electronic pipe bender
Verdensmobile
første håndbårne
3D rør-bukkemaskine

mobile electronic pipe bender

Bend-it
Jyllandsvej 10
9500 Hobro
Tlf. +45 64 66 11 82
E-mail: info@bend-it.dk

Kontaktpersoner

• Lige til at have med i servicebilen

Adm. direktør Søren Rødbro
Tlf. +45 21 65 78 49
E-mail: sr@bend-it.dk

• Op til 30% besparelse på fittings

Teknisk direktør Ivar Christensen
Tlf. +45 29 89 05 71
E-mail: ivar@bend-it.dk
Produktions-/servicechef Dorthe Krogh
Tlf. +45 28 89 06 75
E-mail: dorthe@bend-it.dk

• Sparer tid
• Nem og sikker opstilling
og betjening
• Lavt støjniveau og
- energiforbrug

Hvad er Bend-It?

Alle maskiner bliver individuelt samlet med fokus på alle detaljer, hvilket sikrer
en optimal og sikker drift, samt lavt service- og vedligeholdelsesniveau.

Bend-It består af en brugervenlig
styringsenhed og en kompakt rørbukkemaskine.
Bukkene foretages af et bukkehoved
med to valser, der roterer 360 grader
omkring rørets længderetning.
Specifikationer for bukkene indtastes
nemt i brugerfladen, hvorefter en grafisk illustration viser røret i 3D.
Herefter bukkes røret automatisk
ved godkendelse af opgaven.
Opgaven kan gemmes i hukommelsen
til senere reproduktion.
Bend-It er udviklet til at have med i
servicebilen og bukker stålrør op til Ø32
mm med godstykkelse på 1,5 til 2 mm.
Bend-It erstatter traditionelle fittings
og reducerer derved materiale-, lager-,
og indkøbsomkostninger, samt giver
en markant besparelse i tidsforbrug til
installation.

Maskinen udfører desuden præcise og
tætte buk, der minimerer risikoen for fejl
og utætheder.
Samsung 10” tablet og et sæt valser
efter eget valg er standardudstyr og
inkluderet i prisen.
I introduktionsfasen medfølger en gratis
serviceaftale på 1 år på alle Bend-It
rør-bukkemaskiner. Ekstra valser og
3-ben kan tilkøbes som ekstraudstyr.
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Præcise buk og mindre risiko for utætheder
Reduktion i materialeomkostninger til fittings
Reduktion i lager- og indkøbsomkostninger til fittings
Reduktion i tidsforbrug per installation
Nem reproduktion ved gentagne bukkeopgaver
Enkel og brugervenlig styringsenhed
Bukkevinkel fra 0 til 90° i 3 dimensioner
Nem at transportere til forskellige arbejdssteder
Nem og sikker opstilling/betjening
Hurtig opstart, driftssikker og lavt støjniveau
Lavt energiforbrug og nem vedligeholdelse
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