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Transformace procesů do výsledků. 
Crippa nabízí diverzifikované zákaznické 

řešení založené na procesních cílech, které 

je potřeba dosáhnout v průmyslovém 

sektoru. Zde nabízíme pouze malý

přehled procesů, které jsme již realizovali. 

Výsledky hovoří samy za sebe.

Procesy, które się przekstałcają w 
resultaty. Crippa proponuje rozwiązania 

zróżnicowane i na wymiar na bazie 

procesu  wymaganego, aby dotrzeć do 

celów sektora przemysłowego. Poniżej 

przedstawiamy tylko mały podgląd 

procesów już zrealizowanych. Wyniki 

mówią same za siebie.BOOK
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CRIPPA 
WORLDWIDE 

TEAM
Ve správnou chvíli na správném místě.

Crippa mluví vaším jazykem a spojí se s vámi 
kdekoli. Kromě základny v severní Itálii máme 

pobočku v USA a zaměstnance na všech pěti 
kontinentech, kde poskytujeme produkty, 

služby, poradenství a technickou podporu. 

We właściwym miejscu we właściwym czasie.
Crippa mówi Twoim językiem i dociera do 

Ciebie wszędzie. Poza główną siedzibą 
w północnych Włoszech i filią w Stanach 

Zjednoczonych, jesteśmy obecni wraz z 
naszym personelem na pięciu kontynentach, 
dostarczając produktów, usług, konsultacji i 

pomocy technicznej. 

www.crippa.com
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360° kvalita a profesionalita
Vaše práce je středem té naší. 

Procesy ohýbání a tváření kovových trubek se skládají z komplikovaných 

operací, které stále více vyžadují integraci komplexních a kombinovaných 

technologií a dovedností. 

Naším cílem je pomáhat klientům s výběrem a integrací nejlepších 

dostupných technologií pro zhotovení vysoce personalizovaných řešení.

Jakość i profesjonalizm w 360°
Stawiamy Twoją pracę w centrum. 

Na procesy gięcia i kształtowania rur metalowych składają się drobiazgowe 

operacje w coraz większej mierze wymagające integracji złożonych i 

przekrojowych technologii oraz kompetencji. 

Naszym celem jest wspieranie klienta w wyborze i integracji najlepszych 

dostępnych technologii dla tworzenia indywidualnie dostosowanych 

rozwiązań.
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RAPID
SERIES

END FORMING MACHINES   

SO / S1

Kompaktní design pro přesné práce s 
jednoduchou geometrií

Spójny układ do precyzyjnej obróbki 
na prostych geometriach

CS

PL

5-16 tuna | tony
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Stroje pro tváření konců trubek série SO a S1 jsou 
stroje charakterizované extrémně omezenými 
rozměry, navrženými pro plnění méně komplexních 
požadavků výroby, které však vyžadují vysokou 
úroveň pečlivosti. 
Jsou k dispozici v různých verzích, jak SO, tak S1; obě série zahrnují stroje pro tváření 

konců trubek s výkonem 5, 8 nebo 16 tun, zařízení SO mohou mít až 4 průchody, 

zatímco zařízení S1 mohou realizovat až 6 operací tvarování trubky, jak v tahu, tak v 

rotaci pro zpracování řezem, ořezem, probíjením.

Jedinečná ergonomie zařízení SO a S1, extrémně kompaktní a snadno přemístitelná, 

je činí obzvláště vhodnými pro zařazení do nových nebo již existujících pracovních 

ostrůvků, i s protokolem komunikace Profinet.  Kompaktní struktura těchto strojů 

usnadňuje manipulaci s nimi a urychluje přístup obsluhy pro provádění řádné a 

mimořádné údržby mechanických orgánů a nástrojů. 

Zjišťování polohy trubky je v těchto strojích nastavitelné a vybavené elektronickým 

senzorem přítomnosti kusu. Stroje S1 jsou stroje s PLC se systémem programování se 

samo učením.

Všechny stroje pro tváření konců trubek této série se snadno ovládají a jsou 

vybaveny dotykovým panelem s elektronickou funkcí a mohou být připraveny pro 

zařazení do výrobních systémů Smart Factory.

Maszyny do kształtowania rur serii SO i 
S1 są maszynami charakteryzującymi się 
wyjątkowo małymi wymiarami gabarytowymi, 
zaprojektowanymi do mniej złożonych produkcji, 
lecz które wymagają dużych poziomów 
dokładności. 
Dostępne są w różnych wersjach, zarówno dla modeli SO, jak i S1; obie serie oferują 

maszyny do kształtowania rur o nacisku 5, 8 lub 16 ton, modele SO mogą mieć do 4 

przejść, podczas gdy S1 mogą realizować do 6 operacji kształtowania rur, zarówno 

metodą przez popych jak i obrotowo, dzięki możliwości integracji różnych głowic 

obrotowych do cięcia, zawijania obrzeży, obróbki powierzchni czołowych.

Bardzo małe i łatwo transportowane modele SO i S1 o unikalnej ergonomii, 

szczególnie nadają się do integracji w nowych i istniejących gniazdach obróbczych, 

również w protokole komunikacji Profinet. Kompaktowa struktura tych maszyn 

umożliwia operatorowi szybki dostęp dla wykonania czynności konserwacji 

zwyczajnej i specjalnej organów mechanicznych i sprzętu. 

Ogranicznik pozycjonowania rury jest regulowany i wyposażony w elektroniczny 

czujnik obecności detalu. Seria S1 to maszyny posiadające PLC z systemem 

programowania metodą „uczenia“.

Wszystkie maszyny serii są łatwe w obsłudze, również dzięki wyposażeniu w 

elektroniczny panel z ekranem dotykowym i mogą być przystosowane do włączenia 

do systemów produkcyjnych Smart Factory.

