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Railkoper bewerking 
 

 

 Novopress HSBL knip/pons en buigsystemen 
 

 Novopress SLB verrijdbare knip/pons/buigtafel 
 

 Novopress DigiPunch ponssysteem met rollenbanen 
 

 Novopress BGD automatische buigtafels 
 

 Novopress HA hydraulische pompunits 
 

 Grangier CM1 knip/pons en buigsystemen stationair en 
mobiel 
 

 KW/Ogura draagbare koperpons apparatuur 
 

 Ehrt railkoper productie systemen  
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Railkoperbewerking 

                           HSBL-2 systeem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een bewerkingssysteem voor railkoper t/m 160 x 13 mm.  

De beste keuze voor professionele railkoper bewerking.  

Geschikt voor continue productie, maar óók voor enkelstuks werk. 

State of the art bedienings-veiligheid en met vele beschikbare accesoires.  
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Railkoperbewerking 

              HSBL-2 systeem componenten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werkcilinder 150 bar art. nr. 2420                          Knipunit max. 160 x 13 mm. nr. 
7020 

 centreerklem links nr. 7030  
 centreerklem rechts nr. 

34401 
 Lengte-aanslag nr. 6990 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponsunit max. 160 x 13 mm. nr. 7050    Hydraulische aandrijfunit HA3 nr. 
32530 

 Verstelbare aanslag nr. 7190 
 Diverse ponssjablonen leverbaar 
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Railkoperbewerking 

                 HSBL-2 systeem ponssets 

    

Art. nr.   Maat/Omschrijving     Art. nr.      Maat/Omschrijving 

 

Ronde  ponssets voor massief koper    Ponssets voor sleufgaten 

200066    6,6 mm    20960012   16 x 11 mm    

200070    7,0 mm    20960010   21 x 14 mm   

20990021    8,0 mm     

200090    9,0 mm    Ponssets voor vierkante gaten 

200100    10,0 mm    20970006   8,5 x 8,5 mm 

200110    11,0 mm    20970005   10,5 x 10,5 mm 

200120    12,0 mm    20970004   12,5 x 12,5 mm 

200125    12,5 mm    

200130    13,0 mm    Ronde ponssets voor lamellen koper 

200135    13,5 mm    20990013   6,6 mm   

200140    14,0 mm    20990014   9,0 mm 

200145   14,5 mm   20990015   11,0 mm 

200160    16,0 mm    20990017   14,0 mm 

200180    18,0 mm    8399   afstroopplaat       4-8 mm. 

200210    21,0 mm    8401   afstroopplaat      8-14 mm. 
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Railkoperbewerking 

SLB 125 Buig / pons- 
en knip tafel 

 

 

  

De SLB buig/pons/knip tafel wordt al 
meer dan 25 jaar geproduceerd en 
staat in duizenden werkplaatsen over 
de hele wereld.  

En zelfs de meeste van de eerst 
geproduceerde tafels werken nog 
steeds dagelijks! 

Capaciteit 125 x 13 mm. en óók flexibel 
koper! Maximale ponsdiameter 21 mm. 
(óók sleufgat-ponsen) 
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Railkoperbewerking 

SLB 125 Buig / pons- en knip tafel 
 

SLB 125 kompleetsysteem Art. 39659, stekkerklaar,  
bestaande uit: 

 Art. 33340 Pompunit HA3 (stil systeem voor zeer 

intensief gebruik) 

 Art. 31242 Knipcassette voor massief koper 

 Art. 31243 Buiggereedschap 

 Art. 30980 Ponscassette 

 Art. 31890 instelbare ponssjabloon (snel ponsen 

zonder aftekenen!) 

 Art. 31161090 Ponsset 9 mm. 

 Art. 31161110 Ponsset 11 mm. 

 Art. 31161140 Ponsset 14 mm. 

 Art. 400070 basisunit op verrijdbaar onderstel  

Speciale Novopress startpakket: Art.-Nr. 39659 
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Railkoperbewerking

SLB 125 accesoires

Art.-Nr. 31425 verzetbuigstuk klein 
verzet

Art.-Nr. 31646 verzetbuigstuk groot 
verzet

Art.-Nr. 31636 buigstuk korte vanen

Art.-Nr. 45445 knipcassette voor flexibel 
koper t/m 120x10x1 mm

Art.-Nr. 42430 U-buig gereedschap
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Railkoperbewerking 

SLB 125 ponssets 
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Railkoperbewerking 

DigiPunch 160 

 

Een prductiemiddel van hogere klasse 

Met de innovatieve DigiPunch 160 biedt 

Novopress een nieuwe klasse van 

railkoper ponskracht voor middelgrote 

productie hoeveelheden. Waar 

standaard ponsunits te kort komen en 

CNC gestuurde machines te kostbaar 

zijn is de DigiPunch de ideale oplossing. 

