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TruBend Cell – zautomatyzowane  
i ekonomiczne gięcie

Systemy TruBend Cell zapewniają elastyczne i ekonomiczne 

rozwiązania. Małe i duże detale obrabiane są wielozmianowo 

i niezawodnie.

Dzięki firmie TRUMPF otrzymują Państwo wszystko od jednego 

dostawcy: prasy krawędziowe, narzędzia do gięcia i auto-

matyzacjê. W celu zapewnienia niezawodnego i wydajnego 

przebiegu obróbki Państwa materiałów pracujemy nad kom-

pleksowymi rozwiązaniami, takimi jak oprogramowanie,  

systemy czujników, przepływ materiału i najnowsza technologia 

manipulacji materiałem. 

TruBend Cell:
Zalety w skrócie

1 Uniwersalne spektrum komponentów.

2 Niskie koszty jednostkowe.

3 Programowanie offline wszystkich funkcji.

4 Niezawodny układ czujników.

5 Automatyzacja dopasowana do  
Państwa potrzeb.
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TruBend Cell 5000

Wydajny system obróbki uniwersalnej. Właściwe  

rozwiązanie dla wszystkich, którzy kładą nacisk na wydajną  

i elastyczną automatyzację możliwie szerokiego spektrum  

obrabianych detali.

TruBend Cell 7000

Innowacyjny system obróbki Highspeed. Kompaktowy 

system do dynamicznego i ekonomicznego gięcia małych  

detali. 
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Dalczego  

TruBend Cell 

przekonuje

Optymalna manipulacja wszystkimi detalami

Dzięki technice uchwytów próżniowych i szczękowych urzą-

dzenie BendMaster pozwala na obróbkę szerokiego spektrum 

detali o wadze do 100 kg. Dzięki automatycznej zmianie 

chwytaka można stosować obie technologie. Rozwiązania 

TRUMPF gwarantują ponadto elastyczny system modułowy, 

gdzie chwytak ustawia się w zależnosci od Państwa aplikacji.

Technika uchwytów cęgowych

Chwytak cęgowy umożliwia automatyczne gięcie małych 

detali. Liniowe oraz obrotowe osie redukują czasochłonne 

przechwytywanie.

Technika uchwytów próżniowych

Dla obróbki dużych detali firma TRUMPF oferuje liczne 

uchwyty próżniowe. Jak również niezależnie sterowalne 

ssawki oraz indywidualnie ustawiane wielochwytaki.

Ekonomiczna automatyzacja

Obróbka przy pomocy TruBend Cell skraca czasy cyklów oraz 

umożliwia wielozmianową produkcję przy minimalnym nakła-

dzie pracy. Dzięki temu jakość detali jest powtarzalna i nie  

ma konieczności wykonywania dodatkowej obróbki.

TruBend Cell 7000 z uchwytem cęgowym.

TruBend Cell 5000 z uchwytem póżniowym.
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Bezpieczeństwo dzięki czujnikom

Czujniki blachy

Czujniki optycznie rozpoznają położenie arkuszy i gwarantują ich bezpieczny 

odbiór, nawet jeśli są one nierówno ułożone.

Czujniki wagi

Czujniki rozpoznają natychmiastowo pobranie kilku arkuszy blach. Ostatecz-

nie arkusze są rozdzielane.

Czujniki zderzaków tylnych

Palce zderzaków tylnych wyposażone są w inteligentne czujniki i zapewniają 

szybkie i precyzyjne pozycjonowanie detali oraz powtarzalność rezultatów 

gięcia.

Automatyzacja dopasowana do Państwa potrzeb

W przypadku systemów gnących TRUMPF sami Państwo dobieracie sobie  

najbardziej odpowiadający pakiet. W zależności od spektrum obrabianych detali 

wybierają Państwo odpowiednią koncepcję maszyny oraz technikę podawania. 

Zaleta – programowanie offline

Programowanie offline wszystkich funkcji w przypadku gięcia zautomatyzowa- 

nego jest jedyne w swoim rodzaju. Programy są tworzone jednocześnie na  

zewnętrzym miejscu roboczym. Dzięki temu nie ma konieczności uczenia  

maszyny, a co za tym idzie zapewniona jest oszczędność czasu.

BendMaster (60) rozpoznaje położenie blachy.

TruBend Cell 5000: czujnik blachy.
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TruBend Cell 

5000

TruBend Cell 5000 z BendMaster:
Zalety w skrócie

Wydajny system obróbki uniwersalnej

TruBend Cell 5000 pozwala na tanią i wydajną obróbkę detali. 

dużych i ciężkich detali o masie do 100 kg. BendMaster  

w znaczący sposób odciąża operatora. Najcięższą pracę wyko-

nuje maszyna, która może pracować nawet przez całą dobę. 

W przypadku zautomatyzowanego gięcia zachowana jest  

stała wysoka jakość detali. 

TruBend seria 5000

BendMaster

panel  

operatorski stacja rozładunku blachy

podajnik palet

przenośnik 

taśmowy

konsola wymiany chwytaków wózek transportowy 

firmy STOPA

tor jezdny

1 Ekonomiczna automatyzacja.

2 Szerokie spektrum komponentów.

3 Wygodne programowanie offline.

4 Optymalna niezawodność procesu.

5 Przepływ materiału dopasowany do  
potrzeb klienta.
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Dzięki zintegrowanej wymianie chwyta-

ków TruBend Cell 5000 wykonuje po 

kolei w prosty sposób różne zadania.  

W zależności od wielkości detalu możliwa 

jest także kombinacja różnych technik 

chwytania.

W przypadku małych detali oszczędzają 

Państwo czas: detale są rozdzielane  

jednocześnie i podawane na chwytak  

cęgowy. Dzięki obracanej stacji odbioru 

blachy można obrabiać do 4 typów  

detali w jednym cyklu roboczym. 

Dwie sterowane numerycznie konsole 

pozycjonują się, jak tylko detal musi  

zostać odwrócony.

Zdjęcie u góry po lewej stronie: konsola  

wymiany chwytaków.

Zdjęcie u góry na środku: stacja odbioru  

detali ze stołem obrotowym.

Zdjęcie na dole w środku: chwytak z osią  

obrotową oraz przesuwną.

Zdjęcie po prawej stronie: numerycznie  

sterowana stacja przechwytująca.

Przejście z jednego chwytaka na drugi
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TruBend Cell 

5000

Gięcie automatyczne z systemem pomiaru kąta ACB.

Przenośnik taśmowy oraz podajnik palet.

Wydajny system uniwersalnej obróbki  
zapewnia niezawodność procesu

Zaleta automatycznego gięcia: obróbka przez całą dobę w niezawodny sposób  

i z zachowaniem wysokiej jakości. Zapewniają to następujące czynniki:

System czujników w zderzakach tylnych 4- i 6-osiowych służy precyzyjnemu  

pozycjonowaniu detali i zapewnia tym samym stałą jakość detali

Sprawdzony system pomiaru kąta ACB pozwala na osiąganie doskonałych  

dokładności kątów – bez konieczności ręcznego chwytania

Dzięki kompletnej symulacji procesów można uniknąć awarii i błędów już  

od początku i oszczêdzić cenny czas

Maksymalna swoboda kształtowania

TruBend 5000 pozwala na indywidualne kształtowanie prze-

pływu materiału. Można dowolnie dobierać i układać miejsca 

na paletach. Dzięki przenośnikowi taśmowemu, wyrzucającemu 

małe, niedające się układać detale, wzrasta dodatkowa wydaj-

ność.

Podajnik paletowy załadowuje arkusze blachy oraz rozładowuje 

gotowe detale, nie przerywając procesu gięcia. Wielkość urzą-

dzenia zależy od spektrum obrabianych detali. Istnieje także 

możliwość dodatkowego przyłączenia do magazynu. 
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TruBend 5130, BendMaster 60, tor jezdny o dł. 10 m, stacja odbioru detali  

oraz konsole wymiany chwytaków.

TruBend 5170, BendMaster 60, tor jezdny o dł. 14 m, przenośnik taśmowy,  

podajnik palet, stacja odbioru detali ze stołem obrotowym oraz konsola  

wymiany chwytaków.

Dwa systemy TruBend Cell 5000 z przyłączeniem do magazynu.

