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Model P1 byl primárně vyvinut s cílem nabídnout možnost automatického ohýbání širšímu spektru zákazníků, jelikož jeho 
pořizovací cena je nižší než u větších center P2Xe a P4Xe. Svým výkonem dokáže kapacitně nahradit 3 až 4 ohraňovací lisy. 
P1 je první plně elektrické ohýbací centrum od Salvagnini. Nový patentovaný systém mechanizmu uchycení ohýbací jednotky 
umožňuje provedení standardních i velmi speciálních ohybů. Nástrojový systém je oproti větším centrům taktéž 
minimalizovaný. Z tohoto důvodu je P1 schopno vyrobit i výrobky o velmi malých rozměrech.

Vyvrácení mýtu o vhodnosti použití stroje pouze pro velkosériovou výrobu

Je rozšířeným mýtem, že automatická centra jsou určena pouze na výrobu velkých sérií, což je zcela nesprávná myšlenka. 
Naopak většinu našich zákazníků tvoří tzv. job-shopy. Tj. zákazníci, kteří zpravdila nemají vlastní výrobu, ale vyrábí na zakázku. 
S tím přichází různorodost výroby, velké i malé série a nutnost často programovat nové výrobky. A právě na to jsou ohýbací 
centra ideální. Naopak u ohraňovacího lisu je nutné při změně výrobku kompletně přenastavit nástroje a seřidit stroj na nový 
výrobek. Ohýbací centrum má pouze jeden univerzální nástroj, který  umožňuje variabilní výrobu bez nutnosti dokupování 
dalších speciálních nástrojů, jako je tomu u ohraňovacích lisů. U modelů P2Xe a P4Xe je možnost zakoupení automatického 
seřizování nástrojů, které jsou na základě programu přenastaveny za cca 3 vteřiny, což je doba zakládání nového kusu (skrytý 
čas). Není tedy problém vyrábět po sobě jdoucí výrobky o různých velikostech, ale naopak je to běžná praxe. U P1 je 
nastavení nástrojů poloautomatické, ale i tak čas seřízení nepřesahuje 1-2 minuty. Programování je velmi jednoduché (pouze 
se popisuje vnější tvar výrobku), většinou již první vyrobený kus je perfektní. Standardně je možno ohýbat i lakované plechy, 
nerezové plechy, plechy s fólií apod.. Stopa po ohýbacích nástrojích je díky speciálnímu ohýbacímu módu podstatně menší než 
u ohraňovacích lisů.

Ekonomické hledisko

Z ekonomického hlediska je nutné si uvědomit, že ohýbací centrum je schopno nahradit cca 3 až 4 ohraňovací lisy. Z toho 
vyplývá, že na vyrobení stejného objemu výrobků je na jednu pracovní směnu nutnost mít pouze jednoho operátora místo 3 až 
4. S přibývajícím počtem směn se tento rozdíl samozřejmě násobí. Nelze opomenout nulový či minimální čas na seřízení 
stroje mezi výrobky (není nutno volit nástroj, ohýbací sekvence, sílu nutnou na ohýbání apod.) .To vše se děje automaticky, 
případně se to ohýbacího centra Salvagnini vůbec netýká. Další úspora je ve zmetkovitosti. Stroj vyrábí všechny výrobky 
absolutně stejné, opakovatelnost je vysoká, operátor pouze vyvolá program z paměti, případně připraví program nový. Další 
podstatnou výhodou je fakt, že se plech  referuje pouze jednou a to na začátku ohýbacího procesu. Tím se vylučuje možnost 
chyby  operátora, který na ohraňavacím lisu musí referovat před každým ohybem. Stroje umožňují ohýbání i velmi 
komplikovaných profilů, které jsou nevyrobitelné, nebo jen velmi obtížně vyrobitelné, jinými technologiemi. Plech je na základě 
předem připraveného programu založen do stroje, změřena jeho tloušťka, provedena následná korekce programu podle 
reálně naměřené hodnoty s následným automatickým zpracováním. Při ohýbání je výrobek automaticky otáčen, přičemž na 
každé ohýbané straně lze provést libovolný počet ohybů (směrem dolu i nahoru),  rádiusů o různých poloměrech, 
180stupňových ohybů (falc) apod..

Technické parametry stroje, příklady naohýbaných výrobků + foto stroje na veletrhu EUROBLECH 2012 naleznete na 
druhé straně tohoto informačního letáku!

Sp-Tech, s.r.o. je výhradním zástupcem společnosti Salvagnini Italia SpA pro 
ČR. Společnost Salvagnini je světovou jedničkou ve výrobě automatických 
ohýbacích center. Následným dynamickým vývojem se zařadila mezi světovou 
špičku v dodávce komplexních systémů pro zpracování plechu.

V říjnu tohoto roku byla na veletrhu EUROBLECH v německém Hannoveru 
představena aktuální novinka, která by měla otevřít cestu k pořízení ohýbacího 
centra širšímu spektru potencionálních uživatelů. Jedná se o velmi kompaktní  
ohýbací centrum SALVAGNINI P1. S minimálním půdorysem 4x2 m  a 
průměrnou spotřebou pouze 6 kW  je toto ohýbací centrum nejmenší v 
současné nabídce. P1 je kompaktní celek a s váhou 7800 kg není problém jej 
jednoduše kdykoli přesunout v rámci výrobní haly bez nutnosti instalace. Avšak 
co se týče užitných vlastností, tak jeho možnosti jsou stejné, jako u větších 
modelů. Naopak v určitých směrech je P1 i překonává.
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Nové kompaktní ohýbací centrum Salvagnini P1
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Nové kompaktní ohýbací centrum Salvagnini P1

Maximální délka zakládaného plechu 1575 mm

Maximální šířka zakládaného plechu 1000 mm

Maximální diagonála zakládaného plechu 1600 mm

Maximální délka ohybu 1250 mm

Maximální výška ohybu 127 mm

Maximální tloušťka    - ocel 1,25 mm

                                    - nerez 1,00 mm

                                    - hliník 1,25 mm

Průměrná spotřeba el. energie 6,0 kW

Hlučnost stroje 66 dB

Hmotnost stroje 7800 kg

Foto stroje na veletrhu EUROBLECH 2012 v Hannoveru:

Sp-Tech, s.r.o., Za Žoskou 2506, 288 02 Nymburk, Česká Republika

Technické parametry stroje:


