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Equipamentos adequados 
com a norma de segurança 

NR 12

• Assistência Técnica qualificada em todo o
  território nacional
• Flexibilidade nos pagamentos
• Atendimento em todo o Brasil
• Excelência em todo o processo de fabricação
• Totalmente adequada à norma NR12

Sistema hidráulico modular específico para dobradeiras CNC, com 
Blocos de servo-válvulas, controle de pressão proporcional e bomba 
hidráulica importados da Alemanha.

Sistema mecânico de fi xação RÁPIDA 
manual, padrão PROMECAN (até 220t)

Suportes frontais com 
deslocamento através de guia linear

Encosto traseiro com deslocamento 
através de guia linear

maximumSteelCARACTERÍSTICAS

• Alta velocidade e alta precisão.
• Sistema de sincronia do avental superior controlado por servo-válvulas 
eletro-hidráulicas e encoder linear.
• Adequada ao sistema de segurança vigente - NR12.
• Encosto traseiro de precisão com até 7 eixos opcionais, acionados por 
servomotor através de fusos de esferas e guias lineares.
• Comando CNC Holandes DELEN DA66T com display LCD THF 17” colorido de 
alta resolução; programação 2D em português e visualização 3D; interface 
de rede e USB; biblioteca de ferramentas e materiais; armazenagem de peças 
e sequência de dobras e recurso de aviso anti-colisão.
• Mesa robusta, composta por 3 flanges com recurso de compensação 
HIDRÁULICO (crowning).
• Possibilidade de trabalhar em formato TANDEM - 2 máquinas de mesmo 
porte, espelhadas, trabalhando em sincronia ou individualmente.

• 4 EIXOS controlados (X,R, Y1, Y2) +1 (W - Crowning HIDRÁULICO) de série.
• Sistema hidráulico e bomba alemães que proporcionam maior 
produtividade.

PBH 80x2550-4C PBH 110x3100-4C PBH 160x3100-4C PBH 160x4100-4C PBH 220x3100-4C PBH 220x4100-4C PBH 300x3100-4C PBH 300x4100-4C

Força nominal (kN) 800 1000 1600 1600 2200 2200 3000 3000

A - Comprimento da mesa (mm) 2500 3100 3100 4100 3100 4100 3100 4100

B - Distância entre colunas (mm) 2150 2600 2600 3600 2600 3600 2600 3600

D - Profundidade da garganta (mm) 350 410 410 410 410 410 410 410

C - Curso do cilindro (mm) 215 265 265 265 265 265 315 315

E - Abertura máxima (mm) 480 530 530 530 530 530 600 600

Velocidade dos cilindros (mm/s) 150    9.5    120 150   10   130 150   10   130 150   10   130 140   10   120 140   10   120 140   9.5   120 140   9.5   120

Potência do motor principal (kW) 5.5 7.5 11 11 15 15 22 22

Volume do óleo (L) 130 200 300 400 330 450 500 750

Dimensões aprox. C x L x A (mm) 3100 x 1450 x 2390 3800 x 1520 x 2730 3800 x 1590 x 2780 4800 x 1590 x 2880 3800 x 1760  x  2880 4800 x 1760 x 2980 3800 x 1890 x 3050 4800 x 1890 x 3150

Peso aproximado (kg) 7300 10600 12500 14900 15800 18700 20600 24200
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Eixos auxiliares opcionais, acionados por servomotores.

3 FLANGES
Mais robustez e precisão

Cilindro atuador da compensação da mesa
(almofada hidráulica).

δ1: deformação do avental.
δ2: deformação da mesa pela compensação.
δ1= δ2: crowning automático.

Equipada de série com sistema hidráulico para compensação automática 
de defl exão do avental (crowning system), a máquina proporciona melhor 
qualidade ao produto fi nal e redução do tempo de setup.

Ferramental superior e inferior especiais.

2X  PBB 2500X13000

POSSIBILIDADE de operação em TANDEM

ACESSÓRIOS PADRÃO

OPCIONAIS SISTEMA HIDRÁULICO

EIxo X servo acionado

EIxo X1, R1, Z1, X2, R2 e Z2 servo 
acionados

EIxo R servo acionado Mesa de compensação hidráulica Laser de segurança frontal com 
3 pontos que contempla a NR12

EIxo X1  Delta servo acionado 
(apenas em 1 dos encostos)

DOBRADEIRA ELETRO-HIDRAULICA 

CNC SIncroNIZADA 4+1 EIXOS

Painel DELEM DA66T

Obs.: as informações acima podem sofrer alterações sem aviso prévio. A capacidade da máquina está baseada em materiais com resistência ≤420N/mm². Para outras capacidades, modelos ou opcionais, favor consultar. 
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Rua Victor Fedumenti, 265
Bairro Bela Vista

Caxias do Sul - RS - Brasil
CEP 95076-450

Fone: 55 54 3028 8511
Fax: 55 54 3028 8512

www.steelmach.com.br
comercial@steelmach.com.br

Conheça a 
Steelmach e 

nossos produtos

Os dados da tabela acima estão baseados em materiais com resistência ≤420N/mm².

A STEELMACH BRASIL atua na importação e comercialização 
de máquinas e equipamentos para atender às necessidades do 
mercado de transformação do Plástico; Corte e Conformação.

Fundada em 2005, com sede em Caxias do Sul – RS e fi lial 
em Araquari – SC, a empresa tem se destacado por prestar 
um atendimento de qualidade, contando com profi ssionais 
competentes capaz de identifi car e atender às necessidades 
dos clientes mais exigentes. Conta, ainda, com um escritório na 
China que agiliza trâmites de importação e facilita o contato 
com nossos fornecedores.

A Divisão de Corte e Conformação de Chapas de Aço contempla 
uma ampla linha de máquinas guilhotinas, dobradeiras, 
puncionadeiras e prensas de alta tecnologia agregada da 
marca RHINO STEEL, comercializadas por meio de uma equipe 
de representantes comerciais especializados com suporte 
técnico em todo território nacional, além de amplo estoque de 
peças de reposição e um ano de garantia.

Conheça a 
Steelmach e 
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