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 Utiliza ou está a pensar usar uma quinadora convencional para dobrar 
peças pequenas, material grosso ou barras ? 
 Então será melhor penser numa Digibend - uma poderosa e versátil 
máquina de quinagem horizontal. 

Quinar na horizontal sobre uma mesa 
plana tem duas grandes vantagens: 

• a sua peça sai sempre bem, uma vez que está apoiada sobre uma 
superfície plana ao contrário de uma quiandora convencional que está 
apoiada nos dedos do esbarro.

• pode quinar um loop fechado (como uma peça de 9 formas), poupando 
assim tempo e possivelmente também uma operação de soldadura.

Com a  Digibend tira partido disto e com as suas características 
únicas vai mais além.

Todas as fábricas que 
trabalhem aço e/ou 
cobre podem tirar partido 
de uma Digibend

Quinadoras Euromac
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Digibend
Digibend: uma máquina potente e versátil 
que pode satisfazer as suas necessidades 
de processamento.

TECNOLOGIA

A mesa Digibend tem um único 
monobloco de Meehanite® 700N/mm2, 
com nenhum ponto de soldadura.

O cilindro é completamente ligado a estrutura e a RAM 
é guiada em todo o seu curso para poder manter a mais 
alta precisão mesmo nas aplicações mais exigentes em 
termos de tonelagem. 

A estrutura forte combinada com o exclusivo 
 sistema de controle e o sistema hidráulico especificamente 
projetado garantem a precisão da repetibilidade (0,02 mm) 
mesmo depois de milhares de quinagens.

O desenho flexível e forte da mesa 
Digibend (com tratamento anti-marcação) juntamente com o 
sistema de controlo fácil de usar (controlado por CNC de 
2 eixos) permite a qualquer cliente criar as suas próprias 
ferramentas personalizadas para aplicações especiais. 

Quinadoras Euromac
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Ferramenta de quinagem 30° com molde 
em U para dobrar barras planas até 30°. 
Máx. 16 x 200 mm.

Ferramenta de quinagem com pino Ø 30 mm, H=200 mm e barra antiflexão. 
Máximo 200 x 5 mm. 

Ferramenta de quinagem com pino Ø 50 
mm, H=200 mm, pino rotativo, molde em V 
simples e antiflexão bar. max. 200 x 8 mm. 
Patente Pendente. 

Puncão e matriz H=400 mm para quinar 
placas de chapa. Máx. 400 x 4 mm.

Ferramenta com V simples com pino 
giratório (quinagem sem marcas) para 
chapas grossas. Máx. 200 x 40 mm. 

 Punção de quinagem móvel e matriz 
fixa para quinagem apertada.

Punção de quinagem de pinos Ø 80 
mm com barra anti-flexão para quinar 
um laço fechado em barras de parede 
espessas. Máximo 200 x 15 mm.

Todas as indicações de gama de aplicação referem-se a material de aço com resistência 400N/mm2. 

A Euromac oferece uma variedade de 
ferramentas padrão para uma Digibend 
e para mudar de uma configuração de 
ferramenta para outra é rápido e fácil. 
Permite a qualquer cliente criar as suas 
próprias ferramentas personalizadas 
para aplicações especiais.

Unidade de guilhotina para barras 
planas. Máximo 150 x 12 mm. 

Ferramenta de quinaem com 4 
mordentes para barras redondas, 
quadradas, rectas e tubos grossos 
até 180°. 
Máximo 100 x 20 mm ou Ø 50 mm. 

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

2 mordentes de quinagem para tubos de 
parede espessa de gás de 3/8" 
(17,2 mm) até 2" (60,3 mm) e barras 
redondas, até 90°. 

Ferramenta de endireitamento para 
tubos, vigas de aço, barras achatadas, 
etc., para trabalhos de endireitamento 
pesados e de precisão.

Ferramenta de quinagem de 2 
mordentes com conjunto de flanges 
para barras planas e perfiladas, até 90°. 
Máximo 60 x 20 mm.

Ferramenta de quinagem rotativa para 
tubos, redondos e tubo quadrados, até 
180°. máx. Ø 50 mm.

FERRAMENTAS
Com a Euromac obtém 
a máxima flexibilidade 
de quinagem

Quinadoras Euromac
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O novo software Digisoft 
permite programar e 
desenvolver processos de 
produção automaticamente.

Novo Controlo 
Gráfico Táctil 
com Wifi Integrado
Inclui o Software Digisoft

Compatível com a

Permite opções de 
programação de:

• Quinagem
• Perfuração
• Corte (guilhotina)
• Endireitamento

Programas gráficos em 2D

Importação de Arquivos DXF

Cálculo optimizado da sequência 
de quinagem

Possibilidade de programar offline

INDÚSTRIA 4.0

Digi Soft®
SOFTWARE A maneira mais fácil de programar e 

desenvolver os seus processos de produção

Assim, é possível exibir e controlar diferentes 
tipos de trabalho, combinando tecnologia e 
inovação com a máquina mais precisa e fiável 
do sector.

