
VAKUUMGRIPDON

Tänk dig en kantvikmaskin som inte bara bockar plåten utan även håller den, stadigt och precist, genom hela 
bockningsprocessen eller delar av den! Tiden du sparar - vad kan du utnyttja den till? Du kan till exempel förbereda 
nästa arbete och på så sätt öka maskinens effektivitet ännu mer. En annan bonus är förbättrad arbetsmiljö, ingen värk, 
ingen överansträngning efter en hel dags arbete. En tredje bonus är minskad risk för misstag - systemet med  
vakuumgripdon blir inte trött på eftermiddagen utan levererar samma höga kvalitet hela tiden.

Utrustar du din kantvikmaskin med vakuumgripdon blir den semi-automatisk, med möjlighet att öka automationen ännu 
mer. Väljer man någon av våra UP & Down Benders ur Z-serien utrustade med vakuumgripdon kompletterat med en 
robot får man ett hel-automatiskt paket. Roboten kan ladda material, rotera material samt flytta färdigbockad detalj.

Vårt nya system med vakuumgripdon ökar din produktivitet, kvalitet och arbetsmiljö. Vår mission är "Sheet Metal 
Machinery for Life" och systemet med vakuumgripdon hjälper dig att nå vår mission!  

VAKUUMGRIPDON

Ökad produktivitet Ökad automation Högre kvalitet

Modell Antal vakuumgripdon Antal vakuumsugkoppar Minsta anslagsmått (mm) Minsta anslagsmått (mm)*

Standardkonfiguration Standardkonfiguration Gripdon aktiv Gripdon inaktiv

FORMA 30 2+2+2 42 170 2

FORMA 40 3+2+3 56 170 2

FORMA Z 30 2+2+2 42 140-190 2

FORMA Z 40 3+2+3 56 140-190 2

PRO Z 30 2+2+2 42 180-230 2

PRO Z 40 3+2+3 56 180-230 2

*Gäller för främre anslagsfingrar i fjäderstål.
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VAKUUMGRIPDON

Bilden visar ett 3-meters anslagsbord och hur vakuumgripdonen är placerade vid leverans. Varje vakuumgripdon är 
utrustat med upp till 7 vakuumsugkoppar som standard. Ett 3-metersbord har 14 anslagsskenor och man kan placera 
vakuumgripdonen på olika platser. Det finns även möjlighet att utöka antalet vakuumgripdon.

Vakuumgripdonen styrs i tre grupper, höger, vänster och mitt. Vakuumfunktionen är integrerad i styrsystemet ProLink. 
En separat fotpedal aktiverar/avaktiverar vakuumsuget.

www.cidanmachinery.se

• Vakuumgripdonen kan placeras nästan var som helst på anslagsbordet. Förutsättningen är att det är minst en 
bordsplåt mellan varje anslagsskena och vakuumgripdon.

• Små eller stora detaljer på anslagsbordet - oavsett så är det samma sugkraft genom alla sugkoppar.
• Vakuumgripdonen kan stängas av och maskinen kan köras i normalt läge.
• Kompressor är inte inkluderad. Luftflödet som krävs för 3m och 4m anslagsbord är max 540 l/min respektive 

max 720 l/min, vid 5-6 bar.

USA:
Försäljning & service
CIDAN Machinery Inc.
611 Highway 74 South, Suite 700
Peachtree City, GA 30269
Telefon +1 770-692-7230
E-post: info@cidanmachinery.com
www.cidanmachinery-americas.com

SVERIGE:
Produktion, försäljning & service
CIDAN Machinery Sweden AB
P.O. Box 28
SE-533 21 Götene
Telefon +46 (0) 511 245 20
E-post: info@cidanmachinery.com
www.cidanmachinery.se

DANMARK:
Försäljning & service | Telefon +46 (0) 511 245 20 | www.cidanmachinery.com

KINA:
Försäljning & service
CIDAN Machinery Shanghai Co, Ltd.
No.1155 Yuanda Road Anting Town
Jiading District, Shanghai, 201805
Telefon +86(0) 21-39 50 11 08
E-post: info@cidanmachinery.cn
www.cidanmachinery.cn

ÖSTERRIKE:
Produktion, försäljning & service
Forstner Maschinenbau GmbH
Studa 9
6800 Feldkirch
Telefon +43 5522 74 309
E-post: office@forstnercoil.at
www.forstnercoil.at


