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"A Föld eleget terem ahhoz, hogy kielégítse 
minden ember szükségletét, ám nem minden 
ember mohóságát.”         - Mahatma Gandhi.
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ELECTRO BEND • SzERVo ELEkTRomos élhajlító

A Gizelis vállalat több mint 50 éve gyárt közép-felső kategóriás lemezmegmunkáló gépeket. Az erős gépelemek és a 
magas minőségű kivitelezésnek köszönhetően biztosított a problémamentes működtetés. Az új szervoelektromos 
élhajlító minden eddiginél nagyobb a termelékenységgel, pontossággal és megbízhatósággal dolgozik, ennek 
köszönhetően a működtetési és a karbantartási költség példátlanul alacsony. A gép gyorsaságának köszönhetően az 
egyik leggyorsabb hajlítási ciklusidővel rendelkezik. Mindezt összevetve a Gizelis új szervoelektromos élhajlítóját 
olcsóbb üzemeltetni, gyorsítja a gyártást, kevesebb selejtet termel, így nagyobb nyereséggel tud dolgozni.
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FELHASZNÁLÓBARÁT
NAGYON KÖNNYŰ 
ÜZEMELTETÉS ÉS KEZELÉS

ENERGIATAKARÉKOS
AKÁR 50%-AL HATÉKONYABB 
MINT A HIDRAULIKUS 
ÉLHAJLÍTÓ GÉPEK

GYORS
KIMAGASLÓ SEBESSÉG, 
RÖVID CIKLUSIDŐ

KÖNNYŰ KEZELÉS
AZ EGYEDÜLÁLLÓ GIZELIS 
SZOFTVER A 
LEGEGYSZERŰBB 
MEGOLDÁST KÍNÁLJA A 
LEGBONYOLULTABB 
FELADATOKHOZ IS.

TERMELÉKENYSÉG
AZ EGYIK LEGGYORSABB 
CIKLUSIDŐ A PIACON. AKÁR 
35%-AL GYORSABB 
CIKLUS,MINT A 
HIDRAULIKUS ÉLHAJLÍTÓ.

FLEXIBILITÁS
600MM NYITÁSI HOSSZ ÉS 
400MM HAJLÍTÁSI 
LÖKETHOSSZ, AZ 
ELEKTROMOS ÉLHAJLÍTÓ 
SOK TERÜLETEN 
ALKALMAZHATÓ

BIZTONSÁG
A VÁGÓPENGE RUGÓKRA 
VAN ERŐSÍTVE, ÍGY EGY 
ESETLEGES GÉPHIBA ESETÉN 
A PENGE FELUGRIK.

KÖRNYEZETKÍMÉLŐ
NINCS OLAJ A 
RENDSZERBEN, NEM KELL 
CSERÉLNI, 
MEGSEMMISÍTENI A 
FÁRADT OLAJAT.



A hagyományos élhajlítók elektromos pumpákat használnak a hidraulika olaj folyamatos keringetésére, az így felépült 
olajnyomás segítségével történik meg a vágás. Ennek a rendszernek számos hátránya van, amelyeket kiküszöbölnek a 
szervomotorok. 

ENERGIA FOGYASZTÁS: 

A szervomotorok csak akkor mozognak, amikor a szerszám mozog, ezzel szemben a hagyományos hidraulikus rendszerben 
folyamatosan üzemelnek a pumpák. Egy elektromos így akár 50%-al kevesebb energiát fogyasztanak. Ha egy hagyományos 
élhajlító 5 napon keresztül 12 órán át dolgozik, körülbelül 35000KWh-t fogyaszt, ezzel szemben ugyanezekkel a feltételekkel egy 
elektromos élhajlító körülbelül 17500KWh-t. Ha a villamos energia európai átlagárával számolunk (0,2€), akkor évente 3500€-t 
tud spórolni ennek a gépnek az üzemeltetésével.

CIKLUSIDŐ: 

Sok dolog van, mely limitálja a hidraulikus rendszer hatékonyságát, ilyen lehet többek között az üzemi nyomás 
felépülése, tehetetlenség stb. Az elektromos élhajlítóknál erről szó sincs, a szervomotor a működtetési irányát és 
sebességét szinte azonnal tudja változtatni. Ez azt jelenti, hogy a hajlítási ciklusidő nagy mértékben csökken.

A speciális Gizelis szervomotorokban két tekercs található a motor belsejében, az egyik felel a magas nyomatékért 
alacsony fordulatszámon (hajlításhoz szükséges), a másik pedig magas fordulatszámért alacsony nyomatékkal (az 
üresjárati sebesség fokozásához).

