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Ingen vändning

Så fort som bockningsriktningen växlar måste operatören, även på 
högmoderna kantmaskiner, vända plåten. UpDownBend bockar plåten
uppåt och nedåt och revolutionerar därigenom hela bockningsförloppet.
Det speciella bockningssystemet förkortar cykeltiderna och reducerar 
personalkostnaderna. Tillverka bockningsdetaljerna snabbare och 
rationellare än tidigare!

Permanent stöd

Operatörssidan på UpDownBend är på anslagssidan. Ett modernt an
slagssystem anpassar sig i storleken automatiskt till den aktuella 
bockningssituationen. Om bockningsdetaljerna är små eller smala 
minskas bordsytan. Med stora plåtar ökas uppläggningsplanet till 
maximalstorlek. Därigenom är plåten permanent understödd. 
Operatören avlastas lyft och hantering och bockningsförloppet 
går fortare!

Aldrig mer behöver plåten vändas!



Perfekt materialflöde

Operatören kan ställa upp en plåtstapel direkt bredvid anslagssystemet
UpDownBend. Utan att behöva lyfta plåten kan man dra in plåten i 
maskinen, bocka detaljen och ta bort arbetsstycket. Inmatningsplanet,
arbetsplanet och utmatningsplanet ligger alla på samma höjd och 
möjliggör ett optimalt materialflöde, utan att operatören behöver 
någon hjälp för lyftning och hantering. UpDownBend en genomtänkt 
One-Man-Show!

Enkla bockningssekvenser

UpDownBend bockar plåtarna uppåt och nedåt. Därigenom kan 
operatören göra en bockningssida på detaljen färdig, innan han vrider 
plåten till nästa sida. Normalt skjuter ingen skänkel ut i riktning under-
prisma och anslagssystem. Genom möjligheten att bocka positivt och
negativt är bockningsföljden mycket enkel: alltid utifrån och inåt. En
tidsödande bedömning beträffande bockningsföljden bortfaller. 
Minskade stilleståndstider - högre produktivitet.

Automatiskt säker

Nästan magiskt ändrar bockprismat riktningen och bockar därmed 
plåten uppåt och nedåt. utan att operatören behöver vända arbetsstycket.
Eftersom anslaget förskjuter och positionerar plåten på nytt efter varje
bockningssteg, är del-automatiska förlopp möjliga. En transparent 
skjutvägg säkrar bockningsområdet helt mot tillträde. 
Sparar plats! Säkert! Snabbt!

Hög bockningseffekt

Maximal bockningseffekt erhålles genom ett samspel mellan maskinens
effekt och verktygens bockningskapacitet. UpDownBend har i över-
prismat 204 mm höga och delade getfotsverktyg som är avsedda för en
plåttjocklek om 4 mm. Ett extremt stabilt verktygsfäste med dubbla spår
och fjäderfäste sörjer för en säker infästning av verktyget och en optimal
kraftutlösning, helt oberoende om bockningskrafterna kommer överifrån
eller underifrån.
Säkert! Tillförlitligt! Noggrant!



Lätt lättgängligt och säkert

Genom teleskop-uppläggningssystemet är tillgängligheten till bocknings-
linjen optimal för operatören och hans arbetsposition ligger samtidigt
utanför bockningsområdet. Även med ett verktyg med flera stationer

UpDownBend: Flexibel anpassning!



och små bockningsdetaljer, kan operatören nå verktyget mycket 
enkelt. Det branta överprismat gör det lätt för operatören att komma 
nära bockningsområdet och lätt handha även små plåtar.



Enkelt verktygsbyte

Står på framsidan av maskinen bara vid byte av verktyg. UpDownBend
spänner fast verktygen i överprisma och bockprisma helt automatiskt.
Inläggning - Inkoppling – Färdigt! Hanterbara verktygssegment för 
överprismat är maximalt 150 mm långa och har handgrepp på sidan 
för lätt verktygsbyte. 
De delade, för det mesta fasta verktygen för underprismat kan bytas 
med ett snabbspännsystem. Styrningen visar för operatören grafiskt 
vilka verktygssegment som han skall använda för bockningsdetaljen. 
Korta växlingstider: nyckeln för framgång med små spilltider!

Stora friområden

De 204 mm höga och precisionsslipade getfotsverktygen för överprismat
erbjuder ett maximalt fritt område framför verktyget. Ett 58 mm främre
fritt område möjliggör att bocka C-skänklar som går djupt inåt!
Precisionsverktygen för bockprismat är även delade och kan sättas in i
verktygsfästet i två riktningar. Vändningsmöjligheten ger ytterligare friheter
och ytterligare flexibilitet vid utformningen av bockningsdetaljen! 
Underprismats delade verktyg är 66 mm höga. De erbjuder samma stora
friområde för överprismats verktyg. Skulle bockningsskänkeln vara riktad
nedåt, möjliggör verktygets djup och delning, ytterligare insatsmöjligheter. 
Universell! Flexibel! Variabel!

