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RAS KANTMASKIN  

TURBObend plus 

En modern maskin som genom sin flexibilitet passar er oavsett om ni tillverkar 

plåtslageriprofiler, skyltar eller kassetter eller arbetar som underleverantör till 

industrin.  

Överprismat arbetar mycket snabbt och öppnar hela 200 mm. Öppningshöjd 

och slutningshöjd programmeras och alla typer av öppna och slutna omslag kan 

tillverkas. Kan förses med ett flertal olika verktyg. 

Underprismat är en optimalt konstruerad lådkonstruktion och förbundet med 

sidogavlar till en stabil enhet som ger maximalt motstånd  mot böjning och 

torsion. Därigenom  mycket hög precision på bockade detaljer.  

Bockprismat är optimalt konstruerat för största möjliga styvhet som garanterar 

exakta och måttnoggranna detaljer. Hastigheten är 80 grader per sekund, vilket 

ger en mycket hög produktivitet. Prismat har en helautomatisk inställning för 

olika plåttjocklekar som tar mindre än 10 sekunder . Detta ger alltid exakt 

inställning även vid ofta förekommande byten mellan plåttjocklekar.     
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Maskinen har ett mycket flexibelt integrerat uppläggnings- och anslagsbord. 

Anslaget drivs av en AC-servomotor och en parallell dubbelstyrning och har 

en måttnoggrannhet på +/- 0,15 mm.  

 

Varje anslagsenhet har solida främre anslagsfingrar och totalt 3 stycken 

vippanslag som ger en mycket snabb förflyttning mellan olika mått. 

För att kunna vrida stora detaljer på bordet kan fingrarna programmeras så 

att samtliga försvinner ner under bordsytan. 

Anslaget kan även fås i J- eller U-form. Vid stora och otympliga 

arbetsstycken kan man därigenom lätt stå och arbeta från baksidan av 

maskinen.   

 

 

Främre anslagsfingrar Mittersta anslagsfingrarna 
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Genom att utnyttja styrningen kan man lätt se vilka 

segment som skall användas och deras placering. 

Denna information finns för maskinens samtliga 3 

prismor. Monteringsanvisningen visas grafiskt. 

Till maskinen finns ett brett verktygssystem. Den normala tredelade 

skarpskenan kan lätt ersättas med radieskena eller delade lådverktyg. 

Delade verktyg finns till samtliga prismor och kan fås med fritt utrymme på 

fram- eller baksida. Låsning av delade verktyg sker med ett enkelt handgrepp. 

Fritt utrymme på baksida                       Fritt utrymme på framsida 
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Touch & More är en mycket 

flexibel styrning, den har en 15” 

panel med touchfunktion. 

Styrningen som är mycket enkel 

att använda ger operatören flera 

olika arbetssätt att välja på :   

Välj produkt ifrån ett 

bibliotek, lägg in dina 

mått och plåttjocklek. 

Styrningen skapar ett 

program  att köra.     

eller 

skapa din egen detalj med fingern 

som ritstift.    

Du ”ritar”  detaljen och ger den 

rätt form och storlek och vinklar 

med fingern.   

Ett komplett skrivbord finns till 

operatörens hälp. 

För den som kanske inte jobbar så 

ofta i maskinen passar ” EasyGo”. 

Lägg in vinkel, anslagsmått och plåt- 

tjocklek och och du är klar att köra. 

Vill du bocka efter ”ögonmått ”  kan 

du köra prismat stegvis med tryck- 

knapparna.   
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RAS KANTMASKIN  

TURBObend plus 

Tekniska data 

  Maskinstorlek 62.25 62.30          

Arbetslängd  mm 2540 3200 

Max plåttjocklek  mm 2,5 2,0  

Anslagsmått   mm 6-1550 6-1550  

Noggrannhet anslag  mm +/- 0,15  +/- 0,15  

Öppningshöjd överprisma mm 200 200  

Inställning böjprisma  mm 5,5 5,5 

Arbetshöjd   mm 850 850 

Maskinens bredd  mm 3690 4340 

Maskinens djup  mm 2100 2100 

Maskinens höjd  mm 1380 1380 

Vikt   kg 2800 3500  

Lufttryck   bar 5 5  

Anslutningseffekt överprisma kW 1,1 1,1 

Anslutningseffekt böjprisma kW 2,2 2,2 

 

Hastigheter 

Överprismats hastighet  mm/sek 26 26 

Bockningshastighet   grad/sek 80 80 

Anslagets hastighet  6-1550 mm sek 1,9 1,9 

  

 

     

      