TERMELÉKENY • PONTOS • GYORS
gizelis.com | boschert.de
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CSIGA • RENDSZER

A csigarendszer feltalálója a görög feltaláló Archimedes volt, aki amikor ezt a felfedezést megtette, azt mondta: „adj egy stabil 
pontot és elmozgatom a földet!”. A csigarendszer az elektromos motorok erejét a megsokszorozza, így a gyártás során nagy 
nyomóerőket lehet elérni. Mivel ez az erő sok különböző pontban központosul, így a medve elhajlása elhanyagolható. A 
beépített csigák dupla soros golyóscsapágyakon fekszenek fel, a szíj pedig acélsodronnyal van megerősítve. Nincs szükség 
karbantartásra / olajozásra ebben a rendszerben, mely tovább csökkenti a gép üzemeltetési költségeit.
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INNOVATÍV TERVEZÉS

MEREV • O KERET

A Gizelis Elektromos élhajlítógép merev O-kerettel rendelkezik, amely teljes terhelés mellett is biztosítja a minimális deformációt. 
Az O-keret garantálja, hogy a szerszámok nem mozdulnak el a hajlítási tengelytől, ezért nincs horizontális deformáció a vázban. A 
medve kettő darab lineáris útmérő jeladóval vannak felszerelve, melyek pontossága ±0,001mm.

Ezek az érzékelők a gép vázának az alján helyezkednek el, így semmilyen deformálódásból adódó mérési pontatlanság nem 
befolyásolj a mérést. A megnövelt pontosságnak köszönhetően kevesebb selejt termelődik, mely csökkenti az előállítani kívánt 
termék árát.
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X' HÁTSÓ ÜTKÖZŐ (OPCIÓ)

Az X’ tengely illusztrálva ezen a sematikus ábrán. Az egyik 
hátsó ütköző képes előre – hátra 400mm-ert
(+200mm; 0mm ; -200mm) mozogni. Ez kifejezetten hasznos, 
ha kúpos lemezalkatrészt készítünk. Az ütköző speciális 
kialakítása megkönnyíti a munkadarab helyes pozicionálását a 
hajlítási síkhoz.

CNC ELSŐ LEMEZKÖVETŐ EGYSÉG (OPCIÓ)

Flexibilitás, teljesen automatikus hajlítás követés

A Gizelis egy egyedülálló első támaszt kínál, mely hajlítási 
segédként is működik, így maximálisan ki lehet használni az 
elektromos élhajlító nyújtotta lehetőségeket. Nyilvánvaló, hogy a 
nagy fémlemezek hajlítási folyamata során az anyag manuális 
megtámasztása a hajlítás során nehézkes feladat, valamint 
fokozottan balesetveszélyes is. E két tényező miatt a gép 
termelékenysége jelentősen csökkenhet. A megoldás a Gizelis 
gyors, stabil, teljesen automatikus, hajlítást követő első támasza, 
mely automatikusan beállítja a magasságát a felszerelt 
hajlítószerszámhoz, szükség esetén a támasztófelület növelhető. 
Teljesen NC vezérelt, a Gizelis ASF (Automatic Sheet Support) 
segítségével teljesen kizárja a nem kívánt dupla hajlítást.

INNOVATÍV TERVEZÉS
gizelis.com | boschert.de
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Összehasonlítva más fény vagy lézer alapú biztonsági rendszerekkel:

A BendShield fejlett optikai védelmet nyújt azáltal, hogy a hajlítószerszám élét hézag nélküli védőtérrel borítja be. A 
BendShield objektumfelismerési felbontása 2 mm, így a legkisebb akadályt bármilyen szögből tudja észlelni.

Az optikai védelem aktív marad, míg a szerszámnyítás 2 mm-re nem csökken, ezáltal megakadályozva, hogy sérülés történjen.
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BIZTONSÁGI RENDSZER 

MAGASABB SZINTŰ PRODUKTIVITÁS ÉS GÉPKEZELŐ BIZTONSÁG

A Gizelis elektromos élhajlító az optikai védelem legkorszerűbb technológiáját kínálja. A Lazersafe Rapid Bend szabadalmaztatott 
technológiája a gép teljesítményét olyan szintre emeli, amely korábban nem volt lehetséges. Ez az egyedülálló technológia a 
ciklusidőben 2 másodperces csökkenést tesz lehetővé, mely jelentős megtakarítást jelent üzemidőben és költségekben, mely akár 35%-os 
termelékenységi növekedést jelent.

Az optikai védelmi rendszer a Rapid Bend Technológiával egy olyan progresszív rendszer, mely lehetővé teszi az élhajlítógépnek, 
hogy nagy sebességgel haladjon, ameddig a szerszámnyitási távolság csak 6mm, így csökkentve a lassú járatban megtett utat, ezáltal 
növelve a produktivitást.

A Rapid Bend Plus tovább csökkenti a nyitási távolságot 6mm-ről csupán 2mm-re, ezáltal szignifikánsan növekszik a szerszámgép 
produktivitása, különösen a magas szintű termelési környezetben.

A Rapid Bend Ultimate teljesen kizárja a lassú járatot. A szerszámok nagy sebességgel zárnak, egészen addig, ameddig el nem érik a 
munkadarab felületét, így érve el a nagy sebességű gyártást.
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A PROBLÉMA...
A szériagyártásban készülő pontos hajlítási szögű lemezalkatrészek a tényleges gyártási folyamat során gyakran problémát jelent: az 
ugyan abban a szériában gyártott alapanyag vastagsága, különböző, a gyártás során fellépő feszültségek jelentősen eltérhetnek. 
Továbbá a teríték gyártása közben nem ideális esetben változhat a hengerítés iránya, a gépi tűrések, a hőmérséklet , és sok más 
tényező hozzájárulnak a hajlítás szögének eltéréséhez.

