materiałów z Rs=250 N/mm2 
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Ohýbačka trubek 114MHE je vybavená technologií 
Full Electric pro intenzivní ohýbání trubek o 
průměru do 114mm.
114MHE využívá konstrukční koncepty, které zajišťují vysokou pevnost a 

výkonnost. Struktura ohýbací hlavy s horizontálním posuvem zaručuje maximální 

pevnost ve fázi tvrdého ohýbání. Díky své konfiguraci v jedné rovině je ideální 

pro ty, kteří potřebují veškerou technologii Crippa pro ohýbání trubek s velkým 

průměrem, ale obejdou se bez možnosti použití různých úrovní ohybu.

Jedná se o přesný a ergonomický stroj s 8 osami řízenými CNC počítačem 

Siemens 840D, vhodným jak pro ohýbání v matrici tak pro ohýbání tlačením. 

Obojí s přímým převodem. 

Ohýbačka 114MHE navíc nabízí řadu volitelných funkcí, například tlačení až do 75 

000 N, elektrickou podpěru trubky a tangenciální booster.

Se zařízením „Tangent Boost“ lze trubku axiálně tlačit i v místě skluzu pro 

optimální tváření trubky a minimalizaci odpadu.

Tato ohýbačka trubek je kompatibilní se systémy Smart Factory.

114MHE to giętarka do rur z technologią Full 
Electric dla intensywnej obróbki rur o średnicy 
do 114mm.
W 114MHE zostały zastosowane rozwiązania konstrukcyjne, które zapewniają 

jej wyjątkową sztywność i osiągi. Struktura głowicy gnącej, przesuwana w 

poziomie, gwarantuje maksymalną sztywność podczas ciężkiej obróbki. Jej 

jednopłaszczyznowa konfiguracja sprawia, że jest ona idealna dla tych, którzy 

potrzebują technologii Crippa do gięcia rur o dużych średnicach i mogą się 

obejść bez możliwości stosowania różnych płaszczyzn gięcia.

Ergonomiczna i precyzyjna, maszyna zarządzana jest przez 8 osi sterowanych 

przez CNC Siemens 840D sl i nadaje się zarówno do gięcia metodą 

matrycową, jak i metodą gięcia przez popych, obie z bezpośrednim napędem. 

114MHE przewiduje ponadto szeroką gamę wyposażenia opcjonalnego, 

między innymi booster do 75000N, wspornik elektryczny rury i tangent boost.

Dzięki urządzeniu „Tangent Boost”, możliwy jest popych rury podczas gięcia 

w kierunku osiowym także w strefie suwaka/ wygładzacza fałd, w celu 

optymalizacji długości rury i dalszej redukcji odpadów.

Giętarka do rur jest zaprojektowana do integracji z systemami produkcji 

Smart Factory.

CS PL

114MHE

Směr ohýbání | Kierunek gięcia or

Max Ø [mm] 114x2,5 

Model CNC Siemens 840D sl

Počet os CNC | L.ba osi CNC 8

Max poloměr ohýbání | Max promień gięcia [mm] 400 

Max užitná délka | Max długość użyteczna [mm] 3500/6000 

Rychlost ohýbání | Prędkość gięcia [°/s] 55

Přesnost ohýbání | Precyzja gięcia [ ° ] ±0,05

Rychlost osy y | Prędkość osi y [m/min] 38 

Přesnost posuvu | Precyzja posuwu [mm] ±0,05 

Instalovaný výkon | Zainstalowana moc [kW] 36 

Hmotnost stroje | Ciężar maszyny [kg] 10500 

Rozměry | Wymiary HxWxD [mm] 1630x2250x7690

Hodnoty vztažené na materiály s Rs=250 N/mm2  |  Wartości odnoszą się do materiałów z Rs=250 N/mm2 

T SERIES  114MHE BENDING MACHINE
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SO / S1

Kompaktní design pro přesné práce s 
jednoduchou geometrií

Spójny układ do precyzyjnej obróbki 
na prostych geometriach

CS

PL

5-16 tuna | tony
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Stroje pro tváření konců trubek série SO a S1 jsou 
stroje charakterizované extrémně omezenými 
rozměry, navrženými pro plnění méně komplexních 
požadavků výroby, které však vyžadují vysokou 
úroveň pečlivosti. 
Jsou k dispozici v různých verzích, jak SO, tak S1; obě série zahrnují stroje pro tváření 

konců trubek s výkonem 5, 8 nebo 16 tun, zařízení SO mohou mít až 4 průchody, 

zatímco zařízení S1 mohou realizovat až 6 operací tvarování trubky, jak v tahu, tak v 

rotaci pro zpracování řezem, ořezem, probíjením.

Jedinečná ergonomie zařízení SO a S1, extrémně kompaktní a snadno přemístitelná, 

je činí obzvláště vhodnými pro zařazení do nových nebo již existujících pracovních 

ostrůvků, i s protokolem komunikace Profinet.  Kompaktní struktura těchto strojů 

usnadňuje manipulaci s nimi a urychluje přístup obsluhy pro provádění řádné a 

mimořádné údržby mechanických orgánů a nástrojů. 

Zjišťování polohy trubky je v těchto strojích nastavitelné a vybavené elektronickým 

senzorem přítomnosti kusu. Stroje S1 jsou stroje s PLC se systémem programování se 

samo učením.

Všechny stroje pro tváření konců trubek této série se snadno ovládají a jsou 

vybaveny dotykovým panelem s elektronickou funkcí a mohou být připraveny pro 

zařazení do výrobních systémů Smart Factory.

Maszyny do kształtowania rur serii SO i 
S1 są maszynami charakteryzującymi się 
wyjątkowo małymi wymiarami gabarytowymi, 
zaprojektowanymi do mniej złożonych produkcji, 
lecz które wymagają dużych poziomów 
dokładności. 
Dostępne są w różnych wersjach, zarówno dla modeli SO, jak i S1; obie serie oferują 

maszyny do kształtowania rur o nacisku 5, 8 lub 16 ton, modele SO mogą mieć do 4 

przejść, podczas gdy S1 mogą realizować do 6 operacji kształtowania rur, zarówno 

metodą przez popych jak i obrotowo, dzięki możliwości integracji różnych głowic 

obrotowych do cięcia, zawijania obrzeży, obróbki powierzchni czołowych.

Bardzo małe i łatwo transportowane modele SO i S1 o unikalnej ergonomii, 

szczególnie nadają się do integracji w nowych i istniejących gniazdach obróbczych, 

również w protokole komunikacji Profinet. Kompaktowa struktura tych maszyn 

umożliwia operatorowi szybki dostęp dla wykonania czynności konserwacji 

zwyczajnej i specjalnej organów mechanicznych i sprzętu. 

