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Erbend kantbukkemaskine type MFB

Erbend CNC motoriseret kantbukkemaskine type MFB er en kraftig maskine med høj hastighed og stor 
fleksibilitet. MFB er en utrolig alsidig bukkemaskine som kan bukke mange forskellige profiler, kasser etc. 
vha. forskellige værktøjer, som er utroligt let at skifte.
Du kan designe og producere dine emner på få minutter vha. den betjeningsvenlige styring.

Artikel
 nr.  Type Arbejds-

længde 
Kap. stål 

400 N/mm2 Bukkevinkel Længde Bredde Højde 
Motor  

overvange Z / 
bukkevange Y 

Vægt 

mm mm grader mm mm mm kW kg 

12505 MFB 2030 2050 3 0-150° 3050 1600 1350 1,5 / 2,2 2150

12506 MFB 2525 2550 2,5 0-150° 3550 1600 1350 1,5 / 2,2 2400

12507 MFB 3220 3200 2 0-150° 4050 1600 1350 1,5 / 2,2 2650

12508 MFB 4215 4200 1,5 0-150° 4550 1600 1350 1,5 / 2,2 2950

• Bukkekapacitet i stål op til 3 mm  /  • alu op til 4 mm  /  • rustfrit stål op til 2 mm

Standardudstyr:
 

• AC motoriseret styring af Z/Y-akser
• Servostyret pladeanslag (X-akse) 
• 15,6” touchskærm  
• CNC styring med ERFOLD BASIC software
• Radius- samt dobbelt pladekantombuknings-funktion 
• Åbningshøjde overvange 160 mm (uden værktøj)
• Manuel bukkevangejustering 35 mm (A-akse)
• 45° overvange med skarpskinne
• Bukkevangeværktøjer: 7 el. 10 el. 15 og 25 mm (2 sæt)
• 1000 mm pladeanslag 
  med pladeunderstøtning
• LED funktionslys
• Fodpedal med 3 kontakter

Ekstraudstyr:
 

• 1500-2500-3000-4000 mm mot. pladeanslag med
  arme og understøtningsbord med kugler 
• L eller U formet pladeanslag med arme og
  understøtningsbord med kugler
• Vakuumbord
• Fast pladeanslag på siden
• H:60 mm eller H:90 mm gedefodssegmenter
• Hurtigskift gedefodsværktøj pneumatisk
• Ekstra bukkeværktøjer og segmentværktøjer
• Segmenteret bukke- og undervange
• Motoriseret bukkevangejustering (A-akse)
• Manuelt bomberingssystem
• Ekstra fodpedal
• Lysgitter på bagsiden
• Erfold ADVANCED 2D og 3D software