TruBend 5230, BendMaster 150, to jezdny o dł. 14 m oraz konsole wymiany 

chwytaków.
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Dane techniczne:

TruBend Cell 5000  
z BendMaster (60) 

TruBend Cell 5000  
z BendMaster (150)

Maks. wymiary przedmiotu obrabianego 2000 x 1000 mm 3000 x 1500 mm

Profile do 2500 mm do 4000 mm

Maks. ciężar przedmiotu obrabianego  40 kg  100 kg

Maks. nośność  60 kg  150 kg

Grubość blachy  0,7 mm  0,7 mm

Długość przejazdu  6 – 14 m  6 – 16 m

Maks. wysokość stosu  700 mm  700 mm

Maks. wys. stosu  
z gotowymi detalami 1000 mm 1200 mm

TruBend seria 5000 od 5085 do 5320 od 5130 do 5320

Zastrzega się prawo do zmian. Za informacje wiążące należy uważać dane zamieszczone na ofercie handlowej 
oraz potwierdzeniu zamówienia maszyny.
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TruBend Cell 

7000

TruBend Cell 7000:
Zalety w skrócie

Innowacyjny system obróbki Highspeed

TruBend Cell 7000 to najszybszy na świecie system automa-

tycznego gięcia małych detali. Ma na to wpływ zarówno lekka 

konstrukcja zderzaków tylnych, jak i szczególnie dynamiczne 

napędy. Dzięki wyjątkowo wysokiej wydajności w procesie 

gięcia można w oszczędny sposób obrabiać detale.

LoadMaster Bend

TruBend 7036 Cell Edition

ToolMaster Bend

BendMaster (15)

paleta  

systemowa

panel  

operatorski

system  

podający

1 Minimalne koszty pojedynczego gięcia.

2 Łatwe przezbrajanie maszyny.

3 Zoptymalizowany przepływ materiałów.

4 Wygodne programowanie offline.

5 Zwarta budowa systemu.
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Łatwa wymiana narzędzi

ToolMaster Bend przezbraja automa-

tycznie odpowiednie narzędzia – bez ko-

nieczności wymiany chwytaków. System 

czujników rozpoznaje typ narzędzia  

i jego pozycję. Pozwala to na dowolne 

ułożenie narzędzi w ToolMaster Bend. 

W przypadku produkcji małych serii  

detali oprzyrządowanie ToolMaster Bend 

pozwala na obróbkę różnorakich zleceń 

bez udziału operatora. 

ToolMaster Bend.

Maksymalnie wydajny

Podwójna liczba detali w porównaniu do konwencjonalnych cel gnących 

TruBend 7036 Cell Edition jest dynamicznym systemem gnącym o sile  

nacisku 36 t

Wysoka dynamika dzięki silnikowi typu Torque przyspiesza ruch belki  

dociskającej 

„Latające” systemy zderzaków tylnych do szybkiego pozycjonowania  

detali

Innowacyjna belka dociskająca o wymiarach 2 x 510 mm zapewnia  

swobodny ruch dla chwytaków

BendMaster (15). System mocowania narzędzi dla optymalnego  

zastosowania chwytaków.
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TruBend Cell 

7000

Komponenty  
optymalizujące przepływ materiału

LoadMaster Bend podaje detale do gięcia, nie przerywając 

pracy maszyny. Zintegrowany czujnik blachy optycznie wykrywa 

położenie detali i przekazuje je dokładnie na BendMaster 15. 

Palety mogą przygotować do 24 różnych detali przy pomocy 

elastycznego systemu układania. 

System przenośników odpowiada za odkładanie gotowych 

detali. Mogą one być odkładane w skrzyniach o różnych  

wysokościach i podawane na przenośnik taśmowy. Ochronny 

przenośnik taśmowy zabezpiecza detale przed zadrapaniami. 

Duża powierzchnia odkładcza sprawia, iż możliwa jest długo-

trwała produkcja bez udziału operatora.

Inna zaleta: TruBend Cell 7000 nie zajmuje dużej powirzchni  

i jest dobrze przemyślaną koncepcją. Dzięki temu rozładunek  

i załadunek przebiagają z tej samej strony.

LoadMaster LoadMaster Bend z paletami.

 System podający z przenośnikiem taśmowym i podajnikiem palet.
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Zdjęcie na górze po lewej stronie:  

TruBend 7036 Cell Edition, BendMaster (15) 

i LoadMaster Bend. 

Zdjęcie na dole po lewej stronie:  

TruBend 7036 Cell Edition, BendMaster (15),  

LoadMaster Bend, ToolMaster Bend, przenośnik  

taśmowy. 