Hij reduceert productietijd en is zeer 

kosten efficiënt. De zeer praktische 

opspanning van het koper met de 

digitale positie aanduiding zorgt ervoor 

dat er zonder aftekenen gewerkt kan 

worden. Zo vanaf de tekening of schets. 

Voordelen 

 Aanzienlijke reductie van productie 

kosten bij middel/grote volumes 

 Optimale en snelle work flow door 

geïntegreerd rollenbaan system en 

werktafel  

 Geen programmering of 

voorbereiding nodig. Gewoon snel 

werken 

 Snel en traploos positioneren op X en 

Y positie met 0,5 mm nauwkeurigheid 

 De uitlezing kan snel van absoluut 

naar incrementeel gewisseld worden 

zodat u ook steekmaten kunt ponsen 

 Snelwissel systeem voor de ponsen 
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      Railkoperbewerking  
    DigiPunch 160 

 

  

Technische kenmerken: 

Alle noodzakelijke componenten behalve hydr. 
Unit en werkcilinder zijn inclusief. Er is alleen 
een 230V aansluiting nodig! Het LCD scherm 
werkt op eigen batterijen. Geschikte hydr. 
units: HA1-ES / HA3 / HA4 
 

Technische gegevens Ref. 40800 

Length 4.300 mm 

Width 550 mm 

Height 1.900 mm 

Weight 170 kg 

Operating pressure 150 bar (2.200 psi) 

Force 150 KN 

 

Ref. Nummer 

Ref. No. 40800 HSBL-2 DigiPunch 160 (bevat 
de ponsunit met digitaal 
meetsysteem, verstelbare 
werktafel, 2x2 meter 
rollenbaan, steunen enz.) 

Ref. No. 2420 Werkcilinder 

Nieuwe progressieve ponssets 
Ook de ponssets zijn nieuw ontworpen en reduceren de 
productiekosten verder. Een snelwissel systeem maakt 
het zeer snel wisselen van de ponsen mogelijk. De 
solide ponshouder maakt het ponsen van sleufgaten en 
vierkante gaten mogelijk. Er zijn veel mogelijkheden 
met ponsmaten (ook maatwerk). Speciaal voor de 
elektrotechnische industrie is er een uitgebreid 
standaard programma. 
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      Railkoperbewerking  
    DigiPunch 160   

40900-1 

       

 

 

Artikelnummer  Omschrijving 

40900-1  Koper ponssysteem DigiPunch 160 kompleet systeem bestaande uit: 
 Digitaal opspansysteem met x/y positie uitlezing 
 Machinetafel met opvangbak ponsafval 
 2x2 meter rollenbaan met steunpoten en koppelsets 
 Aandrijf unit elektro/hydraulisch HA3 
 HSBL ponscilinder 
 Ponssets rond 9/11/14 mm 
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      Railkoperbewerking  
    DigiPunch 160  

40900-2 

  

Artikelnummer  Omschrijving 

40900-2  Koper ponssysteem DigiPunch 160 kompleet systeem bestaande uit: 
 Digitaal opspansysteem met x/y positie uitlezing 
 32936 machinetafel met opvangbak ponsafval voor ponsunit 
 2x2 meter rollenbaan met steunpoten  
 Aandrijf unit elektro/hydraulisch HA3 
 HSBL ponscilinder 
 Ponssets rond 9/11/14 mm 
 Lengte- aanslag voor koperknipper 
 32936 machinetafel met  opvangbak ponsafval voor knipunit 
 7020 knipunit 160x13 mm 
 7030 centreerunit voor knipsysteem 

 
Uitbreiding: 2 of 4 meter rollenbaarn vóór de knipper 
 
Rolset2  set 2 meter rollenbaan vóór de knipunit kompleet 
Rolset4  set 4 meter rollenbaan vóór de knipunit kompleet 
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      Railkoperbewerking  
    DigiPunch 160 