Ogranicznik pozycjonowania rury jest regulowany i wyposażony w elektroniczny 

czujnik obecności detalu. Seria S1 to maszyny posiadające PLC z systemem 

programowania metodą „uczenia“.

Wszystkie maszyny serii są łatwe w obsłudze, również dzięki wyposażeniu w 

elektroniczny panel z ekranem dotykowym i mogą być przystosowane do włączenia 

do systemów produkcyjnych Smart Factory.

CS PL

*Pro standardní stroj  |  *Dla maszyny standardowej

SO 5 SO 8 SO 16 S1 5 S1 8 S1 16

Výměna nástroje | Zmiana narzędzi Vodorovně | Pozioma

Max Ø trubky | Max Ø rury [mm] 32 42 60 32 42 60

Model PLC | Model Siemens PLC Siemens PLC Siemens PLC Siemens PLC Siemens PLC Siemens PLC

Tlak tvářeče | Nacisk urządzenia odkształcającego [tuna | tony] 5 8 16 5 8 16

Pohyb tvářeče | Skok urządzenia odkształcającego [mm] 150 150 150 150 150 150

Rychlost tvářeče | 
Prędkość pracy urządzenia odkształcającego

[mm/min] 8000 5000 2500 8000 5000 2500

Tlak svěráku | Nacisk zacisku [tuna | tony] 12 12 20 12 12 20

Pohyb svěráku | Skok zacisku [mm] 42 42 42 42 42 42

Krok výměny nástroje | Skok zmiany narzędzia [mm] 80 80 80 90 90 90

Počet kroků | Liczba przejść 3-4* 3-4* 3-4* 6* 6* 6*

Rychlost výměny nástroje | Prędkość zmiany narzędzia [mm/min] 32000 32000 32000 45000 45000 45000

Rozměry | Wymiary gabarytowe HxWxD [mm] 1500x1878x1000 1500x1878x1000 1500x1878x1000 1592x1600x2014 1592x1600x2014 1592x1600x2014

RAPID SERIES  SO / S1 END FORMING  MACHINE
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S2084 / S2086 / S2086E / S2086HF 

/ S2087 / S2087V / S3089

Pokročilá technologie pro složité tváření 

Najnowocześniejsza technologia do 
złożonych kształtowań 

CS
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Tvářečky konců trubek S2084, S2086 a S2086E 
mohou realizovat až šest operací tváření trubky 
s deformační energií osm tun jak v tlaku, tak v 
rotaci, díky možnosti použití různých rotačních 
hlav (pro operace řezání, závitování, prorážení, 
provrtávání a válcování) a CNC počítače, který 
optimalizuje rychlost a polohu různých kroků s 
nástroji.
Jedná se o velice flexibilní stroje, jejichž přechody mezi různými fázemi 

zpracování jsou velmi rychlé a zaručují vysokou úroveň výroby a udržují vysoký 

standard kvality a přesnosti.

Verze S2086E je vybavena technologií Full Electric: každou z jejích tří os pohání 

digitální servomotor, který zajišťuje vysokou kvalitu, úsporu energie a zkrácení 

doby instalace a spuštění.

Kompaktní design těchto strojů optimalizuje prostor, usnadňuje jejich zařazení 

do nových nebo existujících pracovních jednotek nebo automatizaci nakládání/

vykládání. Tyto tvářečky konců trubek jsou kompatibilní s výrobními systémy 

Smart Factory.

Maszyny do kształtowania S2084, S2086 i S2086E 
mogą wykonywać do 6 operacji kształtowania 
końcówki rury z naciskiem 8 ton, zarówno metodą 
przez popych jak i obrotowo, dzięki możliwości 
integracji różnych głowic obrotowych (dla cięcia, 
gwintowania, obróbki czołowej, wykonywania 
otworów i walcowania), również CNC, która 
optymalizuje prędkość i pozycję różnych przejść 
„narzędzi”.
Są to bardzo elastyczne maszyny, których przejście między różnymi fazami obróbki 

jest bardzo szybkie i gwarantuje wysokie poziomy produkcji, przy jednoczesnym 

utrzymaniu wysokich standardów jakości i precyzji.

Wersja S2086E to Full Electric: każda z jej 3 osi zasilana jest i sterowana przez cyfrowy 

serwomotor, który zapewnia wysoką jakość, oszczędność energii i redukcję czasów 

ustawiania/uruchomienia.

Kompaktowe wymiary tych maszyn optymalizują przestrzeń, ułatwiając integrację 

w nowych lub istniejących gniazdach obróbczych lub automatyzację załadunku/

wyładunku. Maszyny do kształtowania rur są przystosowane do włączenia do 

systemów produkcyjnych Smart Factory.

CS PL

S2084 S2086 S2086E

Výměna nástroje  | Zmiana narzędzi Vodorovný | Pozioma Vodorovný | Pozioma Vodorovný | Pozioma

Max Ø trubky | Max Ø rury [mm] 42 42 42

Model CNC | Model Siemens 840D sl Siemens 840D sl Siemens 840D sl

Počet os | L.ba osi CNC 2* 2* 3*

Hydroforming | Hydroformowanie - - -

Tvářecí tlak | Nacisk urządzenia odkształcającego [tuna | tony] 8 8 8

Tvářecí zdvih | Skok urządzenia odkształcającego [mm] 250 250 250

Rychlost tváření | Prędkość pracy urządzenia odkształcającego [mm/min] 8000 5000 8000

Tlak svěráku | Nacisk zacisku [tuna | tony] 12 12 12

Zdvih svěráku | Skok zacisku [mm] 42 42 42

Krok mezi nástroji | Skok zmiany narzędzia [mm] 90 90 90

Počet kroků | Liczba przejść 4* 6-7* 6-7*

Rychlost výměny nástroje | Prędkość zmiany narzędzia [mm/min] 45000 45000 45000

Rozměry | Wymiary gabarytowe HxWxD [mm] 1915x1462x1944 1915x1462x1944 1915x1462x1944

*Pro standardní stroj  |  *Dla maszyny standardowej

QUICK SERIES  S2084 / S2086 / S2086E END FORMING  MACHINE
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Model S2086HF je flexibilní tvářečka konců 
trubek, která v sobě snoubí patentovanou 
technologii hydroformování od Crippy s 
tradičními deformačními postupy v jediném 
cyklu. Je vybavena razníky, rotačními nástroji a 
válcovacími hlavami (mohou být pneumatické, 
elektrické nebo mechanické). 
Konstrukční vlastnosti tohoto stroje umožňují až šest operací tváření trubky: 

tlačení, válcování, vyvrtávání, závitování a soustružení s asistovaným 

programováním. Model S2086HF je navržen pro hydraulické tváření a 

tvarování, i složité, krátkých a středně dlouhých trubek. Jeho soustava 

svorek dokáže pracovat i s rozměrnými nástroji. Ergonomie modelu S2086HF 

umožňuje integraci do nových nebo již existujících pracovních buněk a 

instalaci automatických nebo poloautomatických systémů pro nakládání 

nebo vykládání trubek. Svou konstrukcí usnadňuje práci obsluhy, která může 

jednoduše a rychle měnit nastavení nástrojů. Tento stroj je kompatibilní s 

výrobními systémy Smart Factory.