CS PL

*Pro standardní stroj  |  *Dla maszyny standardowej

SO 5 SO 8 SO 16 S1 5 S1 8 S1 16

Výměna nástroje | Zmiana narzędzi Vodorovně | Pozioma

Max Ø trubky | Max Ø rury [mm] 32 42 60 32 42 60

Model PLC | Model Siemens PLC Siemens PLC Siemens PLC Siemens PLC Siemens PLC Siemens PLC

Tlak tvářeče | Nacisk urządzenia odkształcającego [tuna | tony] 5 8 16 5 8 16

Pohyb tvářeče | Skok urządzenia odkształcającego [mm] 150 150 150 150 150 150

Rychlost tvářeče | 
Prędkość pracy urządzenia odkształcającego

[mm/min] 8000 5000 2500 8000 5000 2500

Tlak svěráku | Nacisk zacisku [tuna | tony] 12 12 20 12 12 20

Pohyb svěráku | Skok zacisku [mm] 42 42 42 42 42 42

Krok výměny nástroje | Skok zmiany narzędzia [mm] 80 80 80 90 90 90

Počet kroků | Liczba przejść 3-4* 3-4* 3-4* 6* 6* 6*

Rychlost výměny nástroje | Prędkość zmiany narzędzia [mm/min] 32000 32000 32000 45000 45000 45000

Rozměry | Wymiary gabarytowe HxWxD [mm] 1500x1878x1000 1500x1878x1000 1500x1878x1000 1592x1600x2014 1592x1600x2014 1592x1600x2014

RAPID SERIES  SO / S1 END FORMING  MACHINE
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TUBE PROCESS TECHNOLOGY

SO / S1 End forming

www.crippa.com
Area produttiva
Production area



QUICK
SERIES

END FORMING MACHINES   

S2084 / S2086 / S2086E / S2086HF 

/ S2087 / S2087V / S3089

Pokročilá technologie pro složité tváření 

Najnowocześniejsza technologia do 
złożonych kształtowań 

CS

PL

8 -12 tuna | tony
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Tvářečky konců trubek S2084, S2086 a S2086E 
mohou realizovat až šest operací tváření trubky 
s deformační energií osm tun jak v tlaku, tak v 
rotaci, díky možnosti použití různých rotačních 
hlav (pro operace řezání, závitování, prorážení, 
provrtávání a válcování) a CNC počítače, který 
optimalizuje rychlost a polohu různých kroků s 
nástroji.
Jedná se o velice flexibilní stroje, jejichž přechody mezi různými fázemi 

zpracování jsou velmi rychlé a zaručují vysokou úroveň výroby a udržují vysoký 

standard kvality a přesnosti.

Verze S2086E je vybavena technologií Full Electric: každou z jejích tří os pohání 

digitální servomotor, který zajišťuje vysokou kvalitu, úsporu energie a zkrácení 

doby instalace a spuštění.

Kompaktní design těchto strojů optimalizuje prostor, usnadňuje jejich zařazení 

do nových nebo existujících pracovních jednotek nebo automatizaci nakládání/

vykládání. Tyto tvářečky konců trubek jsou kompatibilní s výrobními systémy 

Smart Factory.

Maszyny do kształtowania S2084, S2086 i S2086E 
mogą wykonywać do 6 operacji kształtowania 
końcówki rury z naciskiem 8 ton, zarówno metodą 
przez popych jak i obrotowo, dzięki możliwości 
integracji różnych głowic obrotowych (dla cięcia, 
gwintowania, obróbki czołowej, wykonywania 
otworów i walcowania), również CNC, która 
optymalizuje prędkość i pozycję różnych przejść 
„narzędzi”.
Są to bardzo elastyczne maszyny, których przejście między różnymi fazami obróbki 

jest bardzo szybkie i gwarantuje wysokie poziomy produkcji, przy jednoczesnym 

utrzymaniu wysokich standardów jakości i precyzji.

Wersja S2086E to Full Electric: każda z jej 3 osi zasilana jest i sterowana przez cyfrowy 

serwomotor, który zapewnia wysoką jakość, oszczędność energii i redukcję czasów 

ustawiania/uruchomienia.

Kompaktowe wymiary tych maszyn optymalizują przestrzeń, ułatwiając integrację 

w nowych lub istniejących gniazdach obróbczych lub automatyzację załadunku/

wyładunku. Maszyny do kształtowania rur są przystosowane do włączenia do 

systemów produkcyjnych Smart Factory.

CS PL

S2084 S2086 S2086E

Výměna nástroje  | Zmiana narzędzi Vodorovný | Pozioma Vodorovný | Pozioma Vodorovný | Pozioma

Max Ø trubky | Max Ø rury [mm] 42 42 42

Model CNC | Model Siemens 840D sl Siemens 840D sl Siemens 840D sl

Počet os | L.ba osi CNC 2* 2* 3*

Hydroforming | Hydroformowanie - - -

Tvářecí tlak | Nacisk urządzenia odkształcającego [tuna | tony] 8 8 8

Tvářecí zdvih | Skok urządzenia odkształcającego [mm] 250 250 250

Rychlost tváření | Prędkość pracy urządzenia odkształcającego [mm/min] 8000 5000 8000

Tlak svěráku | Nacisk zacisku [tuna | tony] 12 12 12

Zdvih svěráku | Skok zacisku [mm] 42 42 42

Krok mezi nástroji | Skok zmiany narzędzia [mm] 90 90 90

Počet kroků | Liczba przejść 4* 6-7* 6-7*

Rychlost výměny nástroje | Prędkość zmiany narzędzia [mm/min] 45000 45000 45000

Rozměry | Wymiary gabarytowe HxWxD [mm] 1915x1462x1944 1915x1462x1944 1915x1462x1944

*Pro standardní stroj  |  *Dla maszyny standardowej

QUICK SERIES  S2084 / S2086 / S2086E END FORMING  MACHINE
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TUBE PROCESS TECHNOLOGY

S2086E End forming

www.crippa.com
Area produttiva
Production area



Model S2086HF je flexibilní tvářečka konců 
trubek, která v sobě snoubí patentovanou 
technologii hydroformování od Crippy s 
tradičními deformačními postupy v jediném 
cyklu. Je vybavena razníky, rotačními nástroji a 
válcovacími hlavami (mohou být pneumatické, 
elektrické nebo mechanické). 
Konstrukční vlastnosti tohoto stroje umožňují až šest operací tváření trubky: 

tlačení, válcování, vyvrtávání, závitování a soustružení s asistovaným 

programováním. Model S2086HF je navržen pro hydraulické tváření a 

tvarování, i složité, krátkých a středně dlouhých trubek. Jeho soustava 

svorek dokáže pracovat i s rozměrnými nástroji. Ergonomie modelu S2086HF 

umožňuje integraci do nových nebo již existujících pracovních buněk a 

instalaci automatických nebo poloautomatických systémů pro nakládání 

nebo vykládání trubek. Svou konstrukcí usnadňuje práci obsluhy, která může 

jednoduše a rychle měnit nastavení nástrojů. Tento stroj je kompatibilní s 

výrobními systémy Smart Factory.

