
9:30 Registre d’assistents

10:00 Benvinguda i introducció de la jornada
José Antonio Gago, Market Manager Product Innnovation a Eurecat

10:30 Introducció tecnologia ISF (Dieless) i aplicacions
Xavier Plantà, Director Tecnologies Industrials a Eurecat

11:00 Visita Lab ISF Eurecat per veure inici fabricació peça
Laura Puigpinós, Especialista ISF Untat Innovació de Producte a Eurecat

11:15 Pausa-cafè networking

11:30 Aplicacions ISF en el món de l’arquitectura
Alexandre Dubor, Robotic and Advanced Construction en IAAC 

12:00 El procés de disseny i desenvolupament per a ISF
Laura Puigpinós, Especialista ISF Unitat Innovació de Producte a Eurecat

12:30 Màquines ISF by MECO & Eurecat
Francesc Rodríguez , Director R+D a Meco

13:00 Visita Lab ISF Eurecat per a veure final fabricació peça
Laura Puigpinós, Especialista ISF Unitat Innovació de Producte a Eurecat

13:15 Consultes personalitzades sobre ISF

13:30 Fi de la jornada

JORNADA TECNOLÒGICA

Tecnologia ISF (Dieless)
Fabricació de formes 3D en planxa sense matriu

Col·laboren: Eurecat
és membre:

Eurecat Cerdanyola

Av. Universitat Autònoma, 23
08290 Cerdanyola del Vallès, Barcelona

Dijous, 7 de març de 2019
de 10h a 13:30h

Contacte - Eurecat Events:
Tel: 932 381 400  events@eurecat.org

www.eurecat.org

Inscriu-t’hi

Fabricar peces de planxa amb 
formes 3D complexes sense 
matriu ja és possible.

OBJECTIUS DE LA JORNADA:

A. Conèixer les possibilitats que ofereix la tecnología ISF 

(Incremental Sheet Forming o Dieless), versus la 

estampació, l’embotició o els processos manuals per 

fabricar sèries curtes o prototips de peces de planxa de 

metall. La tecnologia ISF es basa en la deformació 

incremental de planxa per control numèric, sense 

necessitat de costosos utillatges, per crear formes 3D.

B. Presentació de la nova generació de màquines per a la 

implantació de la Tecnologia ISF a la indústria, 

desenvolupada conjuntament per Meco Machines i 

Eurecat, la qual permet la fabricació de peces de grans 

dimensions.

A QUI VA DIRIGIDA:

La tecnologia ISF està molt indicada per empreses que 

fabriquen peces de planxa per a sectors com automoció, 

aeronàutica, ferroviari, arquitectura, enginyeria civil, 

maquinària, béns d’equipament o electrodomèstics, etc.

*Nota: donat l’aforament limitat de la sala, es prioritzarà l’assistència 

d’empreses transformadores de la planxa de metall o amb producte propi 

que incorpori parts de planxa.

Organitzen:

Meco Machines
és membre:

https://eurecat.org/es/
https://www.clustermav.com/
https://iaac.net/
https://www.railgrup.net/
http://ciac.cat/ca
https://www.meco-industries.com/es/machines/
https://www.tfaforms.com/4720527
https://www.afm.es/