S2086HF to elastyczna maszyna do 
kształtowania rur, która może łączyć w 
jednym cyklu, kształtowanie hydrodynamiczne 
opatentowane przez firmę Crippa z tradycyjnymi 
czynnościami kształtowania; integrując 
stemple, narzędzia obrotowe i głowice toczące 
(pneumatyczne, elektryczne lub mechaniczne). 
). Konstrukcja tej maszyny pozwala na realizację do 6 operacji formowania 

rury, przez popych, walcowanie, wykonywanie otworów, gwintowanie i toczenie 

z ułatwionym programowaniem. S2086HF została zaprojektowana do 

kształtowania hydrodynamicznego i profilowania, nawet złożonego, na rurach 

krótkich i średniej długości. Jej zespół zacisku jest w stanie pracować również z 

przyrządami o dużych rozmiarach. Ergonomia S2086HF umożliwia integrację z 

nowymi lub istniejącymi gniazdami obróbczymi oraz instalację automatycznych 

lub półautomatycznych systemów do załadunku lub rozładunku rur. Jej 

konstrukcja ułatwia interwencję operatora: umożliwia prostą i natychmiastową 

interwencję przy ustawianiu osprzętu. Maszynę można skonfigurować tak, aby 

była zintegrowana ze systemami produkcyjnymi Smart Factory.

CS PL

S2086HF

Výměna nástroje  | Zmiana narzędzi Vodorovný | Pozioma

Max Ø trubky | Max Ø rury [mm] 42

Model CNC | Model Siemens 840D sl

Počet os | L.ba osi CNC 3*

Hydroforming | Hydroformowanie

Tvářecí tlak | Nacisk urządzenia odkształcającego [tuna | tony] 8

Tvářecí zdvih | Skok urządzenia odkształcającego [mm] 250

Rychlost tváření | Prędkość pracy urządzenia odkształcającego [mm/min] 8000 

Tlak svěráku | Nacisk zacisku [tuna | tony] 12

Zdvih svěráku | Skok zacisku [mm] 42

Krok mezi nástroji | Skok zmiany narzędzia [mm] 90

Počet kroků | Liczba przejść 6-7*

Rychlost výměny nástroje | Prędkość zmiany narzędzia [mm/min] 45000

Rozměry | Wymiary gabarytowe HxWxD [mm] 1915x1462x1944

*Pro standardní stroj  |  *Dla maszyny standardowej

QUICK SERIES  S2086HF END FORMING  MACHINE
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S2087 a S2087V jsou dva nejnovější CNC stroje na 
tváření konců trubek, které vynikají svou flexibilitou 
a kompaktností. Jsou k dispozici v elektrické i 
hydraulické verzi a mají deformační sílu v rozsahu od 8 
do 12 tun a zdvih 250mm.
Model S2087V je navržen pro vertikální výměnu nástroje, zatímco S2087, přestože má 

stejné technické parametry, využívá horizontální výměnu nástroje, která mu umožňuje 

zpracovávat i trubky, jejichž geometrie nebo výrobní proces (např. odstraňování třísek) 

nejsou kompatibilní s použitím svislého nosníku.

Obě tvářečky umožňují instalaci až 6–7 kroků, z toho dvou rotačních, a mohou být 

vybaveny mechanickou, elektronickou nebo pneumatickou válcovací hlavou a různými 

motory pro provádění speciálních úkonů jako srážení, závitování, vystružování, soustružení 

a mnoha dalších. 

Nejsilnější stránkou těchto tvářeček je však jejich kompaktnost. S2087V má šířku pouze 

1100mm a S2087 i přes horizontální výměnu nástroje nezabírá větší plochu než 1400mm. 

Tato vlastnost jde ruku v ruce s potřebami moderních výrobních linek a s výrobními a 

logistickými potřebami dnešních společností, pro které je prostor často kritický, což tyto 

stroje činí ideální pro integraci do pracovních buněk.  

Modely S2087 a S2087V jsou kompatibilní s výrobními systémy Smart Factory.

Modele S2087 i S2087V to dwie maszyny do 
kształtowania rur CNC najnowszej generacji, 
które wyróżniają się dzięki swej elastyczności 
i kompaktowości. Dostępne zarówno w wersji 
elektrycznej, jak i hydraulicznej, mają nacisk od 8 do 12 
ton i skok 250mm.
Model S2087V wyposażony jest w pionowy zacisk, podczas gdy model S2087, z takimi 

samymi charakterystykami technicznymi, montuje zacisk poziomy, który pozwala na obróbkę 

rur, których geometria lub proces produkcyjny (np. usuwanie opiłków) nie są kompatybilne 

z listwą pionową. Obie maszyny do kształtowania pozwalają na montowanie do 6-7 

przejść, z których dwa obrotowe i mogą być wyposażone w mechaniczną, elektroniczną 

lub pneumatyczną głowicę do walcowania i różne rodzaje napędu, umożliwiające 

wykonywanie specjalnych czynności, takich jak obróbka powierzchni czołowych, 

gwintowanie, wykonywanie otworów, toczenie i wiele innych. Lecz najważniejszą mocną 

stroną tych maszyn do kształtowania jest ich kompaktowość. Model S2087V ma szerokość 

tylko 1100mm, natomiast model S2087, pomimo poziomego zacisku, utrzymuje wymiary 

gabarytowe na ziemi ograniczone do jednych 1400mm. Ta szczególna cecha spełnia 

potrzeby nowoczesnych linii produkcyjnych oraz wymagania produkcyjne i logistyczne 

firm, w których wolna przestrzeń na ziemi jest często krytycznym problemem i sprawia, że 

maszyny te są idealne do integracji w gniazdach obróbczych. Modele S2087 i S2087V są 

przystosowane do włączenia do systemów produkcyjnych Smart Factory.