Zdjęcie na dole po prawej stronie:  

TruBend 7036 Cell Edition, BendMaster (15),  

LoadMaster Bend, ToolMaster Bend, system  

przenośników.
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Dane techniczne: 

TruBend Cell 7000  
z BendMaster (15)

Maks. wymiary przedmiotu obrabianego 500 x 380 mm

Maks. grubości materiału  8 mm

Maks. ciężar przedmiotu obrabianego  3 kg

Maks. nośność  15 kg

Siła nacisku 360 kN

Prędkość robocza do 50 mm / s

Wymiary 5500 x 3870 mm

Zastrzega się prawo do zmian. Za informacje wiążące należy uważać dane zamiesz-
czone na ofercie handlowej oraz potwierdzeniu zamówienia maszyny.
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Zaprogramowany  

na sukces

Oprogramowanie:

Programowanie w trakcie obróbki

Dzięki TruTops Bend i modułowi rozszerzającemu dla systemów gnących można  

programować w łatwy i wydajny sposób. Kompletne oprogramowanie offline  

na urzędzeniu BendMaster oraz maszynie pozwala na osiąganie dużych zysków.  

W ten sposób wykorzystują Państwo maksymalnie wydajność maszyny.

Automatyczne obliczenia wspierają i optymalizują wybór narzędzi, kolejne etapy 

procesów gięcia oraz dokładną pozycję chwytaków. Zintegrowane wartości skrótów 

zapewniają najwyższą jakość już od pierwszego detalu. 

Właściwa strategia przejazdów określa, ile czasu potrzeba na jedno gięcie. Nowo-

czesne algorytmy automatycznie obliczają najkrótsze drogi przejazdu oraz redukują 

ilość czasu potrzebną na gięcie.  

TruTops Bend:  
zalety oprogramowania

Najwyższa jakość dzięki zintegrowanemu know-how firmy TRUMPF

Wysoka niezawodność procesu dzięki pełnej symulacji 3D

Maksymalna wydajność dzięki inteligentnej strategii pozycjonowania

Szybkie programowanie prasy i urządzenia BendMaster

Znane Państwu środowisko programowania
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Serwis jak  

żaden inny

TruServices:

Finansowanie

Narzędzia do gięcia

Narzędzia wykrawające

Oprogramowanie

Części zamienne

Maszyny używane

Doradztwo

Szkolenia

Rozszerzenia funkcji

Umowy serwisowe

Serwis techniczny

Towarzyszymy Państwu przez cały cykl eksploatacji maszyny

Niezależnie od tego, której technologii firmy TRUMPF Państwo 

używają, zawsze gwarantujemy optymalne wsparcie serwisowe. 

Dzięki nagrodzonemu systemowi logistyki części zamiennych 

TRUMPF każda zamówiona część dostarczana jest w możliwie 

najkrótszym czasie. TRUMPF Leasing zaproponuje Państwu  

zawsze indywidualne możliwości finansowania, szybko i bez 

zbędnych formalności. Nasi inżynierowie serwisu są doskonale 

przeszkoleni i w razie potrzeby zawsze dostępni. Korzystając  

z umów serwisowych, możecie Państwo zapewnić sobie opty-

malną obsługę maszyny. Jeżeli warunki produkcji w Państwa 

zakładzie ulegną zmianie, oferujemy opcje i techniczne inno-

wacje, które zoptymalizują Państwa maszynę. Niezbędne przy-

gotowanie teoretyczne można otrzymać w trakcie różnorod-

nych szkoleń prowadzonych przez doświadczonych referentów 

i uzupełnionych o bogatą część praktyczną.

Grupa TRUMPF należy do czołowych producentów maszyn do obróbki blachy i laserów przemysłowych w skali światowej.  

Zaawansowane technologicznie rozwiązania o wysokim stopniu ekonomiczności znajdują się w centrum naszych działań od 1923 

roku. Jako lider technologiczny TRUMPF oferuje Państwu pełen pakiet z jednej ręki: maszyny i urządzenia, systemy automatyzacji, 

wyposażenie magazynowe i usługi.
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TRUMPF Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.  
ul. Łopuszańska 38B · 02-232 Warszawa · tel. +48 22 575 39 00 · faks + 48 22 575 39 01  
info@pl.trumpf.com · www.pl.trumpf.com

TRUMPF posiada certyfikat ISO 9001:2008  

(więcej informacji na www.trumpf.info/quality)


