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Brugt kantpresse 

 

TruBend 7036 # B0702A0041 

 

Byggeår 02-2009 
 

 

 
 

Brugt TruBend 7036 oprindeligt leveret til kunde i Danmark i 02-2009. 

 

Maskinen har pr. oktober 2021 kørt 14.000 driftstimer.  

 

Maskinen fremtræder velholdt og alderssvarende, samt har haft forebyggende serviceaftale.  



Brugt TruBend 7036 Prisblad, fortsat 
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TRUMPF kantpresse type TruBend 7036 i forhåndenværende udførelse og i øvrigt med følgende 

oprindelige hoveddata: 

 

 Pressekraft: 360 kN 

 Slaglængde: 120 mm 

 Indbygningshøjde: 300 mm 

 Arbejdslængde: 1020 mm 

 Frigang mellem sidestandere: 932 mm 

 Udladning i sidestandere: 150 mm 

 Bagstop arbejdsområde X: 0-240 mm 

 do.         max. X: 500 mm 

 do.         hastighed X: 1000 mm/sek. 

 Arbejdsområde R: 80 mm 

 do.         hastighed R: 330 mm/sek. 

 Ilgang Y akse: 220 mm/sek. 

 Arbejdshastighed Y akse: op til 25 mm/sek. 

 Tilbageløbshastighed Y akse: 220 mm/sek. 

 Tilslutningsværdi: 6 KVA 

 Maskinvægt: 2.600 kg 

 

Maskinen udrustet standardmæssigt som følger: 

 

TRUMPF TASC 6000 farve-grafikstyring, baseret på Windows XPe, 15“ touchscreen, 512 MB RAM 

og Pentium M processor med 1,1 GHz tastefrekvens. USB-port for tilslutning af ekstern keyboard, mus 

og printer. Styring monteret direkte i overparten. Styringen leveres med netværks-tilkoblingsmulighed 

og mulighed for grafisk værkstedsprogrammering. 

 

Elektrisk direkte drevet torsionsmotor for overbjælke Y1 - Y2, med ekstrem høj præcision og 

accelerationsværdier. Bagstopfinger udført i kulfibermateriale for optimal acceleration på X-akse 

positionering. Standardmæssigt er maskinen udrustet med et 3-akset bagstop, X1, R1 og Z1. 

 

Selvcentrerende overværktøjs-holder, der tillader værktøjsmontage 0º- 180º. 

 

Kantpressen er sikkerhedsmæssigt udstyret med flytbar 2-delt fodpedal for stående og siddende 

betjening, sikkerhedsafskkærmning på bagsiden og svingbar gavlbeskyttelse. 

 

Maskinen leveres med klimatiseret el-skab. 

 
EN 12622 Konformitet: 

Ifølge EN 12622 skal hydrauliske kantpresser udstyres med et optoelektronisk sikkerhedsudstyr, 

hvis overpartens hastighed skal overstige 10 mm/sek. 

 

Der skal dertil vælges den følgende option: 

 

* BendGuard  
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Bagstop: 

 

6-akset uafhængigt bagstop med X1/X2, R1/R2 og Z1/Z2 akser 

Data: 

  Hastighed  Tolerance 

 

 X1/X2 1000 mm/sek. +/- 0,02 mm 

 R1/R2   330 mm/sek. +/- 0,04 mm 

 Z1/Z2 1000 mm/sek. +/- 0,03 mm 

 

Ergonomi: 

 

I-LED belysning i arbejdsområdet på bagside af maskine (kipbar) 

 

Videre optioner: 

 

Bukkelinielaser 

 

Pakketilbud: 

 

Ergonomipakke, best. af: 

 

Oplægningsbord komfort (foran) 

Fodskammel komfort 

I-LED belysning i arbejdsområdet på frontside af maskine 

Svingbar styring 

Sidde- og ståhjælp (ergonomisk indstillelig stol) 

 

 

Produktivitetspakke, best. af: 

 

Grafisk værkstedsprogrammering 

Komfort centralklemning af over- og underværktøj  

BendGuard (bloklaser) laserlysgitter 

 

 

Leveringstid: Maskinen forventes at kunne leveres i maj måned 2022, udtrykkeligt 

forbehold for mellemsalg til anden side. 

 

Yderligere oplysninger: Kontakt os meget gerne for yderligere oplysninger om denne maskine. 

 