S2086HF to elastyczna maszyna do 
kształtowania rur, która może łączyć w 
jednym cyklu, kształtowanie hydrodynamiczne 
opatentowane przez firmę Crippa z tradycyjnymi 
czynnościami kształtowania; integrując 
stemple, narzędzia obrotowe i głowice toczące 
(pneumatyczne, elektryczne lub mechaniczne). 
). Konstrukcja tej maszyny pozwala na realizację do 6 operacji formowania 

rury, przez popych, walcowanie, wykonywanie otworów, gwintowanie i toczenie 

z ułatwionym programowaniem. S2086HF została zaprojektowana do 

kształtowania hydrodynamicznego i profilowania, nawet złożonego, na rurach 

krótkich i średniej długości. Jej zespół zacisku jest w stanie pracować również z 

przyrządami o dużych rozmiarach. Ergonomia S2086HF umożliwia integrację z 

nowymi lub istniejącymi gniazdami obróbczymi oraz instalację automatycznych 

lub półautomatycznych systemów do załadunku lub rozładunku rur. Jej 

konstrukcja ułatwia interwencję operatora: umożliwia prostą i natychmiastową 

interwencję przy ustawianiu osprzętu. Maszynę można skonfigurować tak, aby 

była zintegrowana ze systemami produkcyjnymi Smart Factory.

CS PL

S2086HF

Výměna nástroje  | Zmiana narzędzi Vodorovný | Pozioma

Max Ø trubky | Max Ø rury [mm] 42

Model CNC | Model Siemens 840D sl

Počet os | L.ba osi CNC 3*

Hydroforming | Hydroformowanie

Tvářecí tlak | Nacisk urządzenia odkształcającego [tuna | tony] 8

Tvářecí zdvih | Skok urządzenia odkształcającego [mm] 250

Rychlost tváření | Prędkość pracy urządzenia odkształcającego [mm/min] 8000 

Tlak svěráku | Nacisk zacisku [tuna | tony] 12

Zdvih svěráku | Skok zacisku [mm] 42

Krok mezi nástroji | Skok zmiany narzędzia [mm] 90

Počet kroků | Liczba przejść 6-7*

Rychlost výměny nástroje | Prędkość zmiany narzędzia [mm/min] 45000

Rozměry | Wymiary gabarytowe HxWxD [mm] 1915x1462x1944

*Pro standardní stroj  |  *Dla maszyny standardowej

QUICK SERIES  S2086HF END FORMING  MACHINE
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TUBE PROCESS TECHNOLOGY

S2086HF End forming

www.crippa.com
Area produttiva
Production area
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S2087 a S2087V jsou dva nejnovější CNC stroje na 
tváření konců trubek, které vynikají svou flexibilitou 
a kompaktností. Jsou k dispozici v elektrické i 
hydraulické verzi a mají deformační sílu v rozsahu od 8 
do 12 tun a zdvih 250mm.
Model S2087V je navržen pro vertikální výměnu nástroje, zatímco S2087, přestože má 

stejné technické parametry, využívá horizontální výměnu nástroje, která mu umožňuje 

zpracovávat i trubky, jejichž geometrie nebo výrobní proces (např. odstraňování třísek) 

nejsou kompatibilní s použitím svislého nosníku.

Obě tvářečky umožňují instalaci až 6–7 kroků, z toho dvou rotačních, a mohou být 

vybaveny mechanickou, elektronickou nebo pneumatickou válcovací hlavou a různými 

motory pro provádění speciálních úkonů jako srážení, závitování, vystružování, soustružení 

a mnoha dalších. 

Nejsilnější stránkou těchto tvářeček je však jejich kompaktnost. S2087V má šířku pouze 

1100mm a S2087 i přes horizontální výměnu nástroje nezabírá větší plochu než 1400mm. 

Tato vlastnost jde ruku v ruce s potřebami moderních výrobních linek a s výrobními a 

logistickými potřebami dnešních společností, pro které je prostor často kritický, což tyto 

stroje činí ideální pro integraci do pracovních buněk.  

Modely S2087 a S2087V jsou kompatibilní s výrobními systémy Smart Factory.

Modele S2087 i S2087V to dwie maszyny do 
kształtowania rur CNC najnowszej generacji, 
które wyróżniają się dzięki swej elastyczności 
i kompaktowości. Dostępne zarówno w wersji 
elektrycznej, jak i hydraulicznej, mają nacisk od 8 do 12 
ton i skok 250mm.
Model S2087V wyposażony jest w pionowy zacisk, podczas gdy model S2087, z takimi 

samymi charakterystykami technicznymi, montuje zacisk poziomy, który pozwala na obróbkę 

rur, których geometria lub proces produkcyjny (np. usuwanie opiłków) nie są kompatybilne 

z listwą pionową. Obie maszyny do kształtowania pozwalają na montowanie do 6-7 

przejść, z których dwa obrotowe i mogą być wyposażone w mechaniczną, elektroniczną 

lub pneumatyczną głowicę do walcowania i różne rodzaje napędu, umożliwiające 

wykonywanie specjalnych czynności, takich jak obróbka powierzchni czołowych, 

gwintowanie, wykonywanie otworów, toczenie i wiele innych. Lecz najważniejszą mocną 

stroną tych maszyn do kształtowania jest ich kompaktowość. Model S2087V ma szerokość 

tylko 1100mm, natomiast model S2087, pomimo poziomego zacisku, utrzymuje wymiary 

gabarytowe na ziemi ograniczone do jednych 1400mm. Ta szczególna cecha spełnia 

potrzeby nowoczesnych linii produkcyjnych oraz wymagania produkcyjne i logistyczne 

firm, w których wolna przestrzeń na ziemi jest często krytycznym problemem i sprawia, że 

maszyny te są idealne do integracji w gniazdach obróbczych. Modele S2087 i S2087V są 

przystosowane do włączenia do systemów produkcyjnych Smart Factory.

