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Você está usando ou pensando em usar 
uma dobradeira convencional para do-
brar peças pequenas, material grosso 
ou barramentos? Então você precisa 
olhar para uma Digibend, uma poderosa 
e versátil dobradeira horizontal.
Dobrar horizontalmente em uma mesa 
plana tem duas vantagens principais:
-  a sua peça estará sempre perfeita, uma 

vez que estará apoiada em uma super-
fície plana em vez de usar como refe-
rência contra dois pequenos topes.

-  você pode dobrar uma peça fechada 
(como uma peça em 9 dobras), portan-
to poupando tempo e, possivelmente, 
também uma operação de solda.

A Digibend leva vantagem nisso e com 
suas características únicas vai além.

Toda empresa 
que trabalhe 
com aço e cobre  
pode tirar proveito 
de uma  Digibend
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Euromac oferece uma variedade de ferra-
mentas para a Digibend e substituir uma 
por outra é rápido e fácil.
A estrutura da Digibend é constituída de um 
único monobloco de Meehanite® 700N/
mm2 (sem pontos de solda), o cilindro está 
completamente integrado na estrutura e o 
pistão está guiado em todo o seu traçado, 
a fim de manter maior precisão mesmo nas 
aplicações em que se requer alta tonela-
gem. A estrutura robusta combinada com 
o sistema de controle único e o sistema 
hidráulico especificamente projetados ga-
rantem a precisão de repetibilidade (0,05 
mm), mesmo após milhares de dobras.
O design robusto da estrutura da Digibend 
(com tratamento anti-marcação), soma-
do à facilidade de seu uso (2 eixos con-
trolados por CNC) permite que qualquer 
cliente possa criar suas próprias ferramen-
tas para aplicações especiais.

Ferramenta de dobra 30° com matriz U 
para dobra de barra chata até 30°. 
Máx. 16 x 200 mm.

Ferramenta de dobra com pino Ø 30 mm, 
H=200 mm e barra anti-flexão. 
Máx 200 x 5 mm.  

Ferramenta de dobra com pino Ø 50 mm, 
H=200 mm, com matriz V de pinos pivotan-
tes e barra anti-flexão. Máx. 200 x 8 mm.
Patente pendente.

Punção e matriz H=400 mm para dobra 
de chapas. 
Máx. 400 x 4 mm.

Matriz V com pinos pivotantes (dobra 
sem marcação) para barra grossa. 
Máx 200 x 40 mm.

Punção de dobra móvel e matriz fixa para 
dobras estreitas.

Pino punção de dobra Ø 80 mm com 
barra anti-flexão para dobrar uma peça 
fechada de barra chata.
Máx 200 x 15 mm.

Unidade de corte para barra chata.
Máx 150 x 12 mm.

Ferramenta com 4 mordentes para curvar barras redondas, quadradas e retangulares 
e tubos de paredes grossas até 180°.
Máx 100 x 20 mm ou Ø 50 mm.

Unidade de puncionado para furos até Ø 
30 mm. 
Espessura máx 12 mm.

Ferramenta com 2 mordentes para curvar 
tubo vazio de 3/8” (17.2 mm) até 2” (60.3 
mm) de paredes grossas e tubo maciço, 
até 90°.

Ferramenta para endireitar tubos, vigas 
de aço, barras chatas, etc para trabalho 
pesado e de precisão.

Ferramenta com 2 mordentes e jogo de 
flanges para curvar barra chata e perfis 
até 90°. 
Máx 60 x 20 mm. 

Ferramenta giratória para curvar tubos, 
ferro redondo e quadrado até 180°. 
Máx Ø 50 mm.

Com 
Euromac 
você obtém 
a máxima 
flexibilidade 
na dobra  
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digibend

400 CNC
digibend

200 CNC
200e

digibend

800 CNC

Gama 
de 
dobradeiras
Todas as máquinas 
Euromac cumprem 
com as mais 
recentes normas CE

400 CNC

 

Pressão máx. (kN) 400

Curso máx.  (mm) 245

Velocidade Máx. de trabalho (mm/seg) 9.6

Velocidade Mín. de trabalho (mm/seg) 4.8

Velocidade de retorno (mm/seg) 62

Velocidade média de trabalho (mm/seg) 35.8

Programas armazenáveis 255

Seqüencia de programas armazenáveis 50 + 5 (para puncionado)

Número de dobras para cada seqüencia 16

Dimensões da mesa de trabalho (mm) 580 x 1230 x 925 (H)