Inställning av plåttjocklekar och bockningsradier

En modern vridpunktsinställning anpassar 
UpDownBend automatiskt till plåttjocklek och önskad 
bockningsradie - och detta både vid bockning uppåt, 
liksom vid bockning nedåt. Därvid blir arbetsplanet alltid
på samma höjd, även när bockningsriktningen växlar. 
Underprisma och anslagssystem är förbundna till en 
stabil maskinkropp, som ger precisa bockningar och 
skänkelmått. En enda verktygssats räcker, för att bocka
omväxlande plåttjocklekar och radier. 
Flexibel! Investeringssnål! Rationell!

Bestående egenskaper!



Extremt raka

RAS har gjort bockprismat med en revolutionär ny uppbyggnad. 
Prisma-i-prisma-principen minskar bockprismats nedböjning 20 gånger. 
Därigenom uppnår UpDownBend spikraka bockningar. Bomberings-
systemet blir överflödigt och datainmatningarna minskar. 
Precist! Produktivt! Noggrant!

Rita och bocka

Den revolutionära 15” Toch&More-styrningen gör Ert finger till ritstift. Drag
skänkeln enkelt till önskat mått och önskad vinkel. CADalyzern simulerar
bockningsförloppet och framställer, från profilritningen, automatiskt det 
färdiga bockningsprogrammet. Den visar det färdiga programmet, detaljen
och de aktuella bockningsstegen översiktligt på bildskärmen. Styrningen
beräknar automatiskt tillklippta mått. Den visar operatören grafiskt erforder-
lig utrustning och ger under arbetsförloppet anvisningar om handhavandet. 
Grafiskt! Förståeligt! Enkelt!

Servo-drivteknik

Modernaste servo-drivteknik ökar och minskar prismornas och 
anslagets hastighet med korta ramper. De dynamiska rörelserna under-
stryker den vitala karaktären för UpDownBend. Moderna regleringsrutiner
synkroniserar parallelliteten för överprismats drivning till höger och vänster,
liksom för bockprismats drivning. Servodrivningarna sörjer för finkänsliga
positioneringsförlopp och säkrar drivningarnas extrema stopprörelser!
Lätt! Kraftfullt! Dynamiskt!

Utökning och påbyggnad

Anslagssystemet tillåter utbyggnad åt båda sidor och möjliggör i J- eller 
U-form maximala anslagsdjup upp till 3270 mm. Underprismats stora 
noggrannhetsgrad möjliggör integration av en komplett tillverkningsenhet
med robothantering eller andra inmatningsanordningar. 
Försäkra Er redan idag om en plats i främsta ledet, för framtiden!

Nedböjning: klassiskt bockprima

Nedböjning: bockprima UpDownBend



Tekniska data UpDownBend

Bockningslängd max 3200 mm

Plåttjocklek max (stålplåt 400 N/mm2) 4,0 mm

Plåttjocklek max (rostfri plåt 700 N/mm2) 2,5 mm

Plåttjocklek max (aluminium 260 N/mm2) 5,0 mm

Bockningsdetaljens höjd (fyra sidor) 300 mm

Anslagsdjup (standard) 95 – 1510 mm

Anslagdjup max J-/U-anslag (extra) 3270 mm

Anslagsenhet standard 2 + 8 + 2

Teleskop-uppläggningssystem 640 – 1520 mm

Anslagsnoggrannhet +/- 0,1mm

Överprismats öppningshöjd max 600 mm

Vridpunktsinställning +/- 15 mm

Bockprismats inställningshöjd (omkörning av förbockade skänklar) 150 mm

Bockprismats svängområde 180 Grad

Arbetshöjd 1000 mm

Maskinbredd ca 4700 mm

Maskindjup ca 3200 mm

Maskinhöjd ca 2500 mm

Driveffekt överprisma ca 2 x 3,0 kW

Driveffekt bockprisma ca 2 x 5,5 kW

Anslutningseffekt 15 kW

Lufttryck 6 bar

Vikt netto ca 11000 kg

Hastigheter

Överprisma 75 mm/s

Bockprisma 80 Grad/s

Anslag från min till max 2 s
Vi förbehåller oss rätten till ändringar. Bilder kan visa extra tillbehör.
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