CS PL

S2087 S2087V

Výměna nástroje  | Zmiana narzędzi Vodorovně | Pozioma Svisle | Pionowy

Max Ø trubky | Max Ø rury [mm] 42 42

Model CNC | Model Siemens 840D sl Siemens 840D sl

Počet os | L.ba osi CNC 2* 2*

Hydroforming | Hydroformowanie - -

Tvářecí tlak | Nacisk urządzenia odkształcającego [tuna | tony] 8-12 8-12

Tvářecí zdvih | Skok urządzenia odkształcającego [mm] 250 250

Rychlost tváření | Prędkość pracy urządzenia odkształcającego [mm/min] 8000 8000

Tlak svěráku | Nacisk zacisku [tuna | tony] 12 12

Zdvih svěráku | Skok zacisku [mm] 42 42

Krok mezi nástroji | Skok zmiany narzędzia [mm] 90 90

Počet kroků | Liczba przejść 6-7* 6-7*

Rychlost výměny nástroje | Prędkość zmiany narzędzia [mm/min] 45000 45000

Rozměry | Wymiary gabarytowe HxWxD [mm] 1400x3521x2010 1100x3521x2010

*Pro standardní stroj  |  *Dla maszyny standardowej

QUICK SERIES  S2087 / S2087V END FORMING  MACHINE
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Jediná svého druhu, S3089 je tvářečka konců 
trubek s velkým potenciálem pro provádění 
extrémně komplexních tváření. Je to skutečné a 
nefalšované obráběcí centrum.
Tento stroj pro tváření konců trubek je vybaven pultem výměny nástroje se 

dvěma úrovněmi, který se pohybuje ve dvou směrech. Máte tedy dvojitý nosník 

nástroje se třemi osami CNC, které se mohou pohybovat kolem trubky ve 

vodorovném a svislém směru, vytváří interpolované extrémně komplexní tvary 

pro ořezávání a frézování. Správa nástrojů je navíc řízena elektronicky, což 

garantuje extrémní přesnost.   

Stroj S3089 může mít namontováno až 9 nástrojů, z nichž tři rotační. 

Deformační energie může být zvolena mezi konfigurací 8 a konfigurací 12 tun, 

pohyb je 250mm a vodorovný svěrák má sílu 12 tun.

Také stroj S3089 je součástí nové generace tvářecích strojů pro konce trubek 

Crippa. Je mnohem užší než tradiční stroje, se šířkou pouze 1400mm, usnadňuje 

sériovou výrobu a zabírá malý prostor. Tento stroj pro tváření konců trubek je 

kompatibilní s výrobními systémy Smart Factory.

Jedyna w swoim rodzaju, S3089 jest maszyną 
do kształtowania rur o dużym potencjale dla 
wykonywania niezwykle skomplikowanych 
kształtów: konfiguruje się ją jak prawdziwe 
gniazdo obróbcze.
Ta maszyna do kształtowania rur wyposażona jest w stół zacisku z 2 

poziomami, który porusza się w dwóch kierunkach. Mamy więc podwójną 

listwę zacisku narzędzia z 3 osiami CNC poruszającymi się wokół rury w 

kierunku pionowym i poziomym wykonując interpolowane ruchy; w ten 

sposób może ona wykonywać bardzo złożone kształty konturów i frezowania. 

Ponadto narzędzia sterowane są elektronicznie, co gwarantuje maksymalną 

precyzję w fazach obróbki.   

Na maszynie S3089 może być zamontowanych do 9 narzędzi, w tym trzy 

obrotowe. Moc nacisku może wynosić od 8 do 12 ton, w zależności od 

wybranej konfiguracji, skok wynosi 250mm, a zacisk poziomy to 12 ton.

Również S3089 należy do nowej generacji maszyn do kształtowania rur 

Crippa: dużo węższa od tradycyjnych, jej 1400mm szerokości ułatwiają 

produkcję na linii, zapewniając zredukowane wymiary gabarytowe.

Ta maszyna do kształtowania rur jest przystosowana do integracji z 

systemami Smart Factory.

CS PL

S3089

Výměna nástroje  | Zmiana narzędzi horizontální na 2 úrovních | pozioma na 2 poziomach

Max Ø trubky | Max Ø rury [mm] 42

Model CNC | Model Siemens 840D sl

Počet os | L.ba osi CNC 3*

Hydroforming | Hydroformowanie -

Tvářecí tlak | Nacisk urządzenia odkształcającego [tuna | tony] 8-12

Tvářecí zdvih | Skok urządzenia odkształcającego [mm] 250

Rychlost tváření | Prędkość pracy urządzenia odkształcającego [mm/min] 8000 

Tlak svěráku | Nacisk zacisku [tuna | tony] 12 

Zdvih svěráku | Skok zacisku [mm] 42

Krok mezi nástroji | Skok zmiany narzędzia [mm] 90

Počet kroků | Liczba przejść 9*

Rychlost výměny nástroje | Prędkość zmiany narzędzia [mm/min] 45000

Rozměry | Wymiary gabarytowe HxWxD [mm] 1400x3521x2010

*Pro standardní stroj  |  *Dla maszyny standardowej

QUICK SERIES  S3089 END FORMING  MACHINE
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END FORMING MACHINES   

S2166 /  S2254 / S1606 / S2606 / ROTARY8 

/ S2166HF

Síla, flexibilita a přesnost i při 
nejnáročnějším ohýbání

Siła, elastyczność i precyzja również w 
najbardziej wymagających procesach

CS

PL

16-60 tuna | tony
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Stroje pro tváření konců trubek S2166, S2254, 
S2606 a ROTARY8 se vyznačují svým deformačním 
výkonem, který jde od 16 tun u verze S2166 po 60 
tun u verze S2606 (modely se dvěma CNC osami) 
nebo u modelu S1606 s jednou osou, či 25 tun u 
verze S2254.   
Jedná se o stroje na tváření konců trubek s vertikálním upevněním, vhodné pro 

komplexní zpracování, které mohou realizovat 4 až 6 operací v cyklu. Přechod mezi 

různými fázemi zpracování je velmi rychlý a dokáže udržet vysoké úrovně výroby a 

vysoké standardy kvality a přesnosti.

Tato série strojů pro tváření konců trubek je charakterizována velkou pevností, 

umožňující maximální pevnost během operací tvarování, spojenou s kompaktností a 

minimálním rozměrem půdorysu, což umožňuje snadné zařazení stroje do nových, již 

existujících linek nebo automatismů pro nakládku/vykládku.

