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SCHRÖDER motordriven kantmaskin MAKV  

Motordriven kantmaskin för tunnplåt av svetsad stålkonstruktion. Två tystgående bromsmotorer 

monterade med genomgående axel, driver överprisma och böjprisma över en precisionsrullkedja.  

Kopplingsskåpet är inbyggt i den högra maskingaveln. På höger gavel är även den vridbara 

manöverpanelen placerad.    

Flyttbar fotomkopplare för överprisma UPP resp NER samt bockprisma är standard. 

Vid automatkörning stannar överprismat 8 mm från bottenläget. Alla lagringar  

och styrningar är självsmörjande och maskinen är i det närmaste underhållsfri.  

Tekniska data    

Arbetslängd   Plåttjocklek Öppningshöjd ö-prisma    Vikt         Yttermått                                  

mm mm                mm  kg            mm 

2020              2,0 120  1610        3030x1830                                 

2520              1,5 120  2160        3530x1830                         

3020              1,5 120  2320        4030x1830                         

                   ( längd x djup ) 
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Standardutrustning: 

30 graders skarpskena och 2 st kantskenor 10 resp 24 mm breda                           

Flyttbar fotbrytare                                       

Motordrivet bakre anslag 6-1000 mm                                                                    

Styrning POS 2000 professional 

 

  

 

Extra utrustning : 
 

Skenor för överprisma ( se exempel nedan )                                                                     

Skenor för böjprisma enligt önskemål                                                                                            

Anslag i andra utförande och med andra djupmått                                            

  

     
  

                                                                                             

Hörnstycken 

7 eller 11 delar,  

höjd 50 el. 90 mm  

 

Delade lådverktyg  Förhöjda skenor för överprisma 

Exempel på delning för verktyg med 11 delar 

till maskin med arbetslängd 2540 mm :  

50,55,60,65,70,75,100,200,400,725,750 mm  

+ 2st hörnstycken 75 mm 
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Schröder kantmaskin  

Styrning är Windowsbaserad  med touch-funktion 

där du med hjälp av grafikskärm lagrar dina artiklar 

i ett ”bibliotek” varifrån du plockar fram detaljen 

som skall tillverkas.     

Inmatning av bockvinkel och mått göres enkelt 

med tryckningar direkt på bildskärmen. 

Klippmåttet på plåtämnet visas direkt på 

skärmen      

All information visas både grafiskt och 

numeriskt och dateras automatiskt upp vid varje 

ny förändring.   

Bockningsförloppet kan följas grafiskt på 

skärmen. Information till operatören som t.ex 

vändning och vridning av detaljen visas steg 

för steg under arbetets gång.          

Styrning pos 2000 professional med grafisk visning 

 