...A MEGOLDÁS!
A megoldás erre a problémára kézenfekvő: valós idejű szögmérés. Ezt a megoldást elegánsan és feltűnésmentesen valósítja meg a 
Lazersafe IRIS Plus beépített hajlítási szögmérő rendszere.
Ezen túlmenően a szögmérést ugyan az a digitális kamera végzi, amely a gépkezelő biztonságára is vigyáz. Az élhajlítógép CNC 
vezérlése feldolgozza a digitális kamerától kapott szögmérési eredményt, majd úgy változtatja meg paramétereket, hogy elérje a 
végleges, pontos hajlítási szöget..

KÉTFÉLEKÉPPEN TUD EZ A RENDSZER DOLGOZNI:

    Aktív Szög Mérés: Az aktív szögmérés az egyedi gyártáshoz, illetve a kis szériás munkákhoz. Működés közben a hajlítás rövid 
ideig szünetel, mielőtt elérné a programozott szöget, miközben a valós idejű képeket feldolgozza a gép a visszaugrás 
kiszámításához. Ezután a hajlítás folytatódik, a korrekciós értékkel. A művelet után az utolsó szöget automatikusan megerősíti, 
mielőtt a következő hajlításnak nekiállna. Az aktív szögmérés egy nagyon pontos szögvezérlési folyamat, amely biztosítja, hogy az 
egyes hajlításokhoz a visszarugózás korrekciós értéke a helyes szög eléréséhez egyedileg van kiszámolva.

    Dinamikus Szögmérés: A dinamikus szögmérés ideális a közepes és nagy szériás munkák gyors legyártásához. Az első 
munkadarab elkészítésénél aktív szögmérés automatikusan kiszámolja a visszarúgás mértékét minden hajlításhoz. Miután az első 
munkadarab elkészült, a dinamikus szögmérés aktiválódik. A dinamikus szögmérés valós idejű szög adattal és korrekciós értékkel 
dolgozik, mely minden hajítás után automatikusan megerősíti a hajlítási szöget, és csak ezután léphetünk tovább a következő 
hajlításhoz. A dinamikus szögmérés egy gyors folyamat, mely biztosítja a pontosságot és a munkadarabok megegyezőségét a 
folyamatos hajlítás mellett. Lehetőség van a korrekciós érték újraszámítására az aktív szögmérés segítségével, mely eltelt idővel, vagy 
egy bizonyos számú hajlítás elérése után lép életbe. Végül fontos megjegyezni, hogy a rendszer 100% -os minőségellenőrzést kínál a 
az elvégzett hajlításokhoz.

AKTÍV • DINAMIKUS SZÖGVEZÉRLÉS
gizelis.com | boschert.de
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• Közvetlen munkadarab betöltés SolidWorks, Solid Edge és Inventor programokból
• IGES és STEP 3D Importálás és teríték készítés
• Automatikus és manuális szerszámválasztás az alapanyag, szerszám és gép specifikációk alapján
• Automatikus és manuális hajlítási sorrend számítás ütközés detektálással
• Automatikus és manuális ütköző pozícionálás grafikus megjelenítéssel az összes tengelyen
• Automatikus visszarúgás számítás
• Hajlítási folyamat 3D szimulációja ütközés detektálással
• Natív NC programkód generálása közvetlenül a szerszámgépen történő betöltéshez
• Átfogó útmutató a gépkezelő számára, ideértve a hajlítási sorrendet, a szerszámokat és a

„hajlításról-hajlításra” grafikákat
ELŐNYÖK 
BG-Soft hajlítóprogram növeli a produktivitást: 

• Gyorsabb „tervezésből a gyártásba” folyamat automatikus
funkciókkal

• Offline programozás, így kevesebb a gép állási ideje
• Ütközésmentes programozás csökkenti a selejtet, kíméli a gépet
• BG-Soft szerszám listája megegyezik a rendelkezésre álló

szerszámokkal, így a program alkalmas az azonnali futtatásra

3D SZIMULÁCIÓ ÉS ÜTKÖZÉS DETEKTÁLÁS
HATÉKONY SZERSZÁMVÁLASZTÁS

HAJLÍTÁSI SORREND VÁLASZTÁS 
ÜTKÖZŐ POZÍCIONÁLÁS

Az útmutató a gépkezelő 
részére tartalmazza:

• Hajlítási sorrend leírását
• Felhasznált szerszámok adatai
• Termék kezelése
• "Hajlításról-hajlításra" grafikaE
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ERŐTELJES OFFLINE PROGRAMOZÁS

A PROBLÉMA •Amit megtervezünk, nem az amit gyártunk!
MIÉRT? • Mert a teríték készítése és vágása nem veszi figyelembe az összes hajlítási 
paramétert (pl.: rendelkezésre álló szerszámok, szerszámok rádiusza, stb…)
A MEGOLDÁS • A BG-Soft kombinálj a BG-Soft vágóprogramot és a BG-
Softhajlítóprogramot hajlítóprogramot egyetlen egységes környezetbe. Így minden 
aspektusa a gyártási folyamatnak (vágás és hajlítás) figyelembe van véve, hogy

AMIT tervezel 
AZ LEGYEN, AMIT GYÁRTASZ

BG-Soft hajlítóprogram alkalmas a Boschert Gizelis élhajlítógépek programozására és ennek 
szimulálására, maximalizálható a termelési erőforrás.  A BG-Soft lehetővé teszi az offline 
programozást, hajlítási feladatok és szerszámok beállítását, dinamikus 3D szimulációval a 
munkadarab szerszámmal, géppel vagy a gépkezelő ujjaival való ütközés, becsípődés 
elkerülése érdekében.