Také design strojů je navržen tak, aby usnadnil přístup ke všem operacím řádné a 

mimořádné údržby, výměnu nástrojů nebo monitorování výroby.

ROTARY8 je stroj pro tváření konců trubek pro vyšší produkci: pracuje současně na 

více stanicích, vytváří komplexní tvary díky možnosti doplnit různé rotační hlavy (pro 

řezání, ořezávání, srážení, vrtání a válcování). 

Tyto tvářečky konců trubek mohou být připraveny tak, aby mohly být zařazeny do 

výrobních systémů Smart Factory.

Maszyny do kształtowania rur S2166, S2254, S2606 
i ROTARY8 wyróżniają się ze względu na ich moc 
odkształcania z naciskiem od 16 ton wersji S2166, do 60 
ton wersji S2606 z dwoma osiami CNC lub modelu S1606 z 
jedną osią sterowaną CNC; i wreszcie 25 ton wersji S2254.  
Są to maszyny do kształtowania końcówek rur z zaciskiem pionowym, odpowiednie do 

skomplikowanych obróbek, z możliwością wykonania do 4 lub 6 operacji w jednym cyklu. 

Przejście między różnymi fazami obróbki jest bardzo szybkie i gwarantuje wysokie poziomy 

produkcji, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokich standardów jakości i precyzji.

Seria maszyn do kształtowania rur charakteryzuje się dużą solidnością, zapewniającą 

maksymalną sztywność podczas operacji kształtowania i małymi rozmiarami, co ułatwia 

integrację maszyny w nowych lub istniejących gniazdach obróbczych lub automatyzację 

załadunku/wyładunku. Również design maszyn został zaprojektowany z myślą o ułatwieniu 

dostępu dla wszystkich czynności konserwacji, zwyczajnej i specjalnej, wymiany narzędzi i 

monitorowania produkcji. ROTARY8 to maszyna do kształtowania rur dla dużych produkcji: 

pracuje jednocześnie na kilku stacjach, wykonując złożone operacje odkształcania, dzięki 

możliwości integracji różnych głowic obrotowych (do cięcia, zawijania obrzeży, obróbki 

powierzchni czołowych, wykonywania otworów i walcowania). 

Maszyny do kształtowania rur mogą być przystosowane do włączenia do systemów 

produkcyjnych Smart Factory.

CS PL

S2166 S2254 S1606 S2606 ROTARY8

Výměna nástroje | Zmiana narzędzi Vodorovný | Pozioma

Max Ø trubky | Max Ø rury [mm] 76 127 168 168 60

Model CNC | Model Siemens 840D sl Siemens 840D sl Siemens 840D sl Siemens 840D sl Siemens PLC

Počet os | L.ba osi CNC 2* 2* 1* 2* -

Hydroforming | Hydroformowanie - - - - -

Tvářecí tlak | Nacisk urządzenia odkształcającego [tuna | tony] 16 25 60 60 16

Tvářecí zdvih | Skok urządzenia odkształcającego [mm] 250 300 500 500 120

Rychlost tváření | Prędkość pracy urządzenia odkształcającego [mm/min] 5000 2400 1310 1310 9340

Tlak svěráku | Nacisk zacisku [tuna | tony] 20 40 90 90 30

Zdvih svěráku | Skok zacisku [mm] 80 120 160 160 80

Krok mezi nástroji | Skok zmiany narzędzia [mm] 90 250-200 200 200 0

Počet kroků | Liczba przejść 6-7* 4-6* 7 * 7* 6*

Rychlost výměny nástroje | Prędkość zmiany narzędzia [mm/min] 45000 20700 20700 20700 -

Rozměr | Wymiary gabarytowe HxWxD [mm] 1970x1975x1940 2309x2100x3557 2475x3840x3520 2475x3840x3520 2050x4465x4305

*Pro standardní stroj  |  *Dla maszyny standardowej

HEAVY-S SERIES  S2166 / S2254 / S1606 / S2606 / ROTARY8 END FORMING  MACHINE

PAGE 80



TUBE PROCESS TECHNOLOGY

S2254 End forming

ROTARY8 S2166

www.crippa.com
Area produttiva
Production area



S2166HF je patentovaný, univerzální a kompaktní 
stroj na hydroformování. Díky své ergonomii vám 
umožní rychle provádět výměny nástrojů a zajistí 
úspory z rozsahu, kterých s tradičními stroji na 
hydroformování nelze dosáhnout. 
Svorkovou jednotku, určenou k provádění i složitých hydroformovacích procesů 

na krátkých a středně dlouhých trubkách, lze osadit i rozměrnými nástroji. Je-li 

model S2166HF vhodně nakonfigurovaný, dokáže v jediném cyklu zkombinovat 

hydroformování s tradičními deformačními postupy. Je vybaven razníky, rotačními 

nástroji a pneumatickými válcovacími hlavami. Vstřikovače byly speciálně navrženy 

tak, aby jejich flexibilita usnadňovala práci obsluhy a umožňovala integraci 

automatických nebo poloautomatických systémů pro nakládání a vykládání trubek. 

Tento stroj je kompatibilní s výrobními systémy Smart Factory.

S2166HF to opatentowana maszyna do 
kształtowania hydrodynamicznego, wszechstronna 
i kompaktowa, dzięki swojej ergonomii umożliwia 
szybką wymianę osprzętu, zapewniając 
korzyści skali, której nie można osiągnąć za 
pomocą tradycyjnych maszyn do kształtowania 
hydrodynamicznego.
 Jej grupa zaciskowa została zaprojektowana do kształtowania hydrodynamicznego, 

nawet bardzo złożonego na krótkich i średnich długości rurach, może być również 

wyposażona w osprzęt dużych rozmiarów. Odpowiednio skonfigurowana, S2166HF 

może łączyć w jednym cyklu kształtowanie hydrodynamiczne i tradycyjne 

kształtowanie, integrując pneumatyczne, elektryczne lub mechaniczne stemple, 

narzędzia obrotowe i głowice toczące. Elastyczność ruchu iniektorów została 

specjalnie zaprojektowana, aby ułatwić interwencję operatora i umożliwić integrację 

automatycznych lub półautomatycznych systemów ładowania i wyładowywania 

rur. Maszynę można skonfigurować tak, aby była zintegrowana ze systemami 

produkcyjnymi Smart Factory.