CS PL

S2087 S2087V

Výměna nástroje  | Zmiana narzędzi Vodorovně | Pozioma Svisle | Pionowy

Max Ø trubky | Max Ø rury [mm] 42 42

Model CNC | Model Siemens 840D sl Siemens 840D sl

Počet os | L.ba osi CNC 2* 2*

Hydroforming | Hydroformowanie - -

Tvářecí tlak | Nacisk urządzenia odkształcającego [tuna | tony] 8-12 8-12

Tvářecí zdvih | Skok urządzenia odkształcającego [mm] 250 250

Rychlost tváření | Prędkość pracy urządzenia odkształcającego [mm/min] 8000 8000

Tlak svěráku | Nacisk zacisku [tuna | tony] 12 12

Zdvih svěráku | Skok zacisku [mm] 42 42

Krok mezi nástroji | Skok zmiany narzędzia [mm] 90 90

Počet kroků | Liczba przejść 6-7* 6-7*

Rychlost výměny nástroje | Prędkość zmiany narzędzia [mm/min] 45000 45000

Rozměry | Wymiary gabarytowe HxWxD [mm] 1400x3521x2010 1100x3521x2010

*Pro standardní stroj  |  *Dla maszyny standardowej

QUICK SERIES  S2087 / S2087V END FORMING  MACHINE
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Jediná svého druhu, S3089 je tvářečka konců 
trubek s velkým potenciálem pro provádění 
extrémně komplexních tváření. Je to skutečné a 
nefalšované obráběcí centrum.
Tento stroj pro tváření konců trubek je vybaven pultem výměny nástroje se 

dvěma úrovněmi, který se pohybuje ve dvou směrech. Máte tedy dvojitý nosník 

nástroje se třemi osami CNC, které se mohou pohybovat kolem trubky ve 

vodorovném a svislém směru, vytváří interpolované extrémně komplexní tvary 

pro ořezávání a frézování. Správa nástrojů je navíc řízena elektronicky, což 

garantuje extrémní přesnost.   

Stroj S3089 může mít namontováno až 9 nástrojů, z nichž tři rotační. 

Deformační energie může být zvolena mezi konfigurací 8 a konfigurací 12 tun, 

pohyb je 250mm a vodorovný svěrák má sílu 12 tun.

Také stroj S3089 je součástí nové generace tvářecích strojů pro konce trubek 

Crippa. Je mnohem užší než tradiční stroje, se šířkou pouze 1400mm, usnadňuje 

sériovou výrobu a zabírá malý prostor. Tento stroj pro tváření konců trubek je 

kompatibilní s výrobními systémy Smart Factory.

Jedyna w swoim rodzaju, S3089 jest maszyną 
do kształtowania rur o dużym potencjale dla 
wykonywania niezwykle skomplikowanych 
kształtów: konfiguruje się ją jak prawdziwe 
gniazdo obróbcze.
Ta maszyna do kształtowania rur wyposażona jest w stół zacisku z 2 

poziomami, który porusza się w dwóch kierunkach. Mamy więc podwójną 

listwę zacisku narzędzia z 3 osiami CNC poruszającymi się wokół rury w 

kierunku pionowym i poziomym wykonując interpolowane ruchy; w ten 

sposób może ona wykonywać bardzo złożone kształty konturów i frezowania. 

Ponadto narzędzia sterowane są elektronicznie, co gwarantuje maksymalną 

precyzję w fazach obróbki.   

Na maszynie S3089 może być zamontowanych do 9 narzędzi, w tym trzy 

obrotowe. Moc nacisku może wynosić od 8 do 12 ton, w zależności od 

wybranej konfiguracji, skok wynosi 250mm, a zacisk poziomy to 12 ton.

Również S3089 należy do nowej generacji maszyn do kształtowania rur 

Crippa: dużo węższa od tradycyjnych, jej 1400mm szerokości ułatwiają 

produkcję na linii, zapewniając zredukowane wymiary gabarytowe.

Ta maszyna do kształtowania rur jest przystosowana do integracji z 

systemami Smart Factory.

CS PL

S3089

Výměna nástroje  | Zmiana narzędzi horizontální na 2 úrovních | pozioma na 2 poziomach

Max Ø trubky | Max Ø rury [mm] 42

Model CNC | Model Siemens 840D sl

Počet os | L.ba osi CNC 3*

Hydroforming | Hydroformowanie -

Tvářecí tlak | Nacisk urządzenia odkształcającego [tuna | tony] 8-12

Tvářecí zdvih | Skok urządzenia odkształcającego [mm] 250

Rychlost tváření | Prędkość pracy urządzenia odkształcającego [mm/min] 8000 

Tlak svěráku | Nacisk zacisku [tuna | tony] 12 

Zdvih svěráku | Skok zacisku [mm] 42

Krok mezi nástroji | Skok zmiany narzędzia [mm] 90

Počet kroků | Liczba przejść 9*

Rychlost výměny nástroje | Prędkość zmiany narzędzia [mm/min] 45000

Rozměry | Wymiary gabarytowe HxWxD [mm] 1400x3521x2010

*Pro standardní stroj  |  *Dla maszyny standardowej

QUICK SERIES  S3089 END FORMING  MACHINE
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END FORMING MACHINES   

S2166 /  S2254 / S1606 / S2606 / ROTARY8 

/ S2166HF

Síla, flexibilita a přesnost i při 
nejnáročnějším ohýbání

Siła, elastyczność i precyzja również w 
najbardziej wymagających procesach

CS

PL

16-60 tuna | tony
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Stroje pro tváření konců trubek S2166, S2254, 
S2606 a ROTARY8 se vyznačují svým deformačním 
výkonem, který jde od 16 tun u verze S2166 po 60 
tun u verze S2606 (modely se dvěma CNC osami) 
nebo u modelu S1606 s jednou osou, či 25 tun u 
verze S2254.   
Jedná se o stroje na tváření konců trubek s vertikálním upevněním, vhodné pro 

komplexní zpracování, které mohou realizovat 4 až 6 operací v cyklu. Přechod mezi 

různými fázemi zpracování je velmi rychlý a dokáže udržet vysoké úrovně výroby a 

vysoké standardy kvality a přesnosti.