JELLEMZŐK: 



gizelis.com | boschert.de
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OPCIÓK
2 tengelyes hátsó 
ütközők, x-R

5 tengelyes hátsó 
ütközők, x-x’-R-z1-
z2

4 tengelyes hátsó 
ütközők, x-R-z1-
z2

CNC lemezkövető
egység

OPCIÓK



OPCIÓK
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Nagy teherbírású első  
támasz, lineáris vezetőn 
mozgatható, a támasz 
magassága állítható
(2 darabos)

ROL200PN,
gyors pneumatikus felső
szerszám rögzítés, 
vertikális 
szerszámcserével
(szabvány szerszámok/nem
igényel módosítást)

CNC vezérelt elhajlás 
elleni védelemi rendszer

ROL200,gyors, 
mechanikus szerszám 
rögzítés, vertikális 
szerszámcserével
(szabvány szerszámok/nem 
igényel módosítást)

Hidraulikus rögzítés a 
felső és az alsó 
szerszámokhoz, WILA-
Pémium/PRO verzió

Manuális hajlítási szög 
mérés és hajlítóprogram 
korrekciózás



g electr oBrAKe ® 2060 g electr oBrAKe ®  2580 g electr oBrAKe ®  3100

Hajlítási erő tons 60 80 100

Munkahossz mm 2100 2600 3100

Alsó-felső befogó 
közötti távolság mm 2150 2650 3150

Szerszám nyitási hossz mm 600 600 600

Hajlítási lökethossz mm 350 350 240

Asztal szélesség mm 84 84 84

Gyorsjárat mm/sec 120 120 120

Munkasebesség mm/sec 20* 20* 20*

Felütés sebesség mm/sec 100 100 100

Teljesítmény kW 2x6.5 2x8.4 2x8.4

Hosszúság mm 3100 3600 4100

Szélesség mm 1650 1650 1650

Magasság mm 2670 2670 2670

Súly 
(hozzávetőleg) kg 5750 6550 7500

gizelis.com | boschert.de
MŰSZAKI ADATOK
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SZERSZÁMOZÁS

15 

42 kg/mm2 

S 
mm

4 5 6 8 10 12 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200 250 V
3 3.5 4 5.5 6.5 8 10.5 13 16.5 21 26 32.5 41 52 65 81.5 104 130 163 B

0.5 0.7 0.8 1 1.3 1.5 2 2.5 3.2 4.4 5 6.5 8 10 12 15 20 25 37 Ri
0.6 6 5 3 2
0.8 12 9 7 5 4
1 15 11 8 6 5

1.2 18 12 9 7 5
1.5 21 15 12 8 6
2 30 23 16 12 9

2.5 39 27 20 14 11
3 43 31 23 16 12
4 60 44 32 23 18
5 76 54 39 29 22
6 85 62 45 33 25
8 121 88 70 46 35
10 151 109 79 58 44
12 173 124 91 66 50
15 213 155 113 81 62
20 302 220 158 115 89
25 378 269 197 144 Ft/m

30o Bx1.6 R=20kg/mm2 rx0.8
60o Bx1.1
90o Bx1 R= 42kg/mm2 rx1
120o Bx0.9
150o Bx0.7 R= 70kg/mm2 rx1.4

70 kg/mm2

S 
mm

4 5 6 8 10 12 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200 250 V
3 3.5 4 5.5 6.5 8 10.5 13 16.5 21 26 32.5 41 52 65 81.5 104 130 163 B

0.5 0.7 0.8 1 1.3 1.5 2 2.5 3.2 4.4 5 6.5 8 10 12 15 20 25 37 Ri
0.6 10 8 6 4
0.8 20 15 12 8 6
1 25 19 13 10 8

1.2 30 21 15 12 8
1.5 35 26 20 113 10
2 50 38 26 19 15

2.5 66 45 33 24 18
3 71 52 38 27 21
4 101 73 53 38 30
5 126 90 66 48 37
6 142 103 76 55 42
8 202 147 117 77 59
10 252 182 131 96 74
12 288 207 151 110 83
15 354 258 189 135 104
20 504 367 263 192 148
25 603 448 328 240 Ft/m

30o Bx1.6 R=20kg/mm2 rx0.8
60o Bx1.1
90o Bx1 R= 42kg/mm2 rx1
120o Bx0.9
150o Bx0.7 R= 70kg/mm2 rx1.4

ERGONOMIKUS SZERSZÁM 
TÁROLÓ AZ ESZKÖZÖK 

BIZTONSÁGOS ÉS 
SZERVEZETT TÁROLÁSÁRA



MI AZ IPAR 4.0?

