NYHET! Det franska företaget NUMALLIANCE har tagit fram
och presenterat en ny 3D helautomatisk bockmaskin för tråd
Maskinen kallad FD 38 är en helt elektrisk maskin som
uppfyller målsättningen: Flexibel tillverkning från kapade
ämnen av bockade tråddetaljer i små eller medelstora serier
med korta omställningstider och låga verktygskostnader.

Maskinen ﬁnns i två utföranden där operatören placerar ett rakt ämne
i ett V spår (hämtposition) samtidigt som ett annat ämne bockas. Alternativt kan maskinen förses med ett enkelt magasin, så att den kan
arbeta helt självständigt. FD 38 arbetar enligt NUMALLIANCE system
där bockningen sker med eller motsols över de båda bocknosarna som
kan vara försedda med olika radier. I bocknosen ﬁnns integrerat ett låssystem för att säkerställa ämnets position under bockning samt när positioneringschucken för längd och vridpositionering, öppnas och backar
tillbaka för omtag. I motstående ände av bockningsaxeln ﬁnns ytterligare
ett verktyg för att direkt kunna göra ett eftertempo i maskinen t. ex. med
ytterligare en radie. Maskinen arbetar inom området 2 – 8 mm tråddiameter och är ett komplement till NUMALLIANCE breda program med
2D och 3D maskiner som arbetar med tråd eller rör från spole.
NUMALLIANCE med 150 anställda och ca. 250 miljoner SEK i omsättning är en av de större tillverkarna av tråd, rör och bandbearbetningsmaskiner med kunder över hela världen. Det franska företaget
marknadsför sina maskiner under varumärkena MACSOFT, LATOUR
och SATIME.
Tillverkningsprogrammet som breddas kontinuerligt utgörs av ett brett
urval av maskiner för bockning och vidareförädling av tråd, rör och
bandmaterial. Många operationer utförs automatiskt med målsättningen

att maskinerna ska tillverka färdiga produkter utan efterföljande tempon. Bearbetning typ bockning, pressning,
stansning, svetsning, fasning, gängning, ändformning
och automatisk montering av
kompletterande detaljer,
automatisk kontroll m.m.
av tråd, rör och banddetaljer kan utföras automatiskt.
Bearbetning av massivt
material erbjuds inom området 1 mm – 30 mm, bearbetning av rör upp till 60 mm
diameter och bearbetning av
bandmaterial upp till 45 x
5 mm. NUMALLIANCE
konstruerar och bygger även
direkt kundanpassade anläggningar där färdiga detaljer
med olika bearbetning enligt kundens behov tillverkas.
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