Tato série strojů pro tváření konců trubek je charakterizována velkou pevností, 

umožňující maximální pevnost během operací tvarování, spojenou s kompaktností a 

minimálním rozměrem půdorysu, což umožňuje snadné zařazení stroje do nových, již 

existujících linek nebo automatismů pro nakládku/vykládku.

Také design strojů je navržen tak, aby usnadnil přístup ke všem operacím řádné a 

mimořádné údržby, výměnu nástrojů nebo monitorování výroby.

ROTARY8 je stroj pro tváření konců trubek pro vyšší produkci: pracuje současně na 

více stanicích, vytváří komplexní tvary díky možnosti doplnit různé rotační hlavy (pro 

řezání, ořezávání, srážení, vrtání a válcování). 

Tyto tvářečky konců trubek mohou být připraveny tak, aby mohly být zařazeny do 

výrobních systémů Smart Factory.

Maszyny do kształtowania rur S2166, S2254, S2606 
i ROTARY8 wyróżniają się ze względu na ich moc 
odkształcania z naciskiem od 16 ton wersji S2166, do 60 
ton wersji S2606 z dwoma osiami CNC lub modelu S1606 z 
jedną osią sterowaną CNC; i wreszcie 25 ton wersji S2254.  
Są to maszyny do kształtowania końcówek rur z zaciskiem pionowym, odpowiednie do 

skomplikowanych obróbek, z możliwością wykonania do 4 lub 6 operacji w jednym cyklu. 

Przejście między różnymi fazami obróbki jest bardzo szybkie i gwarantuje wysokie poziomy 

produkcji, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokich standardów jakości i precyzji.

Seria maszyn do kształtowania rur charakteryzuje się dużą solidnością, zapewniającą 

maksymalną sztywność podczas operacji kształtowania i małymi rozmiarami, co ułatwia 

integrację maszyny w nowych lub istniejących gniazdach obróbczych lub automatyzację 

załadunku/wyładunku. Również design maszyn został zaprojektowany z myślą o ułatwieniu 

dostępu dla wszystkich czynności konserwacji, zwyczajnej i specjalnej, wymiany narzędzi i 

monitorowania produkcji. ROTARY8 to maszyna do kształtowania rur dla dużych produkcji: 

pracuje jednocześnie na kilku stacjach, wykonując złożone operacje odkształcania, dzięki 

możliwości integracji różnych głowic obrotowych (do cięcia, zawijania obrzeży, obróbki 

powierzchni czołowych, wykonywania otworów i walcowania). 

Maszyny do kształtowania rur mogą być przystosowane do włączenia do systemów 

produkcyjnych Smart Factory.

CS PL

S2166 S2254 S1606 S2606 ROTARY8

Výměna nástroje | Zmiana narzędzi Vodorovný | Pozioma

Max Ø trubky | Max Ø rury [mm] 76 127 168 168 60

Model CNC | Model Siemens 840D sl Siemens 840D sl Siemens 840D sl Siemens 840D sl Siemens PLC

Počet os | L.ba osi CNC 2* 2* 1* 2* -

Hydroforming | Hydroformowanie - - - - -

Tvářecí tlak | Nacisk urządzenia odkształcającego [tuna | tony] 16 25 60 60 16

Tvářecí zdvih | Skok urządzenia odkształcającego [mm] 250 300 500 500 120

Rychlost tváření | Prędkość pracy urządzenia odkształcającego [mm/min] 5000 2400 1310 1310 9340

Tlak svěráku | Nacisk zacisku [tuna | tony] 20 40 90 90 30

Zdvih svěráku | Skok zacisku [mm] 80 120 160 160 80

Krok mezi nástroji | Skok zmiany narzędzia [mm] 90 250-200 200 200 0

Počet kroků | Liczba przejść 6-7* 4-6* 7 * 7* 6*

Rychlost výměny nástroje | Prędkość zmiany narzędzia [mm/min] 45000 20700 20700 20700 -

Rozměr | Wymiary gabarytowe HxWxD [mm] 1970x1975x1940 2309x2100x3557 2475x3840x3520 2475x3840x3520 2050x4465x4305

*Pro standardní stroj  |  *Dla maszyny standardowej

HEAVY-S SERIES  S2166 / S2254 / S1606 / S2606 / ROTARY8 END FORMING  MACHINE
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S2166HF je patentovaný, univerzální a kompaktní 
stroj na hydroformování. Díky své ergonomii vám 
umožní rychle provádět výměny nástrojů a zajistí 
úspory z rozsahu, kterých s tradičními stroji na 
hydroformování nelze dosáhnout. 
Svorkovou jednotku, určenou k provádění i složitých hydroformovacích procesů 

na krátkých a středně dlouhých trubkách, lze osadit i rozměrnými nástroji. Je-li 

model S2166HF vhodně nakonfigurovaný, dokáže v jediném cyklu zkombinovat 

hydroformování s tradičními deformačními postupy. Je vybaven razníky, rotačními 

nástroji a pneumatickými válcovacími hlavami. Vstřikovače byly speciálně navrženy 

tak, aby jejich flexibilita usnadňovala práci obsluhy a umožňovala integraci 

automatických nebo poloautomatických systémů pro nakládání a vykládání trubek. 

Tento stroj je kompatibilní s výrobními systémy Smart Factory.

S2166HF to opatentowana maszyna do 
kształtowania hydrodynamicznego, wszechstronna 
i kompaktowa, dzięki swojej ergonomii umożliwia 
szybką wymianę osprzętu, zapewniając 
korzyści skali, której nie można osiągnąć za 
pomocą tradycyjnych maszyn do kształtowania 
hydrodynamicznego.
 Jej grupa zaciskowa została zaprojektowana do kształtowania hydrodynamicznego, 

nawet bardzo złożonego na krótkich i średnich długości rurach, może być również 

wyposażona w osprzęt dużych rozmiarów. Odpowiednio skonfigurowana, S2166HF 

może łączyć w jednym cyklu kształtowanie hydrodynamiczne i tradycyjne 

kształtowanie, integrując pneumatyczne, elektryczne lub mechaniczne stemple, 

narzędzia obrotowe i głowice toczące. Elastyczność ruchu iniektorów została 

specjalnie zaprojektowana, aby ułatwić interwencję operatora i umożliwić integrację 

automatycznych lub półautomatycznych systemów ładowania i wyładowywania 

rur. Maszynę można skonfigurować tak, aby była zintegrowana ze systemami 

produkcyjnymi Smart Factory.