Ipar 4.0-ként definiálják az új digitális ipari technológiák térnyerését, amely 
lehetővé teszi az adatok összegyűjtését és elemzését a különböző gépek között.

AZ IPAR 4.0 ALAPELVEI:
• Internetkapcsolat a gépek, eszközök, szenzorok és emberek között Internet of Things
(IoT) segítségével.

• Az információk átláthatósága lehetővé teszi a karbantartással, a teljesítménnyel és más
kérdésekkel kapcsolatos hatalmas mennyiségű adat összegyűjtését és elemzését.

• Technikai segítség az információk összesítéséhez és megjelenítéséhez, megalapozott
döntések meghozatalához és a sürgős problémák rövid időn belüli megoldásához.
• Decentralizált döntés, a cyber-fizikai rendszerek képessége (cpS), mely egyszerűsíti a
döntéseket. A cpS által felkínált döntések jóváhagyása.

IPAR 4.0
gizelis.com | boschert.de
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IPAR 4.0

IPAR 2.0

IPAR 1.0

IPAR 3.0

IPAR 4.0

GÉPESÍTÉS,
GŐZGÉPEK,

SZÖVŐSZÉKEK

18. SZÁZAD VÉGE

TÖMEGGYÁRTÁS,
ÖSSZESZERŐ SOROK,

ELEKTROMOS ENERGIA

19. SZÁZAD VÉGE

AUTOMATIZÁCIÓ,
SZÁMÍTÓGÉPEK ÉS 

ELEKTRONIKA

1970-ES ÉVEK ELEJE

CYBER-FIZIKAI RENDSZEREK, 
INTERNET OF THINGS (IoT),
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Az ügyfélalkalmazások 
egyszerű megvalósítása
• Az adatok rendelkezésre állása a
nemzetközi szabványok szerint valósul meg

Könnyű hozzáférés az adatokhoz
• Minden információ SQL adatbázisba

mentve
• ERP rendszerhez való csatlakozás,

szabványok szerint

Könnyű csatlakoztatás a már 
meglévő infrastruktúrához
• Beépített WIFI - nincs

szükség kábelekre
Könnyű használni 
• Grafikus adatábrázolás
• Csak grafikus felhasználói felület - nyelvtől

független

Biztonságos, jelszóval védett 
és titkosított kapcsolat

BOSCHERT 
GIZELIS 
ELECTROBEND 
& IPAR 4.0

BOSCHERT GIZELIS / IPAR 4.0 / ELECTROBEND
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• Legyártott alkatrészek mennyisége
• Jellemzők munkaciklusonként (súly ciklusonként, darabvastagság stb.)
• Ciklusidők
• Energia felhasználás
• A gép aktuális állapota (karbantartás, riasztás, automata, stb.)

• Riasztások és figyelmeztetések

EREDMÉNYEK
• Karbantartási management
• Precíz előrejelzése a gépkarbantartásoknak, a minimális

állásidő eléréséhez
• Azonnali figyelmeztetés meghibásodás esetén

gizelis.com | boschert.de

BOSCHERT GIZELIS 
ELEKTROBEND ALKALMAZÁS
Az ElektroBend fel van szerelve a Boschert Gizelis Monitor 
aplikációval. A termelési statisztikák, a gyártási ciklus aktuális 
állapotának és riasztások megjelenítése:

18 



TÁVoli HOZZÁFÉRÉS 
A Boschert Gizelis felkínálj a lehetőséget,  hogy 
távolról is hozzáférjen az élhajlítógépéhez

TÁVSZOLGÁLTATÁSOK:
• Lehetővé teszi, hogy az összegyűjtött
adatokat mérlegelve átgondolt megoldást
nyújtsanak a műszaki személyzet
megérkezése előtt.

• Csökkenti a szerviz reakció idejét

• Engedélyezi a szoftver és a grafikus
felhasználói felület (GUI) távoli frissítését.

• Megszünteti a műszaki személyzet fizikai
jelenlétét a gyárban.

BOSCHERT GIZELIS / ELEKTROBEND / IPAR 4.0
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gizelis.com | boschert.de
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electro cut • elektromos lemezolló

A Gizelis vállalat több mint 50 éve gyárt lengő gerendás lemezollókat. A Gizelis lemezollók mindig is az élmezőnybe tartoztak, az 
erős gépelemek és a magas minőségű kivitelezésnek köszönhetően biztosított a problémamentes működtetés. Ugyanezen 
filozófiával készül az új szervo elektromos lemezollók gyártása. Az új típusú Gizelis lemezollók egy új korszakot nyitnak, és 
bemutatnak egy új korszerű technológiát.
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ENERGIATAKARÉKOS
AKÁR 50%-AL HATÉKONYABB 
MINT A HIDRAULIKUS 
LEMEZOLLÓ GÉPEK

FELHASZNÁLÓBARÁT
NAGYON KÖNNYŰ 
ÜZEMELTETÉS ÉS KEZELÉS, A 
GIZELIS SOFTWARE-NEK 
KÖSZÖNHETŐEN OLYAN 
FUNKCIÓK ÉRHETŐEK EL, 
MELYEK MÁSGÉPEKEN NEM 
ELÉRHETŐEK.

