Bystronic: Best choice.

Automation Bending Cell

Bending Cell
Bockningscentrum för helautomatisk plåtbearbetning
Kundnytta
■

■

■

■

■

Högre automationsgrad vid bockning tack vare helautomatisk verktygs- och griparväxling. Perfekt för att
beta av listor med jobb och passar växlande uppdrag med små partistorlekar upp till större serier
Spara tid och producera bockningsdetaljer exakt och utan bemanning. 7-axlad robot med hög bärlast som
erbjuder maximal flexibilitet och precision vid bockning. Bockningsuppdrag klaras av helautomatiskt och
felfritt även med tunga komponenter
Hög tillgänglighet tack vare en modulär konstruktion. Bending Cell erbjuder, beroende på utrustning, en
bockningslängd på upp till 4 meter, en robotbärlast på upp till 300 kilogram, ett generöst materiallager samt
verktygsmagasin
Ett komplett automationskoncept på ett och samma ställe. Bystronic tillhandahåller kantpressar, automation,
service och omfattande rådgivning
Bekväm offlineprogrammering av bockningsjobben. Efterföljande enkel dataimport till maskinstyrningen
utan att avbryta pågående produktion
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1 Verktygskapacitet 37 m, med
förlängning som tillval
2 Rotera verktygen
3 Linjäraxel 7 m, 10 m eller 13 m
4 Gripstationer 5, 7 eller 10
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Bending Cell
Antal ton kantpress
Bockningslängd
Verktygsutrymme
Standardslaglängd
Max. komponentstorlek
Max. komponentvikt (ca)
Max. bärlast robot
Min. plåttjocklek ca
Lufttillförsel
Max. arbetstycksstapel ca
Max. stapelhöjd för färdiga detaljer
Max. verktygskapacitet i magasinet
Antal greppstationer

100 t, 150 t, 200 t, 250 t, 320 t
4 300 mm
840 mm
450 mm
3 000 × 1 500 mm
165 kg
300 kg
0,5 mm
6–8 bar
1 500 mm
2 000 mm
37 m
5, 7, 10
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Bending Cell
Längd 

8 300 mm

Bredd 

12 000 mm

Max. komponentstorlek *
Bärlast robot 
Banlängd 
Min. plåttjocklek ca 
Max. plåttjocklek 

3 000 × 1 500 mm
120 kg, 210 kg, 300 kg
7 m, 10 m, 13 m
0,5 mm
10 mm

Max. arbetstycksstapel ca 

1 500 mm

Max. stapelhöjd för färdiga detaljer 

2 000 mm

Lufttillförsel 
Antal ton kantpress 
Bockningslängd **

6–8 bar
100 t, 150 t, 200 t, 250 t, 320 t
4 300 mm

Standardslaglängd 

450 mm

Verktygsutrymme 

840 mm

Max. verktygskapacitet i magasinet ***

* 		 Större applikationer finns på förfrågan
** Maximal bockningslängd
*** Med förlängning som tillval
Med reservation för ändringar i fråga om mått, konstruktion och utrustning. Certifiering enligt ISO-9001.
Tekniska data kan avvika beroende på land, lokala säkerhetsföreskrifter samt maskinens utrustning.

37 m

