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SOBRE NÓS
AMOB S.A. fornece uma das maiores gamas de equipamentos especializados para a industria de curvatura de
tubos e perfis a nível mundial.
Fundada em 1960 por António Martins Oliveira Barros
(AMOB) e posteriormente sucedido pelo seu filho Manuel
Barros e pelos seus netos Inês Barros e Manuel António
Barros, a AMOB tornou-se progressivamente líder mundial no fabrico de equipamentos para a industria da metalomecânica.

conformadoras de

Servimos o mercado global com um nível excecional de
equipamentos e ferramentas para a curvatura de tubo,
perfis e conformação de extremos – dos mais simples
equipamentos manuais aos mais complexos sistemas CNC
totalmente elétricos.

extremos

Sede

A AMOB desenvolve, projeta, produz, comercializa e presta assistência técnica a uma enorme variedade de produtos para um sem número de sectores industriais de topo,
incluindo o automóvel, naval, aeronáutico, construção,
PRODUÇÃO
A AMOB orgulha-se da sua capacidade produtiva em Portugal, empregando mais de 140 pessoas nas suas instalações
principais em Louro. A recentemente renovada empresa cobre uma área de 18000m2 e está munida de equipamentos
produtivos com a mais alta tecnologia, incluindo centros de maquinação, tornos, fresadoras CNC, bem como tecnologia
de corte, punçonagem, curvatura, etc. para garantir os mais altos padrões de fabrico. Fora de Portugal temos também
instalações comerciais na Rússia, Brasil, Espanha, França e Benelux. Além de uma rede de mais de 70 agentes e centros
técnicos, garantindo assim suporte onde quer que se encontre!

AMOB Portugal
Rua Padre Domingos J. Pereira 1249
4760 – 563 Louro - V.N. Famalicão
Portugal
Telf. 00 351 252 330 900
amob@amob.pt
www.amobgroup.com

TÉCNICO
Os nossos produtos são desenvolvidos e projetados por uma vasta e experiente equipa de engenheiros. Oferecemos
soluções altamente competitivas sem nunca comprometer a qualidade, ao longo dos anos a AMOB cresceu juntamente
com as solicitações dos seus clientes e as necessidades do mercado. Somos apaixonados pelo que fazemos, pelos nossos produtos e pela relação que mantemos com os nossos clientes.

Obrigado por escolher a AMOB!

www.amobgroup.com

www.amobgroup.com

MB

Conformadoras de extremos
Os modelos da gama AMOB para conformação de extremos alcança os 150mm de diâmetro de tubo, cobrindo assim um
vasto leque de sectores de atividade. Equipadas de origem com até três estações automáticas de conformação, podem
ainda ser munidas de estações adicionais ou de punçonagem.
A AMOB pode garantir os resultados em qualquer aplicação graças à sua enorme capacidade de projeto e aos meios de
produção ao seu dispor. Com um design compacto e reduzida área de operação, estão preparadas para serem integradas
em células de produção. estes equipamentos totalmente hidráulicos garantem uma produção elevada, tempos de ciclo
automático reduzido, consistência de resultados.

MB150/1

Uma estação de conformação automática
Aperto de mordaça totalmente hidráulico
Lubrificação automática

MB60/3

Três estações de conformação automáticas
Unidade de punçonagem independente
Aperto de mordaça totalmente hidráulico

MB60D

Dupla estação de conformação
Batente automático
Lubrificação automática

MB150/3

Três estações de conformação automáticas
Aperto de mordaça totalmente hidráulico
Lubrificação automática

Lubrificação automática

Ajuste 3D das estações de conformação

Mudança rápida de ferramentas

Para aumentar a vida útil das ferramentas e a qualidade do acabamento das peças produzidas.

Nos modelos MB as estações de conformação podem ser ajustadas nos eixos X, Y e Z.

Mudança rápida e simples das ferramentas das estações de conformação e mordaças.

Especificações técnicas
			MB30		MB60		MB100		MB150		 MB200		MB250
Capacidade máxima

Ø30x3 mm

Ø60x4 mm

Ø100x5 mm

Ø150x6 mm

Ø200x6 mm

Ø250x6 mm

Curso de conformação

168 mm		

170 mm

215 mm		

240 mm		

240 mm

250 mm

Estações conformação

até 3		

até 3 		

até 3		

até 3		

até 3 		

até 3

Pressão de trabalho

165 bar		

180 bar		

180 bar		

200 bar		

200 bar		

200 bar

Potência instalada

4 kw		

7.5 kw		

7.5 kw		

11kw		

22 kw		

30 kw

Capacidade indicada para aço 450N/mm2. Todos os datos das máquinas não são vinculativos e podem estar sujeitos a alterações sem aviso prévio. As imagens são meramente ilustrativas.

