
Göteneds FORMA Z är en kraftfull, mångsidig och effektiv produktions

resurs som uppfyller alla de viktiga kriterier du bör ställa på en industriell 

kantvikmaskin. Böjbalkens konstruktion möjliggör enkel bockning både uppåt 

och nedåt. Kombiprismans rotation mellan två verktygsuppsättningar och 

den unika geometrin ger dig oöverträffat arbetsutrymme. Den ny utvecklade 

böjbalkskonstruktionen med automatisk bombering tillsammans med 

automatisk inställning av bockcentrum samt plåttjocklek, ger oöverträffad 

bockningskvalitet i alla plåttjocklekar. Verktygslåsningen är automatisk för 

enkel hantering och ökad säkerhet. Anslaget är automatiskt höj och 

sänkbart vilket skapar överlägsen flexibilitet i kombination med den 
segmenterade underskenan. Med böjbalken som anslag kan du även 

bocka ickeparallella produkter. Tillsammans med vakuumgripdonen, som 

automatiskt positionerar dina ämnen, rationaliseras och effektiviseras ditt 

arbete avsevärt.  

 Sätt fart på produktionen med bästa flexibilitet, precision, säkerhet och 
ergonomi – med eller utan robot.

De viktigaste fördelarna:

✔		Lämplig för medellånga och  

långa serier.

✔		Smidig drift från anslagssidan.

✔		Hög precision och produktivitet  

med vakuumgripdon.

✔		Väl lämpad för robotdrift.

✔		Det främre anslaget möjliggör 

bockning av icke parallella 

 detaljer.

✔		Ergonomisk, säker och effektiv. 

Kantvikmaskin FORMA Z 
– Upp/nedbockning i världsklass

 
Lika mångsidig som dina profiler.



CIDAN Machinery Group marknadsför och tillverkar CIDAN, Göteneds, Forstner och nuIT

CIDAN Machinery Sweden AB  •  Box 21  •  533 21 Götene/Sverige  •  Tel: 0511-40 99 95  •  info@cidanmachinery.com  •  www.cidanmachinery.se

Dealer

 
Arbets- 
längd Bockningskapacitet

Öppnings-
höjd Yttermått Vikt Motor

 mm
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mm
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Aluminium3 
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Överprisma 

mm
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mm

Bredd4  

mm
Höjd 
mm  kg

Över - 
prisma kW

Böj- 
prisma kW

FORMA Z 32 3200 3,0 2,0 4,5 210 4900 2750 2000 7200 2 x 1,1 2 x 4,0

FORMA Z 41 4100 2,0 1,4 3,5 210 5800 2750 2000 9500 2 x 1,1 2 x 4,0

Sträckgräns 1)400 N/mm2 – 2)600 N/mm2 – 3)200 N/mm2   4)Med 1550 mm anslagsbord.

Lär dig mer om Göteneds FORMA Z och titta på vår demovideo: https://youtu.be/lZ0nlRmT2Qc
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Kantvikmaskin FORMA Z – Upp/nedbockning i världsklass

Med kombiprisma har du fördelen av skarpskena 
med lutande överprisma och höga segmenterade 
verktyg i samma verktygsuppsättning och kan 
växla på mindre än 10 sekunder.

Multifold är standard på alla Z-maskiner, dvs 
samtliga verktyg är segmenterade. Kombinerat 
med höj- och sänkbart anslag erhålls en 
oöverträffad flexibilitet avseende detaljernas 
geometri.

I verktygsbytesläge sker byten snabbt och 
säkert. Styrsytemet kvitterar att rätt verktyg är 
monterat och på rätt sätt.

Fällbara Hörnverktyg (tillval). Med fällbara 
hörnverktyg blir det enkelt att avlägsna detaljer 
med flänsar inåt ur maskinen.

Bombering av böjskenan ger helt räta vinklar 
och mått längs hela detaljen. På Z-maskinerna 
styrs funktionen av programmerade värden och 
inställningen sker helt automatiskt.

Med vakuumgripdon i anslaget blir det möjligt 
att bocka detaljer med mindre operatörshjälp 
och högre precision. Detta ger även kortare 
cykeltider.