Componenten om uw bestaande HSBL installatie om te bouwen naar een 
DigiPunch lijn 

    

(hiervoor kunnen uw eigen Novopress pompen, cilinders en eventueel knipper ingezet worden) 

 

 

Artikelnummer  Omschrijving 

40800   Ponssysteem 160 Digital bestaande uit: 
 Ponsunit voor 160x13 mm met digitaal uit leesbaar opspansysteem 
 Machinetafel met opvangbak ponsafval 
 2 rollenbanen 2000x400 mm met poten en aansluitsets 

 
 
40800-1  Ponssysteem 160 Digital bestaande uit: 

 Ponsunit voor 160x13 mm met digitaal uit leesbaar opspansysteem 
 Machinetafel met opvangbak ponsafval 
 2 rollenbanen 2000x400 mm met poten en aansluitsets 
 Lengte-aanslag system voor een in de lijn te plaatsen knipunit 

 
6950   Centreerinrichting voor knipunit 120x13 mm 
 
7020   Knipunit 160x13 mm, zonder cilinde en pomp 
7030   Centreerinrichting rechts voor knipunit 160x13 mm 
33401   Centreerinrichting links voor knipunit 160x13 mm 
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      Railkoperbewerking  
    DigiPunch 160 

     

  Ponssets (Afwijkende maten op aanvraag leverbaar) 

 

  
 

 
  
 

 

Art. Nr. Maat 

 

800066 6,6 mm 

800090 9,0 mm 

800100 10,0 mm 

800110 11,0 mm 

800120 12,0 mm 

800130 13,0 mm 

800140 14,0 mm 

800180 18,0 mm 

800210 21,0 mm 

Sleufgat ponssets  

80960012 16x11 mm 

80960010 21x14 mm 

VIERKANT ponssets  

80970008 9x9 mm 

80970009 11x11 mm 

80970004 12,5x12,5 mm 

42574 Univ. afstroopplaat 

 

Afwijkende maten op aanvraag leverbaar 
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Railkoperbewerking 

                       BGD5 buigautomaat 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digitale buigbank BGD-5  Art.nr. 42380 

U stelt eenvoudig de gewenste buighoek in, drukt op de knop en de machine buigt hem 
exact de ingegeven hoek! Door de volautomatische meting van de terugvering en de 
automatische compensatie daarvan is de hoek tot op +/- 0,25 graden nauwkeurig. Door 
de repeteer/geheugen knop buigt de machine de volgende hoeken met hetzelfde soort 
koper zelfs in 1 x zonder  meting en compensatiebuiging door. Hiermee wint u zeer veel 
tijd! Ook verzetbuigen, vlakbuigen en zeer korte vanen buigen behoort tot de 
mogelijkheden.  

Wordt stekkerklaar geleverd met stille hydraulische unit 3x400V. 
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Railkoperbewerking    

   BGD5.1 buigautomaat met lengte-aanslag 

 

 

 

 

 

 
 

Digitale buigbank BGD-5.1 Art.nr. 45640 

BGD-5.1 is de ideale buigmachine voor kleine series rails en individueel 
buigwerk.Tijdens het buigen zorgt de digitale hoekmeting met volautomatische 
terugveringcompensatie voor een uitstekende nauwkeurigheid van +/- 0,25 graden. De 
automatische lengteaanslag gaat tot 800 mm, positioneert uw busbar binnen enkele 
seconden en met een precisie van 0,5 mm. Last but not least zorgt de geïntegreerde 
power pack voor overtuigende cyclustijden van slechts 11,5 sec. voor een volledige 
bocht van 90 graden inclusief terugverings compensatie.De BGD-5.1 heeft een USB-
interface waarop optioneel een pc / laptop kan worden aangesloten. Er is de 
mogelijkheid om serieonderdelen direct op de machine of vanaf uw pc te 
programmeren. Er wordt geen CNC of welke programmeerkennis dan ook gevraagd, 
maar alleen de Novobend Software. Zelfs gecompliceerde rails kunnen met de software 
Novobend worden gemaakt en worden grafisch op uw pc weergegeven voordat u met 
de eerste buigbewerking begint. Ook rekent de software de buigvolgorde en kniplengte 
uit. 

Technische gegevens             

BXDXH                     1.630x950x1.100 mm. Gewicht       300 kg. 