Furos de fixação na mesa de trabalho (nr. x Ø - mm) 4 x Ø 80

Altura da mesa de trabalho (mm) 925

Capacidade do tanque de óleo (lt.) 40

Motor HP - Kw 5.5 - 4

Altura de dobra (mm) H=200

Altura extra de dobra (mm) H=400

Espessura Máx. de corte H=150 x 10 (esp)

Espessura Máx. de puncionado Ø 30 x 10 (esp)

Endireitamento (H/thickness) H=200

Mordente duplo para dobra (mm) Ø 60

Capacidade giratória para curvar (mm) Ø 50

Tope traseiro automático CNC (comprimento, mm) 1250 / 2000

Peso aprox. (kg) 700 

Dimensões da máquina (C x L x A - mm) 580 x 1230 x 1150

dados técnicos  
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Pressão máx. (kN) 200 200

Curso máx.  (mm) 195 195

Velocidade Máx. de trabalho (mm/seg) 9.6 9.6

Velocidade Mín. de trabalho (mm/seg) 4.8 4.8

Velocidade de retorno (mm/seg) 48 48

Velocidade média de trabalho (mm/seg) 28.8 28.8

Programas armazenáveis 255 255

Seqüencia de programas armazenáveis 50 + 5 (para puncionado) 50

Número de dobras para cada seqüencia 16 16

Dimensões da mesa de trabalho (mm) 480 x 1060 x 925 (H) 480 x 1060 x 925 (H)

Furos de fixação na mesa de trabalho
(nr. x Ø - mm) 1 x Ø 80 / 2 x Ø 50 1 x Ø 80 / 2 x Ø 50

Altura da mesa de trabalho (mm) 925 925

Capacidade do tanque de óleo (lt.) 40 40

Motor HP - Kw 3 - 2 3 - 2

Altura de dobra (mm) H=200 H=200

Altura extra de dobra (mm) / /

Espessura Máx. de corte H=150 x 6 (esp) H=150 x 6 (esp)

Espessura Máx. de puncionado Ø 30 x 5 (esp) Ø 30 x 5 (esp)

Endireitamento (H/thickness) H=200 H=200

Mordente duplo para dobra (mm) Ø 42 Ø 42

Capacidade giratória para curvar (mm) Ø 50 Ø 50

Tope traseiro automático CNC 
(comprimento, mm) 1250 / 2000 Não disponível

Peso aprox. (kg) 340 340

Dimensões da máquina (C x L x A - mm) 580 x 1060 x 1150 580 x 1060 x 1150

dados técnicos  

Todas gamas de aplicações indicadas são referentes a material de aço com 400N/mm2 de resistência.

800 CNC

 

Pressão máx. (kN) 800

Curso máx. (mm) 345

Velocidade Máx. de trabalho (mm/seg) 9.3

Velocidade Mín. de trabalho (mm/seg) 4.6

Velocidade de retorno (mm/seg) 45

Velocidade média de trabalho (mm/seg) 27.2

Programas armazenáveis 255

Seqüencia de programas armazenáveis 50 + 5 (para puncionado)  

Número de dobras para cada seqüencia 16

Dimensões da mesa de trabalho (mm) 650 x 1565 x 925 (H)

Furos de fixação na mesa de trabalho (nr. x Ø - mm) 6 x Ø 80

Altura da mesa de trabalho (mm) 925

Capacidade do tanque de óleo (lt.) 60

Motor HP - Kw 5.5 - 4

Altura de dobra (mm) H=200

Altura extra de dobra (mm) H=400

Espessura Máx. de corte H=150 x 12 (esp)

Espessura Máx. de puncionado Ø 30 x 12 (esp)

Endireitamento (H/thickness) H=200

Mordente duplo para dobra (mm) Ø 60

Capacidade giratória para curvar (mm) Ø 50

Tope traseiro automático CNC (comprimento, mm) 1250 / 2000

Peso aprox. (kg) 1500

Dimensões da máquina (C x L x A - mm) 750 x 1565 x 1200 

dados técnicos  
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Máxima 
flexibilidade 
na dobra

www.euromac.com

Euromac Spa 
Via per Sassuolo, 68/g 
41043 Formigine (MO) - Italy  
Tel. +39 059 579511 
Fax +39 059 579512 
euromac@euromac.it

FABRICADO E MONTADO NA 
ITÁLIA POR EUROMAC

máquinas para puncionar/ dobrar/ cortar cantos

Ressalva. Produtos atuais podem diferir um pouco das imagens mostradas neste catálogo.

Todas as informações e dados sobre este catálogo estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Ver. 1 

Euromac também fabrica uma linha de puncionadeiras CNC e 
cortadoras de cantos.
Para maiores informações por favor visite www.euromac.com ou contate seu 
Representante Euromac local.


