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RUNDBOCKNINGS- 
MASKIN 8268

Ämnad för produktion av medelstora och krävande 
serier är 8268 konstruerad för att möta de krav som 
längre valsar för rundbockning med snäva radier 
medför. En svetsad stålram och styrningar i gjutjärn 
ger en hög stabilitet. Konstruktionen med tre valsar 
(förbocknings, under- samt böjvals) monterade i 
individuella styrningar möjliggör en hög produktivitet 
och enkel inställning av valsarna. Övervalsen är 
monterad rakt över klämvalsen vilket medför en 
symmetrisk placering av valsarna i denna fyrvalsmaskin. 
För att kunna kontrollera bockningsresultatet över hela 
arbetslängden kan maskinen utrustas med hydrauliska 
bomberingsstöd för undervalsen. Detta görs genom att 
använda tre stycken stödblock där varje block har fyra 
stycken stödlager. Bomberingen görs sedan genom 
användandet av en handpump.

Alla fyra valsarna är drivna för att undvika märken 
hos lättrepade arbetsstycken på grund av slirande 
valsar. Rörelsen hos de tre undervalsarna utförs med 

hjälp av kulskruvar. Fyrvalssystemet eliminerar vidare 
mellanhantering av arbetsstycket mellan förbockning 
samt slutbockning. Detta möjliggör en hög repetitivitet 
och även en snabb och rationell produktion. När 
bockningen är färdig öppnar låsarmen på maskinens 
högra sida för borttagning av arbetsstycket.

V CNC-kontroll med lagringskapacitet om 200 
program i internminnet samt i princip obegränsat 
genom anslutning av externt USB-minne

V Förbockning samt slutlig bockning i samma 
operation

V Alla fyra valsarna är drivna
V Bomberade valsar
V Programmerbara axlar
V Konstruerad för högsta noggrannhet
V Justerbar inställning av bombering av undervalsen
V Programbackup via extern dator eller externt 

anslutet USB-minne

w max 3040 mm

ø 110-140 mmt max 5,0 mm

CNC
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 1Lättanvänd kontrollpanel
Programmeringen av maskinen utförs genom olika 
menyval tillgängliga på skärmen. För att förenkla 
programmering är flera knappar av multifunktionstyp 
vars funktion ändras automatiskt när menyn ändras.  

CNC maskinen har en lagringskapacitet om 200 
program i internminnet samt i princip obegränsat via 
ett externt anslutet USB-minne. Programmet består 
av sektioner där varje sektion består av ett bockvärde. 
Detta möjliggör en enkel och snabb programmering av 
maskinen för olika bockningsmoment.

CNC systemet kan arbeta med interpolering där 
valsarna justeras simultant med matningen.

Tillvalsutrustning

V Justerbart bomberingsstöd
V Kromerade valsar
V Adipren-belagda valsar eller valsar med spår
V Lagringsbord
V Programmerbart plåtstöd
V Kompletterande säkerhetsutrustning
V Inmatning- samt utmatningsutrustning

Art.nr. 8268 -1540 -1545 -1550 -1555 -2025 -2030 -2035 -2040 -2515 -2520 -2525 -2530 -3015 -3020

Kapacitet 15/40 15/45 15/50 15/55 20/25 20/30 20/35 20/40 25/15 25/20 25/25 25/30 30/15 30/20

Arbetslängd (w) mm 1540 1540 1540 1540 2040 2040 2040 2040 2540 2540 2540 2540 3040 3040

Max plåttjocklek (400 N/mm2) (t) mm 4,0 4,5 5,0 5,5 2,5 3,0 3,5 4,0 1,5 2,0 2,5 3,0 1,5 2,0

Valsdiameter (ø) mm 110 120 130 140 110 120 130 140 110 120 130 140 130 140

Motoreffekt matningsmotor kW 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

Nettovikt kg 1800 1800 2100 2400 1800 2100 2400 2700 1800 2400 2700 3000 3000 3300

Förbockningskapacitetet är ca 70% av det angivna materialet

Produkter såsom tuber och 
elliptiska former.

Inmatning- samt utmatnings-
utrustning som tillval