Buigcapaciteit max.       160 x 13 mm. Buigradius             7,5 / 10 / 15 mm. 

kW                         0.75  Spanning  3 x 400V / 50 Hz. 

Min. U-buiging           60 mm.   Min. Z-buiging   70 mm. 

Min. L-buiging                       45 mm. (met hulpstuk 31850: 25 mm.) 
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Railkoperbewerking    

       BGD buigautomaat  accesoires 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

       Verzet buigen (in 2 uitvoeringen leverbaar)     Compact buigstuk: art. nr.31850 

         (vaanlengte 25 mm.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Vlakbuigen : art. nr. 31221                       NovoBend software (alleen voor BGD5.1) 
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Railkoperbewerking    

       BGD buigautomaten  accesoires 

-buig gereedschap 

 
Met de buigverlenging "Z" kunnen speciale verzetten worden gebogen.  

Hiervoor bieden wij u twee mogelijke opties:  

 Met de 45470, een 90 ° Z in materiaal met max. 120 x 6 mm en een binnen-
binnenmaat van 27 mm.  

 De 45810 buigt een 90 ° Z in materiaal van max. 100 x 10 mm en een binnen-
binnenmaat van 30 mm. 
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Railkoperbewerking 

              Grangier CM1 systeem 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EEN PRODUCTIEMACHINE VOOR 3 TOEPASSINGEN : 

 Knippen : Massief (optioneel t/m 200x10) en flexibel koper t/m 125x10 
mm. 

 Ponsen   : Massief en flexibel koper (met dezelfde pons!) t/m 10 mm. 
dikte in de maten 5 t/m16 mm. en sleufgaten vanaf de breedte 5 mm. X 
lengte 16 mm. (afwijkende maten op aanvraag leverbaar)  

 Buigen    : t/m 125x10 mm. (optioneel t/m 200x10) 
 

 Alles in één compacte unit (óók voor in de service bus !)  
 Stille hydraulische unit 230 V met 2 pedalen voor nauwkeurig werken 
 Snel wisselen en exacte plaatsbepaling door centreerpennen en linialen 
 Opstelling met rollenbanen mogelijk 
 Leverbaar op verrijdbare werktafel 
 Superieure kwaliteit 
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Railkoperbewerking 

               Grangier CM1 systeem  
Omschrijving        Art. nr 

Basis unit incl. electric stop v buigen     CM1 

Verstelbaar aanslag/liniaal system 125 x 1000 mm.   GXY 

Hydro unit, 230V, verrijdbaar, met dubbele voetschakelaar  CME 

 

Knippen : 

Knipmes massief koper 125x10 mm max.    LR1 

Knipmatrijs massief koper 125x10 mm max.    CBS1 

Knipmes flexibel koper 125x10 mm max.    LS1 

Knipmatrijs flexibel koper 125x10 mm max.    MBS1 

 

Buigen : 

Buigtool kompleet t/m 125x10 mm. (smalste Z-buiging: 55 mm.) OP1 

 

Ponsen 

Houder voor ronde ponsen      GM1 

Houder voor sleufgat ponsen      GMO 

 

Ronde ponsen. 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 mm. (afwijkende maten leverbaar): 

Stempels  (bv. 7 mm. = PD7)       

Matrijzen voor koperdikte tm 4-6 mm. (bv. 7 mm. = MO57)   

Matrijzen voor koperdikte tm 10 mm. (bv. 7 mm. = MO107)   

 

Sleufgat ponsen en matrijzen 7,9,11,13 x 16 mm. 

Stempels (bv. 7x16 mm. = PD7x16)      

Matrijzen v. koperdikte tm 4-6 mm. (bv. 7x16 mm. = MO57x16)  

Matrijzen v. koperdikte tm 10 mm. (bv. 7x16 mm. = MO107x16)  
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Railkoperbewerking 

              Grangier PH1 buigtafels  

 

 

 

 

 

 

 
Eenvoudig te bedienen buigtafel met elektrisch instelbare afslag voor de instelling 
van de buighoek en repeteerwerk. Op de tafel zijn lijnen gegraveerd met 
verschillende buighoek graden. Met meedraiende steunarm voor langere stukken 
koperrail. Voor aandrijving met de CME hydraulische unit waar ook de CM1 mee 
aangedreven wordt. 