GYORS
KIMAGASLÓ SEBESSÉG, 
RÖVID CIKLUSIDŐ, AKÁR 40 
VÁGÁS/PERC.

KÖNNYŰ KEZELÉS
AZ EGYEDÜLÁLLÓ GIZELIS 
SZOFTVER A 
LEGEGYSZERŰBB 
MEGOLDÁST KÍNÁLJA A 
LEGBONYOLULTABB 
FELADATOKHOZ IS.

TERMELÉKENYSÉG
AZ EGYIK LEGGYORSABB 
CIKLUSIDŐ A PIACON. AKÁR 
35%-AL GYORSABB 
CIKLUS,MINT A HIDRAULIKUS 
ÉLHAJLÍTÓ.

EGYEDÜLÁLLÓ LEMEZ 
TÁMOGATÁS
HYBRID SZÍJ/PNEUMATIKUS 
LEMEZ KEZELSÉ, MELYNEK 
KÖSZÖNHETŐEN ELŐRE FELÉ IS 
LEHETSÉGES A TELJES HOSSZÚ 
VÁGATOK KIADÁSA, MELY 
NÖVELI A TERMELÉKENYÉSGET.

KÖLTSÉGHATÉKONY 
OLCSÓ ÉS HATÉKONY  
VÁLTOZTATHATÓ 
VÁGÓSZÖGŰ PENGÉK.

KÖRNYEZETKÍMÉLŐ
NINCS OLAJ A 
RENDSZERBEN, NEM KELL 
CSERÉLNI, MEGSEMMISÍTENI 
A FÁRADT OLAJAT.



A Gizelis vállalat több mint 50 éve gyárt lengő gerendás lemezollókat. A Gizelis lemezollók mindig is az élmezőnybe tartoztak, az 
erős gépelemek és a magas minőségű kivitelezésnek köszönhetően biztosított a problémamentes működtetés. Ugyanezen 
filozófiával készül az új szervo elektromos lemezollók gyártása. Az új típusú Gizelis lemezollók egy új korszakot nyitnak, és 
bemutatnak egy új korszerű technológiát.

SZERVOELEKTROMOS MOTOROK
A hagyományos lemezollók elektromos pumpákat használnak a hidraulika olaj folyamatos cirkuláltatására, az így felépült 
olajnyomás segítségével történik meg a vágás. Ennek a rendszernek számos hátránya van, amelyeket kiküszöbölnek a 
szervomotorok.
• Energia fogyasztás: A szervomotorok csak akkor mozognak, amikor a penge mozog, ezzel szemben a hagyományos
hidraulikus rendszerben folyamatosan üzemelnek a pumpák, így akár 50%-al kevesebb energiát fogyasztanak.
• Ciklus idő: Sok dolog van, mely limitálja a hidraulikus rendszer hatékonyságát, ilyen lehet többek között az üzemi nyomás
felépülése, tehetetlenség stb. Az elektromos lemezollóknál erről szó sincs, a szervomotor a működtetési irányát és sebességét
szinte azonnal meg tudja változtatni. Ez azt jelenti, hogy a vágási idő nagy mértékben csökken.

HATÉKONY ERŐ ELOSZTÁS
Vágás során a legnagyobb energiára a vágás megkezdésénél, illetve a befejezésénél van szükség.  Emiatt minden munkahengert 
úgy kell méretezni, hogy a vágás teljes erejét önmagában is biztosítani tudja. Emiatt a vágás felénél kétszer annyi energia áll 
rendelkezésre, mint az elejénél és a végénél. Adott teljesítmény esetén a biztosított extra erő a sebesség rovására megy. Nem 
így van a Gizelis új erőeloszlatásával. Az vágóerő az olló tetejére szerelt nyomatékcső segítségével oszlik el a szükséges helyre. 
Ez azt jelenti, hogy a motorerő sokkal hatékonyabban használható vágás közben, ezáltal a vágási sebesség is nő.

INNOVATÍV TERVEZÉS
gizelis.com | boschert.de
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EGYEDI HÁTSÓ TARTÓRENDSZER
A lemez tartó rendszert forradalmi módon állítják elő mind az elektromos, mind a pneumatikus technológia felhasználásával. 
Ez biztosítja a vágott darab elküldését a szerszámgép hátuljára vagy elejére. Különösen a keskeny és hosszú szalagok 
termelékenységét növeli nagyban ez a rendszer.

TÉGLALAP ALAKÚ FELSŐ PENGE
A felső vágópenge téglalap alakú kialakításának köszönhetően négy pengével rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy a felső 
vágópenge kétszer tovább tart mint a hagyományos két oldalú vágópengék.

