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WILSON TOOL, lansări în premieră
La BlechExpo 2017, pe lâng` gama complet` de 

aplica]ii ale sculelor sale de [tan]at [i îndoit, Wilson Tool 
a prezentat la standul s`u, în premier`, mai multe nout`]i, 
din care amintim: 
 Seria de scule Thick Turret iSeries, scule compati-

bile cu sistemul de management a sculelor Amada® ID 
Tooling System  (Amada® AITS) – gestionarea sculelor cu 
coduri de bare de c`tre noile modele de ma[ini Amada®. 
Fiecare scul` este marcat` cu laser cu un cod de bare, cod 
citit de ma[in` [i folosit pentru managementul mentenan-
]ei sculei etc. 
 Noul dulap inteligent de scule SMART X-CAB

4.0,  destinat managementului computerizat al sculelor 
de [tan]at folosite la una sau mai multe ma[ini de [tan-
]at. Prin compu terul integrat [i pe baza accesului pe baz` 
de parol` al operatorilor ce utilizeaz` sculele, dulapul 
inteligent poate asigura economii importante în timp prin 
o gestiune optim` a sculelor [i a mentenan]ei acestora,
contribuind prin informa]iile complete ([i în timp real)
despre scule la trecerea la Industry 4.0.
 Noul sistem de scule pentru ma[ini Salvagnini®.
 Noile multitool-uri MTX3Ri [i MTX8Ri  adaptate

sistemului Prima Power® Intelligent Ram 
 Wilson Corner Former – o scul` special` desti-

nat` a fi utilizat` pe abkant [i care deformeaz` un col] 
direct, f`r` nicio decupare / îndoire etc., eliminându-se 
astfel necesitatea sudurii, ajust`rii/poliz`rii dup` sudur` 
etc. 
 Nou` genera]ie de scule de debavurare pentru

ma[ini Trumpf®
 Noile holdere sta]ii C [i D pentru ma[ini Thick-

Turret dedicate pentru scule deformare, cu cababilit`]i 
sporite de reglaj [i control al p`trunderii sculei .  

ROLLERI SPA, noutăþi 
Ca [i la edi]iile precedente ale Blechexpo Stuttgart, la edi]ia 

din 2017 Rolleri SpA a avut cel mai mare [i complet stand dintre 
toti produc`torii de scule de îndoit pentru abkant. Pe lâng` gama 
complet` de scule de abkant produse de companie,  Rolleri a 
prezentat [i multe nout`]i legate de sculele de abkant [i de  noile 
direc]ii de business, dintre care amintim: 
 Sculele ,,ROL PRIME” destinate producerii de proto-

tipuri sau teste. Este vorba de scule de îndoire  executate pe o 
imprimant` 3D, la dimensiunea 1:1, 100% func]ionale, dintr-un 
material plastic dur patentat de Rolleri [i care poate fi ,,printat” 
la o imprimant` 3D.  Sculele ROL PRIME sunt utilizate pentru  a 
testa o tehnologie de îndoire ce necesit` scule speciale.  Evident 
sculele acestea nu au nici pe departe durabilitatea unei scule nor-
male, îns` costul mult mai mic (o fractiune din pre]ul sculei finale) 
permite testarea [i execu]ia unei piese prototip foarte rapid [i 
ieftin.  Dac` totul este în regul` [i clientul final accept` prototipul 
piesei îndoite [i plaseaz` comanda, atunci se pot comanda sculele 
normale (fabricate din o]el de scule). Sculele pentru prototipuri 
permit prezentarea c`tre clientul  final, al`turi de ofert`,  a unui 
produs la scara 1:1 f`r` a comanda sculele scumpe necesare 
îndoirii sale.  În timpul testelor de îndoire se pot sesiza [i eventu-
alele probleme [i se pot lua m`suri de modificare a sculei (altfel 
foarte costisitoare dac` ar fi fost vorba de scule normale).  Sculele 
ROL PRIME vor fi lansate [i în Europa în 2018 (acum se pot livra 
doar în US). 
 Noua gama de scule cu role rabatabile Rolla-V
 Noile ma[ini de sertizat furtunuri hidraulice, o direc]ie nou`

de business pentru Rolleri 
 Scule pentru ma[ini de [tan]at CNC, la fel, un domeniu nou

pentru Rolleri, produse în colaborare cu un partener japonez. 
 Consumabile pentru ma[ini laser (lentile, duze, oglinzi etc)
În România, Rolleri este reprezentat de compania SM

TECH S.R.L.

TRUMPF, soluþii de ultimă generaþie 
Ca la fiecare editie, [i anul acesta TRUMPF s-a remarcat la 

Blechexpo prin promovarea solu]iilor sale de ultim` genera]ie. 
TruConnect, ansamblul de solu]ii inovatoare pentru implemen-
tarea conceptului Industry 4.0, a fost omniprezent la standul 
TRUMPF. Ma[inile sunt echipate cu func]ii inteligente, iar solu-
]iile personalizate de consultan]` sunt pe m`sura oric`ror pro-
voc`ri. Vizitatorii au putut descoperi live solu]iile modulare de 
integrare în re]eaua digital` f`când o incursiune în viitor. Tobias 

Reuther, directorul noii Smart factory TRUMPF din Chicago, a
transmis în direct, demonstrând astfel, cu ajutorul noului centru 
de Tehnologie, cum ma[ini TRUMPF de diverse tehnologii sunt
capabile s` prelucreze comenzile în mod automat f`r` ajutorul 
unui operator, prin intermediul TruConnect.

Câteva dintre punctele forte ale participării TRUMPF
la Blechexpo:
 TruLaser Center 7030 - primul sistem laser complet 

automat, cu un grad de autonomie atât de ridicat încât poate 
derula întregul proces de produc]ie, de la programul de fabrica-
]ie [i pân` la sortarea pieselor, f`r` a fi nevoie de interven]ia 
unui operator.
 Highspeed Eco – un procedeu de ultim` genera]ie în 

prelucrarea cu laser 2D, cu ajutorul c`ruia participan]ii au putut 
experimenta t`ierea cu azot la viteze record cu laser solid-state.
 TruLaser 2030 fiber – maximum de performan]` pe 

metru p`trat! Cu o amprenta minim` la sol, aceast` ma[in` per-
mite prelucrarea unei game foarte variate de grosimi [i tipuri de
tabl` cu un singur cap de t`iere. Cu func]ia BrightLine se ob]in 
muchii de t`iere perfecte.