Uitgevoerd door CME elektrohydraulische eenheid (zelfde als "Cisabarre CM1"). 
 
Technische specificaties 
- Machine te plaatsen op een werkbank 
- Gewicht: 107 / 140 KGS 
- Afmetingen (zonder de draagarm): 900x520x280 / 900X520X320mm 
- Maximale afmeting van de te buigen rail: 125x10 / 200X10 mm 
- Minimale afstand tussen twee tegenover elkaar liggende bochten van 90°: 65 
mm 
- Power pack CME 240 V, 160 bar, enkelfasige motor 1.1KW 

Omschrijving           Art. Nr  

Buigtafel unit incl. electric stop v buigen 125x10   PH1-125 

Buigtafel unit incl. electric stop v buigen 160x10   PH1-160 

Hydro unit, 230V, verrijdbaar, met dubbele voetschakelaar  CME 
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Railkoperbewerking 

           Grangier CM1/PH mogelijkheden  

 

 

 

 

 

        
      DUO CM1-PH1 met 1 pompunit 

 

        CM1op wagen met digitale hoekafslag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    CM1 en PH1 op separate wagens        Digitale hoekafslag 
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Railkoperbewerking 

           OGURA mobiele pons units 

OGURA is wereldwijd de eerste producent die een serie draagbare, sterke, mobiele 

aangedreven ponswerktuigen heeft ontwikkeld. 

 Gebruikers van OGURA draagbare ponstools kunnen tijdsbesparingen tot maar 
liefst 75% realiseren tegenover het gebruik van onder andere stappenboren. 

 Ponsen van precieze gaten in maar liefst 1,5 seconde. Een enkele knop bedient 
de stempel, welke na het maken van de slag automatisch terugtrekt in de 
uitgangspositie. 

 De compacte geïntegreerde hydrauliekaandrijving maakt deze tools eenvoudig 
in gebruik. 

 Belasting van de gebruiker wordt geminimaliseerd, omdat de OGURA pons al het 
zware werk overneemt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              HPC-156- WDF-M18V        HPC-156-W-230V 
 
 

                Beide toestellen: Max. 15 mm in 6 mm. dikte, uitlading 25 mm. ca. 7,7 kgs 
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Railkoperbewerking 
EDIL GRAPPA mobiele pons units 

 
 Dubbelwerkend hydraulisch systeem voor een snelle slag en retractie 
 Verhoogde matrijshouder maakt het mogelijk om zelfs in het midden van U-

profielen te 
 ponsen 
 147 kN ponsdruk 
 Maximale gatdiameter: 22mm/dikte 4mm (normaal staal) 
 Maximale materiaaldikte: 10mm doorsnede pons in 10mm dik staal 
 Uitlading 60 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PG-22/60-D18V 
 
 

 

 

 

 

 

PG-22/60-D18V 
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Railkoperbewerking 

Tools voor bewerking Flexibel koper 

 

 

 

 

 

 
Buig- en tordeerapparaat UBF1005 voor flexibele rail van max. 120x10x1. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Boorset UBF1010 met klemhulzen van 6,5 / 8,5 / 10,5 en 12,5  en geschikt voor flexibele rail van 
2- 120 mm. breed. 
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CNC Pons machines

FlexPunch series TOP Productie machine
De EHRT FlexPunch is uitgerust met drie CNC-gestuurde assen waardoor hij zeer nauwkeurig kan 
werken. Tijdens de bewerking worden de werkstukken zijdelings geklemd door een speciaal gevormde 
klem om eventuele sporen aan het werkstuk te minimaliseren. Met machines uit de FlexPunch serie is 
het mogelijk 
om materiaal 
te ponsen 
van 15- 200 mm 
breed en 3-16 
mm dik. 
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CNC Pons machines
Flex Punch Compact

De nieuwe FlexPunch-serie kenmerkt zich door een zeer flexibel en modulair systeem. Elke machine 
kan via afzonderlijke componenten worden aangepast aan de individuele eisen van de klant. De 
FlexPunch compact is de kleinere versie van de twee en is met name geschikt voor productielocaties 
met beperkte ruimte.