• Simples e intuitivo
• Cálculo automático dos ângulos e sequências 

de quinagem
• Cálculo automático do desenvolvimento da 

peça de trabalho
• Diferentes programas que controlam: quinar, 

perfurar, cortar e endireitar
• Ferramenta e peça acabada função de 

importação DXF

Quinadoras Euromac
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digibenddigibend

200 CNC200e
digibend

400 CNC
digibend

800 CNC

200 CNC

 

Força máxima (kN) 200

Curso máximo (mm) 195

Velocidade máxima de trabalho (mm/seg.) 9.6

Velocidade mínima de trabalho (mm/seg.) 4.8

Velocidade de retorno (mm/seg.) 48

Velocidade média de trabalho (mm/seg) 28.8

Programas de armazenamento 255

Sequência de programas armazenáveis 50 + 5 (para punçonagem)

Número de quinagens para cada sequência 16

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

Furos de fixação na mesa de trabalho (nº x Ø - mm) 1 x Ø 80 / 2 x Ø 50

Digisoft opcional Sim

Altura de trabalho (mm) 925

Capacidade do tanque de óleo (lt.) 40

Motor HP - Kw 5.5 - 4

Quinagem alta (mm) H=200

Quinagem extra alta (mm) 400

Espessura máxima de cisalhamento H=150 x 6 (th)

Endireitamento (H/thickness) H=200

Quinagem de duas mandíbulas (mm) Ø 33.7

Quinagem rotativa (mm) Ø 50

CNC c/esbarro automático (Comprimento, mm) 1250 / 2000 /3000

Peso aproximado (kg) 340 

Dimensões totais (L x l x a) 580 x 1060 x 1150 

200e

Força máxima (kN) 200

Curso máximo (mm) 195

Velocidade máxima de trabalho (mm/seg) 9.6

Velocidade mínima de trabalho (mm/seg) 4.8

Velocidade de retorno (mm/seg) 48

Velocidade média de trabalho (mm/seg) 28.8

Programas de armazenamento 255

Sequência de programas armazenáveis 50 

Número de quinagens para cada sequência 16

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

Furos de fixação na mesa de trabalho (nº x Ø - mm) 1 x Ø 80 / 2 x Ø 50

Digisoft opcional Não

Altura de trabalho (mm) 925

Capacidade do tanque de óleo (lt.) 40

Motor HP - Kw 3 - 2

Quinagem mais alta (mm) H=200

Quinagem extra alta (mm) 400

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

Endireitamento (H/espessura) H=200

Quinagem de duas mandíbulas (mm) Ø 33.7

Quinagem rotativa  (mm) Ø 50

CNC esbarro automático (Comprimento, mm) NÃO

Peso aproximado (kg) 340

Dimensões totais (L x l x a) 580 x 1060 x 1150

dados técnicos dados técnicos dados técnicos dados técnicos

1 polegada=25,4 mm

400 CNC

 

Força máxima (kN) 400

Curso máximo (mm) 245

Velocidade máxima de trabalho (mm/seg.) 9.6

Velocidade mínima de trabalho (mm/seg.) 4.8

Velocidade de retorno (mm/seg.) 62

Velocidade média de trabalho (mm/seg.) 35.8

Programas de armazenamento 255

Sequência de programas de armazenamento 50 + 5 (para punçonagem)

Número de quinagens para cada sequência 16

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

Furos de fixação na mesa de trabalho (nº x Ø - mm) 4 x Ø 80

Digisoft opcional Sim

Altura de trabalho (mm) 925

Capacidade do tanque de óleo (lt.) 40

Motor HP - Kw 5.5 - 4

Quinagem alta (mm) H=200

Quinagem extra alta (mm H=400

Espessura máxima de corte H=150 x 10 (th)

Espessura máxima de punçonagem Ø 30 x 10 (th)

Endireitamento (H/thickness) H=200

Quinagem de duas mandíbulas (mm) Ø 60

Quinagem rotativa (mm) Ø 50

Esbarro automático CNC (Comprimento, mm) 1250 / 2000 /3000

Peso aproximado (kg) 700 

Dimensões totais (L x l x a) 580 x 1230 x 1150

800 CNC

 

Força máxima (kN) 800

Curso máximo (mm) 345

Velocidade máxima de trabalho (mm/seg.) 9.3

Velocidade mínima de trabalho (mm/seg.) 4.6

Velocidade de retorno (mm/seg.) 45

Velocidade média de trabalho (mm/seg.) 27.2

Programas de armazenamento 255

Sequência de programas de armazenamento 50 + 5 (para punçonagem)

Número de quinagens para cada sequência 16

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

Furos de fixação na mesa de trabalho (nº x Ø - mm) 6 x Ø 80

Digisoft opcional Sim

Altura de trabalho (mm) 925

Capacidade do tanque de óleo (lt.) 60

Motor HP - Kw 5.5 - 4

Quinagem alta (mm) H=200

Quinagem extra alta (mm) H=400

Espessura máxima de corte H=150 x 12 (th)

Espessura máxima de punçonagem Ø 30 x 12 (esp.)

Endireitamento (H/espesuura) H=200

Quinagem de duas mandíbulas (mm) Ø 60

Quinagem rotativa (mm) Ø 50

Esbarro automático CNC (Comprimento, mm) 1250 / 2000 /3000

Peso aproximado (kg) 1500

Dimensões totais (L x l x a) 750 x 1565 x 1200

Todas as indicações de gama de aplicação são referentes a material de aço com resistência 400N/mm2. Quinadoras Euromac



Euromac S.p.A. 
Via per Sassuolo, 68/g 
41043 Formigine (MO) - Italy  

Tel. +39 059 579511 

Fax +39 059 579512

info@euromac.it 

PRODUZIDO E MONTADO 
EM ITÁLIA POR EUROMAC 

www.euromac.com

Isenção de responsabilidade. O produto real pode diferir 
ligeiramente das imagens mostradas neste catálogo. 
Todas as informações e dados deste catálogo estão 
sujeitas a alterações sem aviso prévio.

INDÚSTRIA 4.0

quinadora elétrica

quinadora horizontal

corta cantos

célula de quinagem elétrica

centro de trabalho da chapa metálica