CS PL

S2166HF

Výměna nástroje | Zmiana narzędzi Vodorovný | Pozioma

Max Ø trubky | Max Ø rury [mm] 76

Model CNC | Model Siemens 840D sl

Počet os | L.ba osi CNC 2*

Hydroforming | Hydroformowanie

Tvářecí tlak | Nacisk urządzenia odkształcającego [tuna | tony] 16

Tvářecí zdvih | Skok urządzenia odkształcającego [mm] 400 

Rychlost tváření | Prędkość pracy urządzenia odkształcającego [mm/min] 5000 

Tlak svěráku | Nacisk zacisku [tuna | tony] 20

Zdvih svěráku | Skok zacisku [mm] 80

Krok mezi nástroji | Skok zmiany narzędzia [mm] 90

Počet kroků | Liczba przejść 6-7*

Rychlost výměny nástroje | Prędkość zmiany narzędzia [mm/min] 45000

Rozměry | Wymiary gabarytowe HxWxD [mm] 1970x1975x1940

*Pour machine standard  |  *Für Standardmaschine

HEAVY-S SERIES  S2166HF END FORMING  MACHINE
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MEASURING
SYSTEM

EASYGAUGE

Centesimální přesnost jediným kliknutím díky 
bezdotykovému měřícímu systému

Centezymalna precyzja przy jednym kliknięciu 
dzięki bezstykowemu systemowi pomiarowemu

CS

PL

+0,01mm
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Měřící systémy od firmy Crippa umožňují jedním 
kliknutím uložit naměřené hodnoty do paměti a 
dále je analyzovat a zpracovávat k automatickému 
výpočtu hlavních statistických hodnot, jako 
například Cp a CpK. 
Vytváření nových programů probíhá přes intuitivní grafický interface. Kromě toho 

stačí díky funkci automatického rozpoznávání zaměřit měřený vzorek a program 

automaticky spustí měřící program. Easygauge je měřící zařízení s extrémně širokým 

rozsahem využití, které umožňuje bezdotykově měřit profily, konce obráběných 

nebo tvarovaných trubek a další předměty, jako jsou bloky, desky a lisované díly, 

které lze snadno umístit na skleněnou podložku. Lze jej přirovnat ke klasickému 

optickému projektoru profilů, kde všechna měření a kontroly probíhají zcela 

automaticky. Easygauge dokáže vytvořit digitální obraz snímaného předmětu v 

ultra rozlišení a provádět kontrolní měření středového rozsahu s opakovatelností 

±5µm. Naměřené hodnoty lze uložit jediným kliknutím a dále je analyzovat a 

zpracovávat k automatickému výpočtu hlavních statistických hodnot, jako například 

Cp a CpK. Naměřené hodnoty jsou zaznamenány a zpřístupněny ve formátu 

.ACCDB a .CSV. Vytváření nových programů probíhá prostřednictvím intuitivního 

grafického rozhraní. Jakmile je získán obraz, operátor vloží referenční geometrii a 

kontrolní rozměry, stejně jako u kteréhokoli 2D CAD VÝKRESU. Po uložení několika 

programů vztahujících se k různým tvarům zařízení dokáže automaticky rozpoznávat 

kusy zaměřením vzorku, který má být měřen. Zařízení je schopno rozpoznat jeho 

tvar a automaticky vyvolat příslušný měřicí program, čímž se zkrátí časy a sníží 

kompetence těch, kteří budou provádět měření.

Systemy pomiarowe Crippa umożliwiają, za pomocą 
jednego kliknięcia, zapamiętanie zmierzonych 
wartości oraz ich ponowne przetworzenie i analizę w 
celu automatycznego obliczenia głównych wartości 
statystycznych, takich jak Cp i CpK. 
Tworzenie nowych programów odbywa się za pomocą intuicyjnego interfejsu 

graficznego. Co więcej, dzięki funkcji automatycznego rozpoznawania detalu, wystarczy 

skadrować próbkę do pomiaru, aby automatycznie przywołać program pomiarowy. 

Easygauge to niezwykle wszechstronne urządzenie pomiarowe, które umożliwia 

bezstykowe wykonanie pomiarów profili takich jak obrabianych lub kształtowanych 

końcówek rur oraz innych przedmiotów typu bloczki, płytki, detale tłoczone, które mogą 

być wygodnie umieszczone na szklanej podstawie. Może być porównane do klasycznego 

optycznego projektora profili, gdzie wszystkie funkcje pomiarowe i kontrolne są 

wykonywane automatycznie. Easygauge potrafi stworzyć wyjątkowo ostre obrazy 

cyfrowe przedmiotu wykonując pomiary z centezymalną dokładnością o powtarzalności 

±5µm. Zmierzone wartości są zapamiętywane za pomocą jednego kliknięcia i mogą 

być ponownie przetworzone i przeanalizowane pod kątem automatycznego obliczania 

głównych wartości statystycznych, takich jak Cp i CpK. Po wykonaniu pomiarów 

zmierzone wartości są rejestrowane i udostępniane w formacie .ACCDB i .CSV. Tworzenie 

nowych programów odbywa się za pomocą intuicyjnego interfejsu graficznego. Po 

pobraniu obrazu operator wprowadza geometryczne figury odniesienia i współrzędne 

kontroli, tak jak w przypadku dowolnego programu CAD 2D. Po wprowadzeniu do 

pamięci kilku programów odnoszących się do różnych kształtów, urządzenie jest 

wyposażone w funkcję automatycznego rozpoznania detalu: wystarczy skadrować 

próbkę do pomiaru, a urządzenie jest w stanie rozpoznać kształt i automatycznie 

przywołać odpowiedni program pomiarowy, zyskując na czasie i umiejętnościach osób, 

które dokonują pomiaru.

CS PL

EASYGAUGE

Zorné pole - mod. 1 | Pole widzenia - mod. 1 [mm] 42x34 

Zorné pole - mod. 2 | Pole widzenia - mod. 1 [mm] Ø 96

Opakovatelnost  | Powtarzalność [µm] ±5

MEASURING SYSTEM  EASYGAUGE
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WORK
CELLS

Mnoho technologií, jeden produkční partner

Wiele technologii, jedyny partner produkcyjny
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Již přes 70 let navrhujeme řešení šitá na míru vaší firmě.
Proces ohýbání a tváření trubek zahrnuje stále složitější operace, které často vyžadují 

integraci heterogenních a transverzálních technologií a dovedností. Pro společnost Crippa 

je přizpůsobování systémů klíčovým faktorem pro výzkum a vývoj nových produktů, a to do 

té míry, že 40 % zdrojů v oblasti technologie se dosud plně zabývá řízením objednávek, což 

pomáhá zákazníkům při výběru a integraci těch nejlepších technologií pro konstrukci vysoce 

přizpůsobených systémů.