CS PL

S2166HF

Výměna nástroje | Zmiana narzędzi Vodorovný | Pozioma

Max Ø trubky | Max Ø rury [mm] 76

Model CNC | Model Siemens 840D sl

Počet os | L.ba osi CNC 2*

Hydroforming | Hydroformowanie

Tvářecí tlak | Nacisk urządzenia odkształcającego [tuna | tony] 16

Tvářecí zdvih | Skok urządzenia odkształcającego [mm] 400 

Rychlost tváření | Prędkość pracy urządzenia odkształcającego [mm/min] 5000 

Tlak svěráku | Nacisk zacisku [tuna | tony] 20

Zdvih svěráku | Skok zacisku [mm] 80

Krok mezi nástroji | Skok zmiany narzędzia [mm] 90

Počet kroků | Liczba przejść 6-7*

Rychlost výměny nástroje | Prędkość zmiany narzędzia [mm/min] 45000

Rozměry | Wymiary gabarytowe HxWxD [mm] 1970x1975x1940

*Pour machine standard  |  *Für Standardmaschine

HEAVY-S SERIES  S2166HF END FORMING  MACHINE

PAGE 82



TUBE PROCESS TECHNOLOGY

S2166HF End forming

www.crippa.com
Area produttiva
Production area



MEASURING
SYSTEM

EASYGAUGE

Centesimální přesnost jediným kliknutím díky 
bezdotykovému měřícímu systému

Centezymalna precyzja przy jednym kliknięciu 
dzięki bezstykowemu systemowi pomiarowemu

CS

PL

+0,01mm
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Měřící systémy od firmy Crippa umožňují jedním 
kliknutím uložit naměřené hodnoty do paměti a 
dále je analyzovat a zpracovávat k automatickému 
výpočtu hlavních statistických hodnot, jako 
například Cp a CpK. 
Vytváření nových programů probíhá přes intuitivní grafický interface. Kromě toho 

stačí díky funkci automatického rozpoznávání zaměřit měřený vzorek a program 

automaticky spustí měřící program. Easygauge je měřící zařízení s extrémně širokým 

rozsahem využití, které umožňuje bezdotykově měřit profily, konce obráběných 

nebo tvarovaných trubek a další předměty, jako jsou bloky, desky a lisované díly, 

které lze snadno umístit na skleněnou podložku. Lze jej přirovnat ke klasickému 

optickému projektoru profilů, kde všechna měření a kontroly probíhají zcela 

automaticky. Easygauge dokáže vytvořit digitální obraz snímaného předmětu v 

ultra rozlišení a provádět kontrolní měření středového rozsahu s opakovatelností 

±5µm. Naměřené hodnoty lze uložit jediným kliknutím a dále je analyzovat a 

zpracovávat k automatickému výpočtu hlavních statistických hodnot, jako například 

Cp a CpK. Naměřené hodnoty jsou zaznamenány a zpřístupněny ve formátu 

.ACCDB a .CSV. Vytváření nových programů probíhá prostřednictvím intuitivního 

grafického rozhraní. Jakmile je získán obraz, operátor vloží referenční geometrii a 

kontrolní rozměry, stejně jako u kteréhokoli 2D CAD VÝKRESU. Po uložení několika 

programů vztahujících se k různým tvarům zařízení dokáže automaticky rozpoznávat 

kusy zaměřením vzorku, který má být měřen. Zařízení je schopno rozpoznat jeho 

tvar a automaticky vyvolat příslušný měřicí program, čímž se zkrátí časy a sníží 

kompetence těch, kteří budou provádět měření.

Systemy pomiarowe Crippa umożliwiają, za pomocą 
jednego kliknięcia, zapamiętanie zmierzonych 
wartości oraz ich ponowne przetworzenie i analizę w 
celu automatycznego obliczenia głównych wartości 
statystycznych, takich jak Cp i CpK. 
Tworzenie nowych programów odbywa się za pomocą intuicyjnego interfejsu 

graficznego. Co więcej, dzięki funkcji automatycznego rozpoznawania detalu, wystarczy 

skadrować próbkę do pomiaru, aby automatycznie przywołać program pomiarowy. 

Easygauge to niezwykle wszechstronne urządzenie pomiarowe, które umożliwia 

bezstykowe wykonanie pomiarów profili takich jak obrabianych lub kształtowanych 

końcówek rur oraz innych przedmiotów typu bloczki, płytki, detale tłoczone, które mogą 

być wygodnie umieszczone na szklanej podstawie. Może być porównane do klasycznego 

optycznego projektora profili, gdzie wszystkie funkcje pomiarowe i kontrolne są 

wykonywane automatycznie. Easygauge potrafi stworzyć wyjątkowo ostre obrazy 

cyfrowe przedmiotu wykonując pomiary z centezymalną dokładnością o powtarzalności 

±5µm. Zmierzone wartości są zapamiętywane za pomocą jednego kliknięcia i mogą 

być ponownie przetworzone i przeanalizowane pod kątem automatycznego obliczania 

głównych wartości statystycznych, takich jak Cp i CpK. Po wykonaniu pomiarów 

zmierzone wartości są rejestrowane i udostępniane w formacie .ACCDB i .CSV. Tworzenie 

nowych programów odbywa się za pomocą intuicyjnego interfejsu graficznego. Po 

pobraniu obrazu operator wprowadza geometryczne figury odniesienia i współrzędne 

kontroli, tak jak w przypadku dowolnego programu CAD 2D. Po wprowadzeniu do 

pamięci kilku programów odnoszących się do różnych kształtów, urządzenie jest 

wyposażone w funkcję automatycznego rozpoznania detalu: wystarczy skadrować 

próbkę do pomiaru, a urządzenie jest w stanie rozpoznać kształt i automatycznie 

przywołać odpowiedni program pomiarowy, zyskując na czasie i umiejętnościach osób, 

które dokonują pomiaru.