De FlexPunch-serie is uitgerust met drie CNC-gestuurde assen, waardoor productie-onderdelen met 
vrijwel perfecte nauwkeurigheid kunnen worden gemaakt. Er zijn geen extra medewerkers nodig om 
de machine af te stellen, wat een aanzienlijke tijdwinst oplevert. De operator is alleen verantwoordelijk 
voor het starten van de machine, het invoeren van het materiaal en het vervolgens verwijderen van de 
productieonderdelen. Door extra opties kunnen echter de processen van het aanvoeren van het 
materiaal en het verwijderen van de productiedelen verder geautomatiseerd worden. Dit maakt de 
ponsmachines zeer kosteneffectief.

De softwareoplossingen van EHRT voor de FlexPunch maken een op maat gemaakte en soepele 
productiestroom mogelijk. Daarnaast kunnen de ponsmachines optimaal worden gekoppeld aan de 
buigmachines, zodat de productie kan worden uitgevoerd op basis van één productiebestand uit een 
gedeelde database.

De PLC-machinebesturing van Beckhoff maakt machineonderhoud en software-updates via toegang 
op afstand mogelijk.
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           Flex Punch Compact Tooling 
 

Compact en modulair 

Het gereedschapssysteem van EHRT maakt eenvoudige en snelle gereedschapswisselingen mogelijk, 
waardoor de insteltijden worden geminimaliseerd. Bij gebruik van MultiTools 3in1 kan de machine 
worden uitgerust met maximaal 9 ponsen en een snijgereedschap. Verder is het mogelijk om 1 
draadvormstation te installeren. Er zijn verschillende sorteerbandopties die ook kunnen worden 
uitgerust met verschillende uitwerpposities. De machine is voorzien van een hydraulische cilinder met 
een kracht van 340 kN. Met de machines uit de FlexPunch-serie is het mogelijk om materiaal te ponsen 
van 15-200 mm (0,6-7,9") breed en 3-16 mm (0,1-0,6") dik. 

Tijdens de bewerking worden de werkstukken zijdelings vastgeklemd door een speciale klem om 
eventuele schade aan het werkstuk door de vorm van de klem te minimaliseren. Verder kan door de 
speciale klemming over het gehele werkstuk geponst worden. 

De gereedschappen zijn uitgerust met bijzonder sterke veren, zodat door de hoge terugtrekkrachten 
ook bij dikke metalen staven kleine snijspelingen kunnen worden gerealiseerd. 

Na of tijdens de productie is het mogelijk om de werkstukken te labelen 

met verschillende systemen. Dit kan zowel voor extra productiestappen als voor de specificaties  

van uw klanten worden gebruikt. 
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   CNC Pons machines Flex Punch

De nieuwe FlexPunch serie kenmerkt zich door een zeer flexibel en modulair systeem. Elke machine 
kan via afzonderlijke componenten worden aangepast aan de individuele eisen van de klant.

De FlexPunch-serie is uitgerust met drie CNC-gestuurde assen, waardoor productie-onderdelen met 
vrijwel perfecte nauwkeurigheid kunnen worden gemaakt. Er zijn geen extra medewerkers nodig om 
de machine af te stellen, wat een aanzienlijke tijdwinst oplevert. De operator is alleen verantwoordelijk 
voor het starten van de machine, het invoeren van het materiaal en het vervolgens verwijderen van de 
productieonderdelen. Door extra opties kunnen echter de processen van het aanvoeren van het 
materiaal en het verwijderen van de productiedelen verder geautomatiseerd worden. Dit maakt de 
ponsmachines zeer kosteneffectief.

De softwareoplossingen van EHRT voor de FlexPunch maken een op maat gemaakte en soepele 
productiestroom mogelijk. Daarnaast kunnen de ponsmachines optimaal worden gekoppeld aan de 
buigmachines, zodat de productie kan worden uitgevoerd op basis van één productiebestand uit een 
gedeelde database.

De PLC-machinebesturing van Beckhoff maakt machineonderhoud en software-updates via toegang 
op afstand mogelijk.

