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AD-ES 2040   Elektrikli Servo Abkant Pres 

bkant presler çeşitli kalınlıklarda, genişliklerde ve boyutlardaki metal sacların elastoplastik de ormasyona uğratılarak

 şeklinde çeşitli açılarda    den küçük  bükülmesini sağlayan elektro mekanik ve elektro hidrolik, 

NC ve CNC kontrollü pres makinelerdir. bkant presler, büküm proseslerinde işletmelere kalın sac bükümlerini, 

düşük işletme ve yatırım maliyeti ile sunulabilen makinelerdir. ızlı büküm zellikleri ve üretim verimliliğini arttırıcı opsiyonları

ile treyler  damper, aydınlatma direği ener i  , pano, vagon, gemi imalat sanayilerinde, iş makineleri üretimi, 

basınçlı kap, tanker sanayi vb. ibi imalat sekt rlerinde yoğunlukla kullanılmaktadır.
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Elektrikli Abkant pres, hidrolik sistem gerektirmeyen elektrikli motor hareket sistemi 

sayesinde çevreye duyarlı, yüksek hızı sayesinde de daha az çalışma süresi ve daha az 

maliyet ile daha çok iş yapabilme kapasitesine sahiptir.Elektrik motorlu sistem devamlı 

olarak, basınç limitleri vasıtasıyla emniyetli olarak aşırı yükten korunmuş olur. 

Bunu CNC programdaki aşırı basınç emniyet limitleri sağlar.Durmazlar elektrik motorlu 

sistem, maksimum kullanım basıncına kadar tüm basınç değerlerinde hassas olarak 

kullanıma izin verir ve aynı zamanda bu basınç değerleri ile; silindir hassas pozisyonlama, 

senkronizasyon ve tekrarlanılabilirlik gerçekleştirilir.

Teknik Tablo

Motor Özellikleri

Makine Boyutları

Kalıp Tutucu Verileri

Kontrol Ünitesi

Bükme Tonajı        40 ton (2 x 20) 
Bükme Boyu        2050 mm
Ayaklar Arası Açıklık                   2050 mm
Strok                     200 mm
Alt ve Üst Tabla Arasındaki Mesafe     400 mm
Çalışma Yüksekliği       900 mm
Yaklaşma Hızı                      180 mm/sec
Dönüş Hızı        180 mm/sec
Bükme Hızı         20 mm/sec *
Arka Dayama X Eksen Aralığı      650 mm
Arka Dayama R Eksen Aralığı      250 mm 

* CE Normuna göre bükme hızı maksimum 10 mm / sn olmalıdır.

Motor Miktarı                   2 piece 
Motor Tipi                   Servo
Motor Besleme Gücü                  6,2 kW 

Uzunluk                                 2870 mm
Genişlik                                              1625 mm
Yükseklik                                  2700 mm   
Ağırlık                                                                      5100 kg 

CNC                     DA-66 
Ekran                     15" Touch panel 

Üst Takım Tutacağı       Wila Hd Pro NSCL
Alt Takım Tutacağı       Wila Mc Pro NSCR
Crowning        Motorlu