CS PL

EASYGAUGE

Zorné pole - mod. 1 | Pole widzenia - mod. 1 [mm] 42x34 

Zorné pole - mod. 2 | Pole widzenia - mod. 1 [mm] Ø 96

Opakovatelnost  | Powtarzalność [µm] ±5

MEASURING SYSTEM  EASYGAUGE
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WORK
CELLS

Mnoho technologií, jeden produkční partner

Wiele technologii, jedyny partner produkcyjny

CS

PL
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Již přes 70 let navrhujeme řešení šitá na míru vaší firmě.
Proces ohýbání a tváření trubek zahrnuje stále složitější operace, které často vyžadují 

integraci heterogenních a transverzálních technologií a dovedností. Pro společnost Crippa 

je přizpůsobování systémů klíčovým faktorem pro výzkum a vývoj nových produktů, a to do 

té míry, že 40 % zdrojů v oblasti technologie se dosud plně zabývá řízením objednávek, což 

pomáhá zákazníkům při výběru a integraci těch nejlepších technologií pro konstrukci vysoce 

přizpůsobených systémů.

Kromě ohýbaček a tvářeček konců trubek integrujeme také roboty, vrtací, řezací a stříhací 

stolice, optické měřící a vizuální systémy a automatické nakládací, vykládací a manipulační 

systémy vytvořené na míru každému produktu. 

Navrhli jsme novou generaci nakládacích a vykládacích systémů trubek s využitím 

nejmodernějších technologií pro maximální zjednodušení výrobního procesu. 

Dostali jsme personalizaci na novou úroveň zjednodušování vaší práce.

A nejen to. Jsme schopni navrhnout a zkonstruovat speciální stroje pro odvětvové práce, 

a tam, kde jsou vyžadovány vysoké objemy výroby, dokážeme zajistit skutečný převod a 

zaručit kratší cykly s maximální spolehlivostí a opakovatelností. Naši výzvou je poskytnout 

každému klientovi unikátní řešení, balíček šitý na míru jeho potřebám. Přesně jako u krejčího.

Od ponad 70 lat projektujemy rozwiązania na miarę dla 
Twojego biznesu
Na procesy gięcia i kształtowania rur składają się liczne operacje w coraz większej mierze 

wymagające integracji złożonych i przekrojowych technologii oraz kompetencji. Dla firmy 

Crippa personalizacja instalacji jest głównym punktem badań i rozwoju nowych produktów, 

do tego stopnia, że na dzień dzisiejszy 40% zasobów zaangażowanych w obszarze 

technicznym, zajmuje się w pełnym wymiarze zarządzaniem zamówieniami, pomagając 

klientowi w wyborze i integracji technologii najlepiej pasujących do realizacji indywidualnie 

dostosowanych linii.

Oprócz giętarek i maszyn do kształtowania rur oferujemy również roboty, stoły 

wiertarskie, stoły do cięcia, ścinania i wykrawania, optyczne systemy pomiaru i podglądu, 

zautomatyzowane systemy załadunku i rozładunku oraz obsługi zrealizowane specjalnie dla 

każdego produktu. Zaprojektowaliśmy nową generację systemów załadunku i rozładunku 

rury, która wykorzystuje najnowsze technologie dla maksymalnego uproszczenia procesu 

produkcyjnego. Sprawiliśmy, że rozwiązania dostosowane na miarę stały się nowym 

standardem dedykowanym uproszczeniu Twojej pracy.

Lecz nie tylko. Jesteśmy w stanie projektować i produkować specjalne maszyny do procesów 

branżowych i dużych partii produkcyjnych, możemy realizować prawdziwe transfery 

gwarantujące najlepsze czasy cyklu z maksymalną niezawodnością i powtarzalnością. 

Od zawsze przyświeca nam cel oferowania każdemu klientowi unikalnego produktu, 

zaprojektowanego na miarę jego wymagań. Jak krawiec, który szyje garnitur na miarę.
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Vždy ve spojení s vaším podnikem

Zawsze połączeni z Twoim biznesem
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Začneme tím, že vezmeme váš návrh, vzorek či 
výsledné parametry trubky, a vytvoříme pro vás 
řešení šité na míru. Projektování personalizovaných 
zařízení je jednou z předností firmy Crippa. 
Dedikovaný tým projektantů již přes sedmdesát let přijímá požadavky od klientů, 

analyzuje je a určuje jejich proveditelnost. Díky našim zkušenostem můžeme klientům 

také navrhovat vylepšení a úpravy potřebné k proveditelnosti projektu, nebo aby byl 

projekt časově a finančně co nejefektivnější.   Máme bezkonkurenční zkušenosti se 

studiem a tvorbou i velmi složitého kompletního vybavení, a to jak pro ohýbání trubek 

a profilů, tak pro tvarování konců. Jsme schopni navrhnout víceúrovňové zařízení s více 

poloměry ohýbání, s rovnými nebo tvarovanými držáky a se specifickými povrchovými 

úpravami podle typu zpracování, které má být provedeno (hladké, pruhované, 

elektroerozivní, pyramidální atd.), a mnohem víc. Studovali jsme nástroje potřebné 

k realizaci nejrůznějších deformací, včetně technologie hydroformování v jediném 

pracovním cyklu. 

Materiály, které používáme pro konstrukci zařízení a související tepelná zpracování, jim 

navíc poskytují vynikající trvanlivost a odolnost proti mechanickému namáhání. 

Všechna tato opatření umožňují dosáhnout vynikající kvality ohybu v souladu s 

vlastnostmi geometrického designu.

Zaczynając od Twojego projektu, od próbki lub 
współrzędnych rury, tworzymy odpowiednie 
wyposażenie dla Twoich potrzeb. Projektowanie 
dostosowanego indywidualnie sprzętu jest jedną z 
mocnych stron oferty Crippa. 
Zespół projektantów od ponad siedemdziesięciu lat zbiera projekty od klientów, 

analizując je i potwierdzając ich wykonalność. Nasza wiedza pozwala również na 

sugerowanie klientowi ulepszeń oraz środków niezbędnych, by produkt mógł zostać 

zrealizowany lub by realizowany był w jak najkrótszym czasie i przy najmniejszym 

wysiłku finansowym.   Mamy niezrównane doświadczenie w projektowaniu i realizacji 

kompletnego wyposażenia, również bardzo złożonego, zarówno dla gięcia rur i profili, 

jak i dla kształtowania końcówek. Jesteśmy w stanie projektować wyposażenie 

wielopłaszczyznowe i o wielu promieniach, z uchwytami prostymi i profilowanymi oraz 

z wykończeniami powierzchniowymi specyficznymi do wykonywanej obróbki (gładka, 

żłobiona, elektroerozyjna, piramidalna, itp.), lecz nie tylko. Opracowaliśmy narzędzia 

do realizacji najróżniejszego kształtowania, również połączonego z technologią 

kształtowania hydrodynamicznego w jednym cyklu obróbki. 

