
Představení NexT… 
The Press Brake Controller for The Productivity minded People !!

CNC řízení jsou obvykle považovány za vrchol vývoje ohraňovacích lisů. A je to správné! 
Dělají práci na ohraňovacím lise snažší a poskytují mnoho funkcí, které dříve nebyly k 
dispozici. 
Automatický výpočet lisovací síly, automatický výpočet polohy zadního dorazu pro ohyb, 
výpočet radiusu, korekci úhlu, grafické programování… 
!
CNC řízení dávalo operátorům mnoho, ale naneštěstí také hodně zdržovalo. Byl zde 
větší potenciál. Tak málo z tohoto potenciálu se uvedlo do života. 
!
Až teď… 



!
Toskar představuje NexT 3.0 Press Brake Controller pro  serii 
ohraňovacích lisů MasterFab. 

!
!
!
NexT má všechny funkce, které se používají na… 
!
!
!
To Vám umožňuje vytváření 2D nebo 3D programů na skutečném, 
snadno použitelném rozhraní, kde je každý krok jasně ohraničen 
ikonama a textem!
Program se jednoduše vykresluje na 17" dotykové obrazovce
NexT provede automatický propočet potřebné lisovací síly, automaticky 
propočítá optimální lisovací sekvence s minimem otáčení a obracení 
ohýbaného plechu, hodnoty radiusu, polohu jednotlivých os zadního dorazu, 
potřebnou polohu bombírungu a polohu beranu pro naprogramovaný úhel a 
další potřebné funkce pro daný ohyb.



!
!
!
!
!
!
To není vše NexT nabízí i když… 
!
Návrhem NexT, pro Vám chceme být skutečným společníkem, 
odstranit všechny překážky ve výrobním procesu.

!
K dosažení tohoto cíle jsme navrhli funkce daleko nad rámec… 
!



Automatický výběšr nástrojů : Výběr správného nástroje je klíčovou 
částí ohýbacího procesu. Úhly, radiusy a délky - vše je závislé na 
výběru správných nástrojů pro požadovaný výrobek. 
Když nakreslíte požadovaný výrobek do řízení NexT, bude automaticky 
navržen nejvhodnější nástroj - lisovník a matrice z nástrojové knihovny. 

!
!
DXF Part Import : řízení NexT 
mohou automaticky zpracovávat 
vybrané díly v DXF formátu.  
Stačí připojit USB flash disk s 
nahraným DXF souborem a NexT 
provede automaticky konverzy 
DXF souboru na výrobní program 
potřebný pro funkci stroje. NexT 
může také číst data jako úhly a 
sílu materiálu z DXF souboru a 
připravit celý program 
odpovídajícím způsobem.

!
!
!

DXF Tool Import : Každý 
provozovatel ohraňovacího lisu 
ví, že zadávání nových nástrojů 
pro CNC řízením je časově 
náročný a zdlouhavý proces. 
Máme řešení! 
Požádejte svého dodavatele 
nástrojů o 2D DXF výkres 
nástroje, nahrajte ho na USB 
flash disk ad NexT  data 
zpracuje a nový nástroj uloží do 
knihovny nástrojů. Deset 
sekund a máte hotovo.

!
!



Vzdálený servis : Připojíte-li Vaše řízení NexT k Vaší firemní síti,
technici výrobce se mohou připojit a na dálku diagnostikovat závadu

!
Výrobní zprávy : NexT bude mít výrobní zprávu pro každého operátora
definovanou s detaily jako doba trvání běhu stroje pro počet cyklů ohybů 
porváděných  operátorem. Tímto zůsobem výroby může manažer řídit 
úroveň produktivity pouze pohledem.

Offline Software : Next přichází s offline softwarem pro Vaši technickou 
kancelář se všemi funkcemi o kterých jsme Vám říkali tak dalece, že Vaši 
technici budou mít plnou kontrolu nad strojem, přípravou a nahráváním 
částí programů nahráváním nových nástrojů a snadným nahráváním 
všech částí programů, nástrojů a parametrů. !
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!
!
Naši technici se hodně věnovali uživatelskému rozhraní. Dobré 
uživatelské rozhraní dělá dobré řízení kde naopak vytváří hodně neshody 
mezi operátorem, ohaňovacím lisem a výrobním tokem.



Zaměřili jsme se na 
jednoduché rozhraní které 
zobrazuje nejdůležitější 
funkce  dotykem prstu. 
Když technik potřebuje  
předem provést technické, 
modifikační, změny řízení 
a chytrý návrh pop-over 
menu nechá ho aby se 
dotvořilo. 

!
!
!

!
NexT je vyvíjející se platformou, která bude provázet ohraňovací lisy 
Toscar do dalších let. Informacema z Vaší zpětné vazby je naší 
snahou vylepšit NexT, budeme přidávat další funkce po celou dobu 
životnosti Vašeho lisu, a všechny tyto aktualizace Vám mohou být 
dodávány zcela zdarma.

!
!
NexT je další generace řízení ohraňovacích lisů a přináší funkce, které  uvolní 
potenciál vašeho ohraňovacího lisu a zvýší vaši produktivitu.

!
NexT je navržen a vytvořen pro Vás… 
!
!
!
!
!
!



Toskar představuje NexT 2.0 for EasyFab  ohraňovací lisy!

!
NexT je výkonné 2D 10” dotykové grafické řízení navržené firmou 
Toskar. Umožňuje Vám vytvářet 2D grafické programy snadno na jeho 
10” grafické obrazovce s jeho intuitivním uživatelským rozhraním. 

!
!
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!



 Jakmile bude Vaše část programu připravena,Next převezme, vypočítá 
potřebou lisovací sílu, ukáže rozvinutý  rozměr a radiusy and připraví  
ohýací sekvenci v optimálním pořadí, čímž neztrácíte čas obracením 
nebo otáčením dílů při ohýbání.

!!
Je skutečně jednoduché nastavit více nástrojových stanic a NexT určí 
použití nejvhodnější nástroje pro daný ohyb aniž by Vás zdržoval.

!



!
Uložení nástrojů ve formátu DFX: každý pracovník na ohraňovacím lisu ví, 
že vkládání nových nástrojů do CNC řízení je časově náročný a zdlouhavý 
proces. Máme řešení! Stačí požádat Vašeho dodavatele nástrojů o 2D DXF 
výkresy nářadí které chcete koupit vložit na USB flash disk a NexT je stáhne 
a vloží vaše nové nástroje do knihovny nástrojů. Deset vteřin a je to hotové! 

!
Vzdálený servis: když připojíte  NexT řízení k Vaší firemní síti, náš servisní 
mechanik se k ní vzdáleně připojí, a diagnostikuje nebo opraví většinu 
problémů, které můžou být.

!
Výrobní zprávy: : NexT bude mít výrobní zprávu pro každého operátora 
definovanou s detaily jako doba trvání běhu stroje pro počet cyklů ohybů 
porváděných  operátorem. Tímto zůsobem výroby může manažer řídit 
úroveň produktivity pouze pohledem

!
!
Rodina řízení NexT dobré rozhodnutí pro firmy které chtějí  od svýc 
ohraňovacích lisů co nejvíce.

!
To znamená pro všechny továrny venku! 




