
MFB
– Manuell kantvik med lådverktyg

CIDAN MFB är en manuell och lättanvänd kantvikmaskin. 

Med sin lilla storlek och låga vikt gör att den kan tas med 

överallt. Du kan med lätthet bocka plåten direkt vid byggar-

betsplatsen där plåten ska installeras.

Vi använder samma höga kvalitetsnivå på verktygen för den 

här kantviken som för våra större maskiner och som vi gjort 

sedan över hundra år i den här branschen. MFB är en robust 

maskin tillverkad för att hålla länge och är en pålitlig kantvik för 

framtiden.

För att möta förväntningarna på ett bra slutresultat i högt 

tempo i dagens värld är det emellanåt viktigt att kunna arbeta 

direkt på byggarbetsplatsen. Och då ska vem som helst kunna 

skapa bra profiler utan att behöva en längre utbildning på 

maskinen. Med denna manuella kantvik kan du minska 

ledtiden och risker som kan uppstå i processen från produk-

tion till kund.

De viktigaste fördelarna:

✔ Enkelt med CIDANs snabba lådverktygsbyten

✔ Perfekt för små och enstaka jobb

✔ Inga inställningstider

✔ Robust konstruktion för stabilitet

✔ Samma kvalitetsnivå på lådverktygen som för våra större           

  maskiner

✔ Stor precision och bockningsresultat

✔ Ta med dig, och använd den var som helst

Självklart och mobilt.
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MFB – Manuell kantvik med lådverktyg

100 mm höga lådverktyg med snabblåsning, enkla 
att flytta. Generös öppningshöjd på 100 mm.

Hörnverktyg som standard för maximal flexibilitet. 
Verktygshöjd i underbalken är 60 mm och 
verktygen i böjbalken är 94 mm höga.

Justera plåttjockleken när du jobbar för ett perfekt 
resultat.

Enkel anpassning av bockningsvinkel med handtag 
för snabbjustering.

Den t-formade anslagsskenan tillåter flexibla 
inställningar och möjlighet till hög reperterbarhet. 
(Tillval)

Justering av presstryck för bästa resultat och enkelt 
att ställa in.

Maskin Typ Materialbredd Kapacitet -  

Stål 400 N/mm2

Kapacitet - 

Rostfritt 600 N/mm2 

Kapacitet - 

Aluminium 200 N/mm2 

Vikt

mm mm mm mm kg

MFB Manuell kantvik 1270 1.5 1 2.25 430

En smart förvaringslåda för verktyg och lådverktyg 
är standard.

Den ergonomiskt placerade fotpedalen ger dig frihet 
och samtidigt full kontroll.

Hjul är standard och gör att du kan flytta din kantvik 
med lätthet.


