
RAS TURBO 2 plus



• Mångsidig bockning av kassetter, lådor och profiler

• Typiska tillämpningar: tak och fasad, kanaler, skyltar, industrin

• Vidareutveckling av TURBObend plus

• Automatisk profil programmering

• Drift från framsidan (mindre delar och profiler)

• Drift från baksidan (stora paneler)

• Förbättrade bocknings resultat

• Kapacitet: 3200 x 2 mm & 2500 x 2,5 mm

• Verktygshöjder upp till 127 mm

Användningsområden



Delar

• Viker paneler och profiler i olika vinklar, radier eller öppna / 

stängda omslag



Teknisk data

TURBO 2 plus

Materialtjocklek (för 400 N / mm²)

Arbetslängd max.

Anslag (rektangulärt system) 

Öppningshöjd

Arbetshöjd

Maskinens dimensioner

Vikt netto ca

2 2,5 mm

3200 2520 mm

6-1550 6-1500 mm

280 280 mm

850 850 mm
4600 x 2500

3800

62.30 62.25

mm

kg



Överprismat

• Snabba tillslutning / öppning av överprismat

• bockar omslag: stängda, öppna, dropp format

• Stort utrymme framför överprismat (flexibilitet för del tillverkning)

• Stabil överprisma för raka delar

• Servo drivenhet / servo regulator + absoluta pulsgivare: 

exakta positioner och kalibrering



Bockprismat

• Snabba bockning: korta cykeltider

• Djupet på bockprismat: utmärkta resultat

• Anpassningsbar: Automatisk justering för materialtjocklek

• Ny design för förbättrad noggrannhet

• 3-fas drivning med servo regulator och absolut kodare: ingen 

kalibrering



Kantskena

• Extra djup struktur för rak bockning

• Svetsade sidor resulterar i en styv maskinkonstruktion

• Maximal motstånd mot böjning och vridning av materialet

• Modifierad nedre prisma för förbättrad bombering



Automatisk inställning av bockprisma

Spänningar i verktyget:

Korrekt justerat 

bockprisma (övre) och 

feljusterad bockprisma 

(nedre)

• Automatisk justering av bockprisma för olika materialtjocklekar

• Enkel inställning av bockprismat

• Lång livslängd



• Placera materialet mot fingrarna vid varje bock

- Upprepbar arbetsprocess

- 1 istället för 2 operatörer (50% kostnadsbesparing)

- Ingen markering av tomma ämnen behövs 

(30% tidsbesparing)

• Bär hela materialets vikt

• Massiva främre och bakre stoppfingrar

• Fingrar sänks ner (ingen kollision under rotation)

• Servo-enhet med servo-regulator och absolut kodaren

Bakre anslag



Anslagets utformning

Rektangulärt anslag T-format anslag

• Valbara anslagsform

• Anpassningsbar till arbetsuppgiften och tillgängligt golvyta

• Centrerad placering för bästa bockresultat

• Rektangulär anslag 6-1550 mm

• T-format anslag för korta sidobockning på långa delar 

(6-3050 mm)



Bakre anslag

Massiva främre stoppfingrar Mellanstopp fingrar

• Rektangulär bakindikator: 3 stoppfingrar

- Stoppfingrar sänks ner för kollisionsfri rotation

(lufttryck 6 bar)

- Snabb positionering

- utrymesbesparande anslagsdesigt



Verktyg till bockprisma

• Multifunktionella verktyg för övre prismat

• Standardverktyg för överprismat som för TURBObend plus

• Automatisk verktygsavkänning

• Stort utrymme som möjliggör komplexa profiler

• Verktygshöjder upp till 127 mm



Verktyg till bockprisma

Skarpskena Segmetverktyg
• fritt utrymme bak

Segmentverktyg
• Fritt utrymme fram

40V-verktyg



Verktyg till bockprisma

• Enkel hantering av verktygssegment 

• Snabbkoppling för lådverktyg 

• Verktygssats med tre verktygssegment

• Segmentverktyg: grundsegment 200 mm, adapter 30-60 mm, 

hörnverktyg vänster / höger

• Verktygsgeometri: Perfekt matchande former. 

Verktyg kan eftermonteras.



Övervakning av verktygsbyte

• Situation: Mekaniskt klämsystem för överprismat

• mjukvaran måste veta verktygets höjd

• Laser går igenom en utskärning i verktygen från vänster till 

höger

• Avbrott i lasern signalerar ett verktygsbyte

• Därefter: Automatisk verktygshöjddetektering



Iakttagelse av verktygets höjd

• När du har ändrat verktygen kommer verktygshöjden att 

upptäckas automatiskt

• Skanna den främre verktygsspetsen

• Arbetar med korrekta maskininställningar

• Inmatning av verktygshöjd beror inte på operatören



Standard verktyg till bockprisma

• Verktygsbredd 10 och 20 mm

• Verktygsbredd bestämmer max tjocklek och min Z-dimension

• Ytterligare verktygsbredd på begäran



Justerbar bombering

• Bomberingsverktyg 15mm bred

• Justerbart bombering

• Bästa resultat för radier i flera steg

• Kan eftermonteras på befintliga 

maskiner

Öppen radie i profilens mitt 

utan bombering (överst). 

Ständigt rak radie med 

bombering (nedan).



Verktyg till kantskena

• Utfräsning för fingrarna i 

kantskenan

• Minsta material 6 mm

• Mätning av små delar



Styrning

• PC (Windows, LAN, WLAN, Bluetooth, etc.)

• Laddar program

• Arbeta med jobblistor

• Laddar delfiler i STEP, dxf, dwg, geo-format

• Högsta nivå av bockningsnoggrannhet på grund av 

teknologitabeller

• Automatisk delprogrammering

• Automatisk rangordning av alternativ 

bockföljd

• Simulering i 3D på skärmen

• Online-support via TeamViewer

• Luftkonditioneringssystem 

för styrskåp



Valbar arbetssida

Arbeta från framsidan
• 24-tums touchsskärm

• Idealisk för små delar och 

profiler

Arbeta från baksidan
• 24-tums touchsskärm

• Idealisk för stora delar



Import av illustration/profil

• Laddar filer i STEP, dxf, dwg, geo-format

• Exakt och felfri CAD-dataimport



1-klick-Programmering
• Automatisk programmering av bocksekvens med ett enda musklick

• Ingen tidigare erfarenhet krävs

• Programvaran föreslår den bästa bockföljden med en 5-stjärnig 

ranking



Bocksimulering

• 3D-bocksekvenssimulering

• Visualiserar kollisioner

• Med Office-programvara: Programmering och 

utvärderingar på kontoret