PNEUMATIKUS RÖGZÍTŐK
A pneumatikus rögzítő rendszer a pneumatikus és a mechanikus elemek kombinációja. Ez különbözőelőnyöket biztosít vágás 
során, melyből ez a kettő a legfontosabb:
•A leszorítóerő beállítható a pneumatikus nyomásszabályzás segítségével.
•Rugalmasan programozható leszorítók a vágópengétől függetlenül.
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INNOVATÍV TERVEZÉS

VÁLTOZTATHATÓ SZÖGŰ VÁGÓPENGE
Köztudott, hogy a vágási szög egy választás az erő/minőség/sebesség között. A Gizelis elektromos lemezolló egy változtatható 
szögű vágópengével rendelkezik, ezért könnyen optimalizálható az éppen aktuális vágási feladathoz. 
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LINEÁRIS ENCODER A VÁGÓPENGE MOZGATÁSÁHOZ ÉS A VÁGÁSHOSSZ BEÁLLÍTÁSÁHOZ
A vágópenge pozícióhoz két (2) nagyon nagy felbontású lineáris encoder-t használnak. Így a vágás pontossága ,hossza, 
gyorsabb és pontosabb, mint valaha.

ELEKTROMOS HÁTSÓ ÜTKÖZŐK
A Gizelis elektromos lemezolló hátsó ütközői elektromotorral rendelkeznek. A merev acél hátsó szerkezet, az erős 
dinamikai jellemzők miatt, a hátsó ütközők pozicionálása pontos és nagyon gyors.

FELHASZNÁLÓBARÁT
•15’’ színes érintőképernyő
•Programozható vágási hossz
•Automatikus robbantási hézag számítás
•Automatikus vágási szög számítás
•Manuális, félautomata, automata üzemmód
•Felhasználóbarát program készítés

gizelis.com | boschert.de
INNOVATÍV TERVEZÉS
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g electr ocUt ® 
2004

g electr ocUt ®  
2504

g electr ocUt ®  
3006

g electr ocUt ®  
4006

Maximális vágási 
vastagság (lágy acél) mm 4 4 6 6

Maximális vágási 
vastagság (rozsdamnts.) mm 2 2 4 4

Maximális
vágási hossz mm 2000 2500 3000 4000

Hátsó ütköző
úthossz

mm 1000 1000 1000 1000

Vágási szög fok 0.5-2.5 0.5-2.5 0.5-2.5 0.5-2.5

Fő motor teljesítmény kW 6 6 8.5 8.5

Hosszúság mm 2950 3450 3950 4950

Szélesség mm 1400 1400 1400 1400

Magasság mm 1950 1950 1950 1950

Súly kg 5100 6200 7300 8700
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MŰSZAKI ADATOK
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gizelis.com | boschert.de
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RSS Rendszer: Hátsó 
lemez támogatás

RTF Rendszer: Előre 
kiadás

mfp Rendszer: 
Mozgatható elülső 
kezelőfelület

ATM Rendszer: 
automatikus 
lemezvastagság mérés

gizelis.com | boschert.de

OPCIÓKOPCIÓK



electro cUt
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MFS Rendszer: 
Mozgatható elülső 
támaszok

Kefék az asztalon és 
a támaszokon

Szállítószallagok

Műanyag végű 
leszorítók 

Négyzetes műanyag 
végű leszorítók 
keskeny csíkok 
vágásához deformáció 
nélkül
*NSC system required

Munkavédelmi 
biztonsági fénykapu



gizelis.com | boschert.de
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IPAR 4.0
IPAR 4.0MI AZ IPAR 4.0?

Ipar 4.0-ként definiálják az új digitális ipari technológiák térnyerését, amely lehetővé 
teszi az adatok összegyűjtését és elemzését a különböző gépek között.

AZ IPAR 4.0 ALAPELVEI:
• Internetkapcsolat a gépek, eszközök, szenzorok és emberek között Internet of Things
(IoT) segítségével.
• Az információk átláthatósága lehetővé teszi a karbantartással, a teljesítménnyel és más
kérdésekkel kapcsolatos hatalmas mennyiségű adat összegyűjtését és elemzését.

• Technikai segítség az információk összesítéséhez és megjelenítéséhez, megalapozott
döntések meghozatalához és a sürgős problémák rövid időn belüli megoldásához.
• Decentralizált döntés, a cyber-fizikai rendszerek képessége (cpS), mely egyszerűsíti a
döntéseket. A cpS által felkínált döntések jóváhagyása.

IPAR 2.0

IPAR 1.0

IPAR 3.0

IPAR 4.0

GÉPESÍTÉS,
GŐZGÉPEK,

SZÖVŐSZÉKEK

18. SZÁZAD VÉGE

TÖMEGGYÁRTÁS,
ÖSSZESZERŐ SOROK,

ELEKTROMOS ENERGIA

19. SZÁZAD VÉGE

AUTOMATIZÁCIÓ,
SZÁMÍTÓGÉPEK ÉS 

ELEKTRONIKA

1970-ES ÉVEK ELEJE

CYBER-FIZIKAI RENDSZEREK, 
INTERNET OF THINGS (IoT),

HÁLÓZATOK

MA



Boschert 
gizelis 
electrocut 
& ipar 4.0

BOSCHERT GIZELIS / IPAR 4.0 / ELECTRO CUT 
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Az ügyfélalkalmazások 
egyszerű megvalósítása
• Az adatok rendelkezésre állása a nemzetközi
szabványok szerint valósul meg

