
 เคร่ืองพับโลหะแผนแบบโยกข้ึนลงสําหรับชิ้นงานที่มีความ   
ซับซอนสูง เชน ลิ้นชัก ฝาตูของแผงวงจร เปนตน โดยเครื่องมีขนาดให
เลือกระหวาง 4060 x 2.5 มม. หรือ 3200 x 3 มม. พรอมดวยนวัตกรรม
ระบบกลไกใหมลาสุด ระบบ CNC’s One-Click Programming ซึ่งถือ
เปนไฮไลทสําคัญเพื่อการผลิตที่ดีกวา

คุณสมบัติเดนของเครื่อง RAS XLTbend
• คาํนวณขัน้ตอนการพบัอตัโนมตั ิเพยีงปลายนิว้คลกิดวยซอฟทแวร 

Bendex อันชาญฉลาด
• สามารถทดลองพับช้ินงานใหม เพื่อหาความเปนไปไดในระหวาง

ชวงการออกแบบผลิตภัณฑ
• ในกรณีที่มีวิธีการพับไดหลายรูปแบบ ซอฟทแวรอัจฉริยะ มีความ

สามารถแนะนาํทางเลอืกในการพบัชิน้งานทีม่ปีระสทิธภิาพทีส่ดุ โดยการ
จัดอันดับ 5 ดาว

• สามารถจําลองขั้นตอนการพับโลหะตามลําดับแบบ 3 มิติไดอยาง
ชัดเจน และแจงเตือนการชนของชิ้นงาน ที่อาจเกิดขึ้นไดในระหวางการ
พับ

• สําหรับการปอนชิ้นงานเขาพับอัตโนมัติในแตละแนวพับ ไมจําเปน
ตองใชผูปฏิบัติงานในการจับชิ้นงาน โดยระบบชุดดูดจับแบบไฮบริดจะ
ทํางานรวมกับระบบกักระยะ

• สามารถควบคุมผลิตชิ้นงานขนาดใหญและหนักมากๆ ไดดวยผู
ปฏิบัติงานเพียงคนเดียว

• ไมตองพลิกชิ้นงาน ดวยเทคโนโลยีการพับขึ้นลงที่สามารถควบคุม
การพับชิ้นงานขึ้นลงไดตามตองการ

• สามารถทาํงานไดจากดานหนาเครือ่งในกรณงีานชิน้เลก็ และทาํงาน
ดานหลังเครื่องสําหรับงานชิ้นใหญ

• เครือ่งจกัรจะปรบัระยะตางๆอตัโนมตั ิตามความหนาของชิน้งานที่
เปลี่ยนไป เชนปรับรัศมีการพับและความกวางของฟนพับ 
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XLTbendはカセット、パネル、ボックスのような複雑な精密板金部品を制
作し。
4060 x 2.5 mmまたは3200 x 3mmの板金加工の能力を備えたXLTbend

は。 革新的な機械部品に加えて、CNCのワンクリックプログラミングは、素晴
らしい価値をもたらすことは間違いありません。

RAS XLTbendの特徴は次のとおりです。:
• Bendexソフトウェアはマウスクリック1回で折り畳みのシーケンスを自

動プログラミングできます。
• 新製品は、製品設計中に実現可能性についてにテストすることができます。
• 曲げる操作が可能な場合、ソフトウェアは5つ星ランクの最良の選択肢を

提案します。

• 3Dシミュレーションは、曲げのシーケンスを可視化し、起こ
り得る問題を示します。
• 作業者がいない場合でもバキュームカップで部品を保持させ

てハイブリッドの停止システムで停止します。
• 1人のオペレータが、大きな重い部品でも頻繁に処理できます。
• アップダウン技術により製品を上下に曲げるため、部品を反

転する必要はありません。
• フレキシブルな作業位置：後方からは大きな部品のために、

前方の上下作動用は細い部品や狭い部品の操作。
• 材質の厚さ、曲げ半径、折り曲げ梁の幅などの自動機械調整。 

RAS XLTbend Folding 
Machine…Excellent!

 For those who form complex precision sheet metal parts like 
cassettes, panels and etc.The XLTbend, with 4060 x 2.5 mm or 3200 
x 3 mm steel forming capacity. Along with innovative mechanical 
components, the CNC’s One-Click Programming is certain to be a 
production highlight.

The RAS XLTbend is characterized by the following 
benefits:
• Automatic programming of the folding sequences with just 

one mouse click by the fantastic Bendex software.
• New products can already be tested for feasibility during 

product design.
• If several bending strategies are possible, the software suggests 

the best alternative with a 5-star ranking.
• A 3D simulation visualizes the bending sequence and shows 

possible collisions.
• Sequence of bends without operator intervention, as the suc-

tion cups of the hybrid stop system hold the part at the stop fingers.
• A single operator most often can handle even large and heavy 

parts.
• No part flipping as the UpDown technology bends the work-

piece up and down.
• Flexible working position: Operation for small and narrow 

parts from the folding beam side, for large parts from the gauging 
side.
• Automatic machine adjustment to material thickness, bending 

radius and the width of the folding beam tools.
• Automatic machine adjustment to material thickness, bending 

radius and the width of the folding beam tools. 
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