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XWA
MADE IN ITALY

CNC Forming and Bending Machine for Wiper Arms
Maszyna CNC do formowania i gięcia ramion wycieraczek
XWA is OMCG answer to wiper arms manufactures. A compact solution that combines incredible flexibility, ease of use and
changeover with excellent performances. The process includes the following operations: strip uncoiling, straightening, feeding,
marking, punching, notching, side and flat bending, twisting, adapter side and spring side bending. The machine can be equipped
with quality check vision system for operations and RFID tooling check. It can also easily integrate with third parties in-line adapter
assembly units by means of a pick’n’place robot. Besides OMCG’s legendary quality and long lasting mechanics, it shares with the latest
OMCG CNC benders the same 3D human-interface software Easy Programming 4.
XWA to rozwiązanie OMCG dla producentów ramion wycieraczek. Kompleksowe rozwiązanie, które łączy w sobie niesamowitą elastyczność,
łatwość obsługi i przezbrojenia w połączeniu z doskonałymi osiągami. Proces obejmuje następujące operacje: rozwijanie taśmy, prostowanie,
podawanie, znakowanie, wykrawanie, nacinanie, gięcie krawędziowe i płaskie, skręcanie, gięcie po stronie adaptera i po stronie sprężyny.
Maszyna może być wyposażona w system wizyjny do kontroli jakości operacji oraz kontroli narzędzi RFID. Można ją również łatwo
zintegrować z adapterem sieciowym innych firm w jedną jednostkę montażową, za pomocą robota typu pick’n’place. Oprócz słynnej
niezawodności i długiej żywotności maszyny OMCG, zaliczają się do najnowszej generacji giętarek CNC. OMCG używa całkowicie nowego
interfejsu 3D dla lepszego zintegrowania człowieka z maszyną, za pomocą oprogramowania Easy Programming 4.
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Technical data / Dane techniczne

XWA

Rod sizes | Rozmiary taśmy

9 x 3 9 x 4 12 x 4 mm

Nominal tensile strength | Nominalna wytrzymałość na rozciąganie
Minimum rod length | Min. długość taśmy
Maximum rod length | Maks. długość taśmy
Bending angle max. | Maks. kąt gięcia
Controlled axes no. | Ilość osi sterujących
Mains electricity* | Zasilanie*
Total installed power | Całkowita moc zainstalowana
Average consumption** | Średnie zużycie**
Compressed air requirements | Wymagania dotyczące sprężonego powietrza
Dimensions (L x W x H) | Wymiary (L x B x H)
Weight | Waga

** consumption measured on average production data / zużycie mierzone na podstawie średnich danych produkcyjnych

UNCOLING

Rozwijanie taśmy

Options / Elementy opcjonalne
/ RFID control for proper dies set-up
/ Optical quality-check
/ Possibility of different rear end shapes
/ Fast dies changeover system
/ Possibility of integration with third parties
robots or external units
/ Kontrola RFID w celu prawidłowego ustawienia matryc
/ Optyczna kontrola jakości
/ Możliwość różnych kształtów zakończeń
/ System szybkiej wymiany matryc
/ Możliwość integracji z robotami innych firm lub
jednostkami zewnętrznymi

2

STRAIGHTENING
Prostowanie

Easy programming 4
1. Drawing entry: cartesian mode (X-Y-Z), polar mode (LRA), import
from STEP file | Wprowadzanie rysunku: tryb kartezjański (X-Y-Z), tryb

3

FEEDING
Podawanie

MARKING
PUNCHING
NOTCHING
4

Znakowanie
Wykrawanie
Nacinanie

5

BENDING UP/DOWN
BENDING LEFT/RIGHT
TWISTING

6

CUTTING

Dobre / Złe gięcie
Gięcie lewo/prawo
Twisting

Cięcie

biegunowy (Długość-Promień-Kąt), import z pliku STEP

2. 3D programming | Programowanie 3D
3. Real time part adjustment | Korekta elementu w czasie rzeczywistym
4. Simulation and anti-collision check |
Symulacja i kontrola kolizji

5. Measurement system set-up interface |
Interfejs konfiguracji systemu pomiarowego

6. Industry 4.0 interface | Interfejs Przemysł 4.0

Maszyna jest przedstawiona bez osłon zabezpieczających wyłącznie w celach pokazowych. Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji wszelkich informacji i/lub zdjęć zawartych w tej broszurze bez uprzed

Basic configurazion / Podstawowa konfiguracja

1

200 mm
700 mm
± 40°
up to 7 | do 7
EU: 400 V 3-ph+N 50 Hz | UE: 400 V, 3 fazy + N, 50 Hz
62 kW
15 kWh
90 psi (6 bar) @ 100 Nl/min
1320 x 5300 x 2450 mm
8300 kg

The machine is shown without safety barriers for display purposes. The manufacturer reserves the right to alter any information and/or picture provided in this brochure without notice

*other option available on request / inne opcje dostępne na życzenie

up to | do: 1200 N/mm2 (9 x 4 mm max.)
up to | do: 1000 N/mm2 (12 x4 mm max.)