Ponadto wykorzystywane przez nas materiały do realizacji wyposażenia i ich obróbka 

termiczna przyczyniają się do ich wytrzymałości na naprężenia mechaniczne i 

wyjątkową długotrwałość. 

Wszystkie rozwiązania pozwalają na uzyskanie doskonałej jakości gięcia w stosunku do 

charakterystyk geometrycznych projektu.
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TUBE PROCESS TECHNOLOGY

UII
Każda giętarka do rur Crippa wyposażona jest w oprogramowanie UII (User Iso Interface)

Aplikacja UII nie jest zwykłym oprogramowaniem, lecz prawdziwym interfejsem do obsługi 

maszyny, w którym każda funkcja zarządzana jest jak zintegrowana aplikacja, dlatego też 

z panelu operatora będzie można przejść do HMI (Human Machine Interface), do aplikacji 

zarządzania konfiguracją maszyny i do 3DToUI.

Główne charakterystyki systemu programowania są następujące: 

 zarządzanie funkcjami w zależności od poziomu dostępu użytkownika, bardziej lub mniej 

doświadczonego

 zarządzanie funkcjami w zależności od rzeczywistych elementów składowych maszyny

 obecność uproszczonego interfejsu WIZARD programowania. 

 linearna procedura graficzna dla tworzenia i zarządzania programami.

 obecność interaktywnego HELP, który dostarcza wyjaśnień graficznych wszystkich pól do 

wypełnienia

 wykorzystanie nowoczesnych technik planowania ruchów w celu zagwarantowania, w trybie 

automatycznym, braku kolizji i tras o największej wydajności, przy użyciu nowych algorytmów 

obliczeniowych i symulacji 3D. 

3DtoUII
Crippa S.p.A opracowała nowe, profesjonalne narzędzie. Jest to oprogramowanie, które pozwala 

na ekstrapolację współrzędnych rury z pliku 3D w prosty i intuicyjny sposób.

Dzięki technologii tej aplikacji, wypełnienie tabeli współrzędnych biegunowych staje się dużo 

prostsze i minimalizuje błędy, przyspieszając czasy pracy.

CS PLUII
Všechny ohýbačky trubek od firmy Crippa jsou vybaveny softwarem UII (User Iso 

Interface)

Aplikace UII není jen prostý programovací software, nýbrž skutečné rozhraní pro správu 

strojů, kde každá jednotlivá funkce je řízena jako integrovaná aplikace, takže z ovládacího 

panelu lze přistupovat k rozhraní HMI (Human Machine Interface), do aplikace pro správu 

konfigurace stroje a do 3DToUI.

Systém se vyznačuje především těmito vlastnostmi: 

 přístup k funkcím podle úrovně kvalifikace na základě přihlašovacích údajů

 přístup k funkcím podle skutečné konfigurace stroje

 přítomnost rozhraní snadného programování WIZARD. 

 lineární grafická procedura pro tvorbu a správu programů.

 přítomnost interaktivní nápovědy (HELP), kde ihned najdete grafické vysvětlivky všech 

polí, které je potřeba vyplnit

 použití nejmodernějších technik plánování pohybu pro automatické zajištění absence 

kolizí a cest s maximální účinností za použití nových 3D výpočtových a simulačních 

algoritmů. 

3DtoUII
Společnost Crippa S.p.A vyvinula specifický profesionální nástroj. Jedná se o software, 

který umožňuje snadnou a intuitivní extrapolaci souřadnic trubky z 3D souboru.

Díky technologii této aplikace se vyplňování tabulky polárních souřadnic zjednoduší, 

minimalizují se chyby a urychlí se pracovní úkony.

SOFTWARE



Technologie Full Electric, typická pro všechny 
naše ohýbačky, zjednodušuje produkci a 
zvyšuje výkon stroje, zajišťuje extrémně 
rychlou instalaci a spuštění, absenci 
mechanických seřizování a maximální přesnost 
a opakovatelnost procesů. 
Všechny naše stroje jsou vybaveny CNC počítači Siemens nejnovější 

generace, díky čemuž mohou být neustále připojeny k firemní síti a 

monitorovány optikou IOT a I4.0.

Společnost Crippa vyvinula a stále modernizuje monitorovací systémy 

schopné shromažďovat data o produktivitě a technickém stavu stroje. Tato 

data lze poté využít k analýze různých strategických parametrů, zpřístupnit 

je na PC, tabletech a smartphonech či přes cloud pomocí platformy Siemens 

Mindsphere, která dokáže zpracovat vysoce komplexní analýzy a následně je 

použít k preventivní údržbě strojů a optimalizace průmyslových procesů. 

Technologia Full Electric, która charakteryzuje 
wszystkie nasze giętarki, upraszcza produkcję 
i poprawia wydajność maszyny, gwarantując 
niezwykle szybkie ustawienie i uruchamianie, 
brak mechanicznych regulacji oraz maksymalną 
precyzję i powtarzalność procesów.
Wszystkie nasze maszyn są wyposażone w sterowanie CNC Siemens najnowszej 

generacji, które pozwala na włączenie ich do sieci zakładowej i monitorowanie, 

również w optyce IOT i I4.0.

Firma Crippa opracowała systemy monitorowania w ciągłej ewolucji, będące 

w stanie zbierać wszystkie dane dotyczące wydajności i stanu maszyny. 

Dane te są następnie wykorzystywane do analizy licznych parametrów o 

strategicznym znaczeniu, wykonywanej na PC, Tablecie i smartfonie lub też w 

Cloud, na platformie Siemens Mindsphere, która pozwala na wykonanie bardzo 

złożonych analiz, mających na celu również konserwację prewencyjną maszyn i 

optymalizację procesów przemysłowych. 
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