Kromě ohýbaček a tvářeček konců trubek integrujeme také roboty, vrtací, řezací a stříhací 

stolice, optické měřící a vizuální systémy a automatické nakládací, vykládací a manipulační 

systémy vytvořené na míru každému produktu. 

Navrhli jsme novou generaci nakládacích a vykládacích systémů trubek s využitím 

nejmodernějších technologií pro maximální zjednodušení výrobního procesu. 

Dostali jsme personalizaci na novou úroveň zjednodušování vaší práce.

A nejen to. Jsme schopni navrhnout a zkonstruovat speciální stroje pro odvětvové práce, 

a tam, kde jsou vyžadovány vysoké objemy výroby, dokážeme zajistit skutečný převod a 

zaručit kratší cykly s maximální spolehlivostí a opakovatelností. Naši výzvou je poskytnout 

každému klientovi unikátní řešení, balíček šitý na míru jeho potřebám. Přesně jako u krejčího.

Od ponad 70 lat projektujemy rozwiązania na miarę dla 
Twojego biznesu
Na procesy gięcia i kształtowania rur składają się liczne operacje w coraz większej mierze 

wymagające integracji złożonych i przekrojowych technologii oraz kompetencji. Dla firmy 

Crippa personalizacja instalacji jest głównym punktem badań i rozwoju nowych produktów, 

do tego stopnia, że na dzień dzisiejszy 40% zasobów zaangażowanych w obszarze 

technicznym, zajmuje się w pełnym wymiarze zarządzaniem zamówieniami, pomagając 

klientowi w wyborze i integracji technologii najlepiej pasujących do realizacji indywidualnie 

dostosowanych linii.

Oprócz giętarek i maszyn do kształtowania rur oferujemy również roboty, stoły 

wiertarskie, stoły do cięcia, ścinania i wykrawania, optyczne systemy pomiaru i podglądu, 

zautomatyzowane systemy załadunku i rozładunku oraz obsługi zrealizowane specjalnie dla 

każdego produktu. Zaprojektowaliśmy nową generację systemów załadunku i rozładunku 

rury, która wykorzystuje najnowsze technologie dla maksymalnego uproszczenia procesu 

produkcyjnego. Sprawiliśmy, że rozwiązania dostosowane na miarę stały się nowym 

standardem dedykowanym uproszczeniu Twojej pracy.

Lecz nie tylko. Jesteśmy w stanie projektować i produkować specjalne maszyny do procesów 

branżowych i dużych partii produkcyjnych, możemy realizować prawdziwe transfery 

gwarantujące najlepsze czasy cyklu z maksymalną niezawodnością i powtarzalnością. 

Od zawsze przyświeca nam cel oferowania każdemu klientowi unikalnego produktu, 

zaprojektowanego na miarę jego wymagań. Jak krawiec, który szyje garnitur na miarę.

CS

PL
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Rotation 
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Catch tube

Catch + Rotation + Leave

Second End forming
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Vždy ve spojení s vaším podnikem

Zawsze połączeni z Twoim biznesem

CS

PL

PAGE 92



PAGE 93



PAGE 94

Začneme tím, že vezmeme váš návrh, vzorek či 
výsledné parametry trubky, a vytvoříme pro vás 
řešení šité na míru. Projektování personalizovaných 
zařízení je jednou z předností firmy Crippa. 
Dedikovaný tým projektantů již přes sedmdesát let přijímá požadavky od klientů, 

analyzuje je a určuje jejich proveditelnost. Díky našim zkušenostem můžeme klientům 

také navrhovat vylepšení a úpravy potřebné k proveditelnosti projektu, nebo aby byl 

projekt časově a finančně co nejefektivnější.   Máme bezkonkurenční zkušenosti se 

studiem a tvorbou i velmi složitého kompletního vybavení, a to jak pro ohýbání trubek 

a profilů, tak pro tvarování konců. Jsme schopni navrhnout víceúrovňové zařízení s více 

poloměry ohýbání, s rovnými nebo tvarovanými držáky a se specifickými povrchovými 

úpravami podle typu zpracování, které má být provedeno (hladké, pruhované, 

elektroerozivní, pyramidální atd.), a mnohem víc. Studovali jsme nástroje potřebné 

k realizaci nejrůznějších deformací, včetně technologie hydroformování v jediném 

pracovním cyklu. 

Materiály, které používáme pro konstrukci zařízení a související tepelná zpracování, jim 

navíc poskytují vynikající trvanlivost a odolnost proti mechanickému namáhání. 

Všechna tato opatření umožňují dosáhnout vynikající kvality ohybu v souladu s 

vlastnostmi geometrického designu.

Zaczynając od Twojego projektu, od próbki lub 
współrzędnych rury, tworzymy odpowiednie 
wyposażenie dla Twoich potrzeb. Projektowanie 
dostosowanego indywidualnie sprzętu jest jedną z 
mocnych stron oferty Crippa. 
Zespół projektantów od ponad siedemdziesięciu lat zbiera projekty od klientów, 

analizując je i potwierdzając ich wykonalność. Nasza wiedza pozwala również na 

sugerowanie klientowi ulepszeń oraz środków niezbędnych, by produkt mógł zostać 

zrealizowany lub by realizowany był w jak najkrótszym czasie i przy najmniejszym 

wysiłku finansowym.   Mamy niezrównane doświadczenie w projektowaniu i realizacji 

kompletnego wyposażenia, również bardzo złożonego, zarówno dla gięcia rur i profili, 

jak i dla kształtowania końcówek. Jesteśmy w stanie projektować wyposażenie 

wielopłaszczyznowe i o wielu promieniach, z uchwytami prostymi i profilowanymi oraz 

z wykończeniami powierzchniowymi specyficznymi do wykonywanej obróbki (gładka, 

żłobiona, elektroerozyjna, piramidalna, itp.), lecz nie tylko. Opracowaliśmy narzędzia 

do realizacji najróżniejszego kształtowania, również połączonego z technologią 

kształtowania hydrodynamicznego w jednym cyklu obróbki. 

Ponadto wykorzystywane przez nas materiały do realizacji wyposażenia i ich obróbka 

termiczna przyczyniają się do ich wytrzymałości na naprężenia mechaniczne i 

wyjątkową długotrwałość. 