Könnyű hozzáférés az adatokhoz
• Minden információ SQL adatbázisba mentve
• ERP rendszerhez való csatlakozás, szabványok

szerint

Könnyű csatlakoztatás a már 
meglévő infrastruktúrához
• Beépített WIFI - nincs szükség

kábelekre
Könnyű használni 
• Grafikus adatábrázolás
• Csak grafikus felhasználói felület - nyelvtől

független

Biztonságos, jelszóval védett 
és titkosított kapcsolat



• Vastagságonkénti vágás darabszám
• Penge elhasználtsága pozíció szerint
• Energia felhasználás
• Előírások megjelenítése
• Riasztások és figyelmeztetések listája műszakra lebontva

30 

gizelis.com | boschert.de

BOSCHERT GIZELIS ELEKTRO- 
SHEAR ALKALMAZÁS
Az ElektroCutfel van szerelve a Boschert Gizelis Monitor aplikációval. 
A termelési statisztikák, a gyártási ciklus aktuális állapotának és 
riasztások megjelenítése:

EREDMÉNYEK
• Karbantartási management

• Precíz előrejelzése a gépkarbantartásoknak, a minimális állásidő
eléréséhez

• Azonnali figyelmeztetés meghibásodás esetén
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BOSCHERT GIZELIS / IPAR 4.0 / ELECTRO CUT 

TÁVoli HOZZÁFÉRÉS 
A Boschert Gizelis felkínálj a lehetőséget,  hogy 
távolról is hozzáférjen az élhajlítógépéhez

TÁVSZOLGÁLTATÁSOK:
• Lehetővé teszi, hogy az összegyűjtött adatokat
mérlegelve átgondolt megoldást nyújtsanak a
műszaki személyzet megérkezése előtt.

• Csökkenti a szerviz reakció idejét

• Engedélyezi a szoftver és a grafikus
felhasználói felület (GUI) távoli frissítését.

• Megszünteti a műszaki személyzet fizikai
jelenlétét a gyárban.



FIZESSEN KEVESEBBET
• Akár 50%-os energia megtakarítás a hagyományos gépekhez képest
• Magas megbízhatóság, nincs állásidő. Csak az egyszerű alkatrészek

(csapágyak, szíjak, stb.) vannak kitéve gyors-menetnek.
• Alacsony karbantartási igény. Egyszerű, gondozásmentes alkatrészek.
• Kevesebb selejt a nagy ismétlődési pontosság miatt:

• O Keret minimális deformálódása
• Szervoelektromos meghajtás
• Nincs olaj - nincs termikus behatás

KERESSEN TÖBBET
Növelje a termelékenységet akár 35%-al:

• Gyors működés. A leggyorsabb az elektromos gépek között.
• Intenzív gyorsulás és lassulás az egyedi szervomotor technológiának

köszönhetően
• Lehető leggyorsabb váltás a gyors és lassú járat között a Rapidbend Ultimate-el
• Gyors szerszámcsere, személyre szabható kezelőfelület, offline programozás,stb.

MENTSÜK MEG A FÖLDET

• Kisebb energiafelhasználás - csökkenő CO2 kibocsájtás
• Olajmentes- kevesebb szemét
• Magas megbízhatóság- kevesebb pótalkatrész gyártása

gIZELIS ELEKTROMOS 
GÉPEK JELENTÉSE:

GIZELIS ELEKTROMOS SZERSZÁMGÉPEK
gizelis.com | boschert.de
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FIZESSEN KEVESEBBET

KERESSEN TÖBBET

MENTSÜK MEG A FÖLDET



     A Boschert Gizelis kombinált termékkínálata a gépek sokféle változatát lefedi, 
mely szükséges a fémlemez-feldolgozó ipar számára, mint például élhajlítók, 
lemezollók, stancgépek, kombi gépek, oxigén és plazma, valamint lézer 
vágógépek. Ezen felül a Boschert Gizelis cégcsoport igény esetén egyedi gépeket 
is tud gyártani.
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ELECTRO cut

ELECTRO BEND

gflEx gBEND

fIBER LASER

gCUT

MULTIPUNCH

gTURBOBEND

HD

TERMÉK
KÍNÁLAT



ÉRTÉKESÍTÉS 
UTÁNI 

SZOLGÁLTATÁS

egy cégcsoport
egy kapcsolat
egy szerviz 
egy partner

Teleszerviz 5 napon a héten
Szerviz állomások lefedik a 
következő főbb területeket:

Németország
Görögország
Franciaország
Lengyelország
Magyarország
Horvátország (Balkáni országok)

Oroszország
India
Thaiföld
USA
GCC countries
(Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, UAE)
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BOSCHERT GIZELIS.ca 

Metal Trading &
Consulting kft.

Radnóti  Miklós tér 2.

8200 VESZPRÉM 

M: +36 30 9934814

T: +36 88 870 155 

E: info@mtckft.hu

GIZELIS S.A. 

Schimatari Viotias, 32009 

Kormatzini Area, Greece 

T: +30 22620 58675 

F: +30 22620 57185 

E: info@gizelis.gr 




