
O SISTEMA DESENVOLVIDO PELA FIESSLER 
ALEMANHA É MUNDIALMENTE CONSAGRADO 
POR SUA FACILIDADE DE INSTALAÇÃO, 
OPERAÇÃO E ALTA PRODUTIVIDADE.

POSSUI CERTIFICADOS TÜV DE 
CONFORMIDADE COM AS NORMAS EUROPEIAS 
EN12622 (SEGURANÇA DE DOBRADEIRAS 
HIDRÁULICAS) E CATEGORIA 4 CONFORME A 
EN 61496.

É COMPOSTO DE EMISSOR E RECEPTOR 
LASER DE MÚLTIPLOS FEIXES CONFORME 
REQUERIDO PELA NR12, CLP DE 
SEGURANÇA INTEGRADO, ALÉM DO 
EXCLUSIVO SISTEMA AMS PARA O 
MONITORAMENTO DE VELOCIDADE DA 
FERRAMENTA. 

SÃO MAIS DE 11.000 MÁQUINAS UTILIZANDO 
O SISTEMA AKAS EM TODO O MUNDO.

APLICAÇÕES
PRENSAS DOBRADEIRAS HIDRÁULICAS

AKAS
SEGURANÇA PARA
PRENSAS DOBRADEIRAS

SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO

E SEGURANÇA INDUSTRIAL
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A CHOICE desenvolveu uma solução completa, de rápida instalação 
e descomplicada para clientes finais que desejam ter suas máquinas 
adequadas para a NR12. Composto dos conjuntos LASER emissor e 
receptor, sensores magnéticos de velocidade para ferramenta e 
painel montado com as interfaces de segurança e todos os 
acessórios necessários. Com esse kit, o cliente final tem uma 
redução significativa dos custos de instalação. 
Toda a documentação técnica e certificados dos componentes 
acompanham o kit. São duas versões básicas, para o sistema 
Manual e para o sistema Motorizado.

O sistema AKAS III F
MOTORIZADO da Fiessler foi
projetado como uma solução
completa para fabricantes de prensas 
dobradeiras, além da adequação de máquinas 
usadas, proporcionando o estado da arte em 
segurança, velocidade e produtividade. 
Possibilidade de comunicação com os principais 
CNCs para dobradeiras do mercado.
A Fiessler Alemanha possui um grande histórico 
de aplicações desenvolvidas com o AKAS III F 
MOTORIZADO, são mais de 8.500 sistemas 
instalados em fabricantes de máquinas e 
usuários finais. Alguns dos mais importantes 
fabricantes de máquina já adotaram o AKAS III 
F MOTORIZADO como modelo padrão.

Ajuste Automático: A cada troca de ferramentas, 
o sistema motorizado ajusta automaticamente o 
conjunto emissor e receptor, iniciado pelo 
simples pressionamento de um botão. Esta 
versão garante baixíssimo tempo de set-up.

Principais Características:

CLP de segurança integrado
Dobras de caixa ainda mais eficientes
O menor tempo de resposta disponível no 
mercado, somente 0,75 ms
Menor perda de tempo e maior produtividade.

Segurança máxima
Com seu sistema LASER com 8 feixes, nenhum 
tipo de dobra, mesmo as mais complexas, ficam 
desprotegidas.

AKAS III F
MOTORIZADO

O sistema AKAS LC II F
para dobradeiras hidráulicas
foi projetado para garantir a
máxima segurança para o operador
durante o processo de dobra, o AKAS LC II F
oferece recursos para uma integração rápida e 
eficiente em máquinas usadas, e a melhor 
relação custo-benefício do mercado para 
fabricantes de dobradeiras hidráulicas.
O AKAS LC II F torna as dobradeiras aptas para 
trabalho conforme os requisitos das normas de 
segurança de máquinas. 
Devido seu sistema LASER de múltiplos feixes, 
o produto atende totalmente aos requisitos da
NR12. Mesmo para a dobra de peças pequenas, 
o AKAS LC II F oferece uma solução amigável 
ao operador, sem descuidar em nenhum 
momento da proteção dos dedos, mãos e 
braços.

Ajuste manual: A cada troca de ferramentas, o 
operador deve fazer o alinhamento manual do 
conjunto emissor e receptor, este ajuste é de 
fácil execução e não requer nenhuma 
ferramenta especial.

Principais Características:

CLP de segurança integrado
Dobras de caixa rápidas e simplificadas
Para dobradeiras com mesas de até 6m
(Opcão também para mesas de 8m)
Categoria de segurança 4
Produto certificado pela TÜV
LED de muting Integrado

AKAS LC II F
MANUAL



Kit AKAS II F Manual - código 358820
Kit AKAS III F Motorizado - código 359590
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Suporte automático
laser receptor

Suporte automático
laser emissor

Pedal de
segurança

Painel para interfaces
de sinais de segurança

Botão de emergência
auto monitorado

Chaves de segurança
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https://www.youtube.com/watch?v=YtvTOopukYY
https://www.youtube.com/watch?v=cU91J0zPtU0
https://www.youtube.com/user/choicetecnologia