Wszystkie rozwiązania pozwalają na uzyskanie doskonałej jakości gięcia w stosunku do 

charakterystyk geometrycznych projektu.
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TUBE PROCESS TECHNOLOGY

UII
Każda giętarka do rur Crippa wyposażona jest w oprogramowanie UII (User Iso Interface)

Aplikacja UII nie jest zwykłym oprogramowaniem, lecz prawdziwym interfejsem do obsługi 

maszyny, w którym każda funkcja zarządzana jest jak zintegrowana aplikacja, dlatego też 

z panelu operatora będzie można przejść do HMI (Human Machine Interface), do aplikacji 

zarządzania konfiguracją maszyny i do 3DToUI.

Główne charakterystyki systemu programowania są następujące: 

 zarządzanie funkcjami w zależności od poziomu dostępu użytkownika, bardziej lub mniej 

doświadczonego

 zarządzanie funkcjami w zależności od rzeczywistych elementów składowych maszyny

 obecność uproszczonego interfejsu WIZARD programowania. 

 linearna procedura graficzna dla tworzenia i zarządzania programami.

 obecność interaktywnego HELP, który dostarcza wyjaśnień graficznych wszystkich pól do 

wypełnienia

 wykorzystanie nowoczesnych technik planowania ruchów w celu zagwarantowania, w trybie 

automatycznym, braku kolizji i tras o największej wydajności, przy użyciu nowych algorytmów 

obliczeniowych i symulacji 3D. 

3DtoUII
Crippa S.p.A opracowała nowe, profesjonalne narzędzie. Jest to oprogramowanie, które pozwala 

na ekstrapolację współrzędnych rury z pliku 3D w prosty i intuicyjny sposób.

Dzięki technologii tej aplikacji, wypełnienie tabeli współrzędnych biegunowych staje się dużo 

prostsze i minimalizuje błędy, przyspieszając czasy pracy.

CS PLUII
Všechny ohýbačky trubek od firmy Crippa jsou vybaveny softwarem UII (User Iso 

Interface)

Aplikace UII není jen prostý programovací software, nýbrž skutečné rozhraní pro správu 

strojů, kde každá jednotlivá funkce je řízena jako integrovaná aplikace, takže z ovládacího 

panelu lze přistupovat k rozhraní HMI (Human Machine Interface), do aplikace pro správu 

konfigurace stroje a do 3DToUI.

Systém se vyznačuje především těmito vlastnostmi: 

 přístup k funkcím podle úrovně kvalifikace na základě přihlašovacích údajů

 přístup k funkcím podle skutečné konfigurace stroje

 přítomnost rozhraní snadného programování WIZARD. 

 lineární grafická procedura pro tvorbu a správu programů.

 přítomnost interaktivní nápovědy (HELP), kde ihned najdete grafické vysvětlivky všech 

polí, které je potřeba vyplnit

 použití nejmodernějších technik plánování pohybu pro automatické zajištění absence 

kolizí a cest s maximální účinností za použití nových 3D výpočtových a simulačních 

algoritmů. 

3DtoUII
Společnost Crippa S.p.A vyvinula specifický profesionální nástroj. Jedná se o software, 

který umožňuje snadnou a intuitivní extrapolaci souřadnic trubky z 3D souboru.

Díky technologii této aplikace se vyplňování tabulky polárních souřadnic zjednoduší, 

minimalizují se chyby a urychlí se pracovní úkony.

SOFTWARE



Technologie Full Electric, typická pro všechny 
naše ohýbačky, zjednodušuje produkci a 
zvyšuje výkon stroje, zajišťuje extrémně 
rychlou instalaci a spuštění, absenci 
mechanických seřizování a maximální přesnost 
a opakovatelnost procesů. 
Všechny naše stroje jsou vybaveny CNC počítači Siemens nejnovější 

generace, díky čemuž mohou být neustále připojeny k firemní síti a 

monitorovány optikou IOT a I4.0.

Společnost Crippa vyvinula a stále modernizuje monitorovací systémy 

schopné shromažďovat data o produktivitě a technickém stavu stroje. Tato 

data lze poté využít k analýze různých strategických parametrů, zpřístupnit 

je na PC, tabletech a smartphonech či přes cloud pomocí platformy Siemens 

Mindsphere, která dokáže zpracovat vysoce komplexní analýzy a následně je 

použít k preventivní údržbě strojů a optimalizace průmyslových procesů. 

Technologia Full Electric, która charakteryzuje 
wszystkie nasze giętarki, upraszcza produkcję 
i poprawia wydajność maszyny, gwarantując 
niezwykle szybkie ustawienie i uruchamianie, 
brak mechanicznych regulacji oraz maksymalną 
precyzję i powtarzalność procesów.
Wszystkie nasze maszyn są wyposażone w sterowanie CNC Siemens najnowszej 

generacji, które pozwala na włączenie ich do sieci zakładowej i monitorowanie, 

również w optyce IOT i I4.0.

Firma Crippa opracowała systemy monitorowania w ciągłej ewolucji, będące 

w stanie zbierać wszystkie dane dotyczące wydajności i stanu maszyny. 

Dane te są następnie wykorzystywane do analizy licznych parametrów o 

strategicznym znaczeniu, wykonywanej na PC, Tablecie i smartfonie lub też w 

Cloud, na platformie Siemens Mindsphere, która pozwala na wykonanie bardzo 

złożonych analiz, mających na celu również konserwację prewencyjną maszyn i 

optymalizację procesów przemysłowych. 
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Crippa S.p.A. je k dispozici po celém světě prostřednictvím své sítě.

Kontaktujte nás a vyhledejte nejbližší technický a obchodní personál.

Crippa S.p.A. jest obecna na całym świecie dzięki swojej sieci.

Skontaktuj się z nami w celu poznania zespołu technicznego i han-

dlowego jak najbliżej Ciebie.

CRIPPA S.p.A.
Via Buonarroti, 3

22060 - Arosio, CO

Tel. +39 031 760 200

info@crippa.it

CRIPPA USA, LLC
65N, River Lane, Suite 209

60134 - Geneva, IL

Tel. +1 954 232 8092

giacomo.gouery@crippa.com





CRIPPA S.p.A.

Via Buonarroti, 3 - 22060 Arosio (CO)
Tel. (+39) 031 760 200
info@crippa.it | www.crippa.com  

Technické údaje uvedené v popisu strojů Crippa jsou nezávazného charakteru. Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny údajů při jakékoliv úpravě technických či 
ekonomických vlastností výrobků nebo výroby. Kopírování (i částečné) textového obsahu nebo gra.

Charakterystyk maszyny nie należy uważać za zobowiązujące. Zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia w dowolnej chwili zmian mających na celu 
udoskonalenia techniczne i ekonomiczne.Zgodnie z prawem zabrania się powielania, nawet częściowego, tekstów i ilustracji z niniejszego prospektu.