Modulariteit van de FlexPunch

Het gereedschapssysteem van EHRT maakt eenvoudige en snelle gereedschapswisselingen mogelijk, 
waardoor de insteltijden worden geminimaliseerd. Bij gebruik van MultiTools 3in1 kunnen de machines 
worden uitgerust met maximaal 27 ponsen en een scheidingspons. Verder is het mogelijk om 1-2 
draadvormstations te installeren. Er zijn verschillende sorteerbandopties die ook kunnen worden 
uitgerust met verschillende uitwerpposities. Beide machines zijn voorzien van een hydraulische 
cilinder met een kracht van 340 kN. Met de machines van de FlexPunch serie is het mogelijk om 
materiaal te ponsen van 15-200 mm (0,6-7,9") breed en 3-16 mm (0,1-0,6") dik.
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Tijdens de bewerking worden de werkstukken zijdelings vastgeklemd door een speciale klem om 
eventuele schade aan het werkstuk door de vorm van de klem te minimaliseren. Verder kan door de 
speciale klemming over het gehele werkstuk geponst worden.

De gereedschappen zijn uitgerust met bijzonder sterke veren, zodat door de hoge terugtrekkrachten 
ook bij dikke metalen staven kleine snijspelingen kunnen worden gerealiseerd.

Na of tijdens de productie is het mogelijk om de werkstukken met verschillende systemen te labelen. 
Dit kan zowel voor extra productiestappen als voor de specificaties van uw klanten worden gebruikt.
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Buig machines  
Standard Line

De standaard buigmachine van EHRT onderscheidt zich door zijn extreme robuustheid en 
eenvoudige bediening. De machine is modulair en flexibel opgebouwd, zodat elke machine 
individueel kan worden aangepast aan de wensen van de klant.

EHRT-buigmachines kunnen een groot aantal buigmodi uitvoeren. Offsetbuigen, vlakbuigen, 
kantenbuigen, torsiebuigen, gesloten vormen en U-bochten zijn enkele voorbeelden. De 
hydraulische cilinders van de buigmachine zijn uitgerust met een kracht van 222 kN. Deze 
machine biedt een uitstekende buignauwkeurigheid van 0,2°.

Eenvoudige gereedschapswissel

Een speciaal plug-in systeem maakt het wisselen van gereedschap zeer gebruiksvriendelijk
op de machine. Dit garandeert zeer snelle omsteltijden en toch robuuste en nauwkeurige 
buiggereedschappen.

De PLC-machinebesturing van Beckhoff maakt machineonderhoud en software-updates via 
toegang op afstand mogelijk.

In combinatie met de EHRT-buiggereedschappen bieden de buigmachines een extreem hoge 
herhalingsnauwkeurigheid, waardoor elk onderdeel identiek wordt gebogen. In combinatie 
met de softwareoplossingen resulteert dit in een eenvoudige maar nauwkeurige 
machinehandling.
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Buig machines  
Professional EB 40 E

De EB40 Professional E is de machine uit de Professional serie buigmachines. Het 
onderscheidt zich door een ontwerp dat nog robuuster is dan dat van de machines uit de 
Standard-serie, maar toch compact.

Met EHRT-buigmachines kunnen verschillende buigtypes worden ingesteld. Offsetbuigen, 
vlakbuigen, randbuigen, torsiebuigen, gesloten vormen en U-bochten zijn enkele 
voorbeelden. De machines bieden een uitstekende buignauwkeurigheid van 0,2°. Met de EB40 
Professional E kunnen zijlengtes tot 2000 mm gemakkelijk worden gebogen. De 
gereedschapswissel op de machines gebeurt via een gebruiksvriendelijk plug-in systeem. Dit 
garandeert zeer snelle omsteltijden en toch robuuste en nauwkeurige buiggereedschappen.

Bespaar energie met elektrische servo-aandrijving

De "E" in de naam staat voor de elektrische aandrijving van de machine, die een 
energiebesparing tot 70 % mogelijk maakt. Door het ontbreken van een hydraulisch 
aggregaat, dat niet meer nodig is, is de machine beduidend stiller en onderhoudsarm. De CNC-
gestuurde zijaanslag is standaard uitgerust. Dankzij de grotere tafels van de machine heeft de 
bediener grote vrijheid in het buigproces, vooral bij complexere werkstukken. Verder is de 
machine ook geschikt voor gebruik in bedrijven met drieploegendienst.

De PLC-machinebesturing van Beckhoff maakt machineonderhoud en software-updates via 
toegang op afstand mogelijk.

In combinatie met EHRT-buiggereedschappen bieden de buigmachines een extreem hoge 
herhaalbaarheid zodat elk onderdeel nagenoeg identiek wordt gebogen. In combinatie met de 
softwareoplossingen resulteert dit in een eenvoudige maar nauwkeurige machinehandling.


