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Udfordringerne ved at skulle
bukke en kompliceret og ny-
udviklet profil med 17 buk i
0,7 millimeter tynd plade
gjorde, at Velux Gruppens
fabrik i Østbirk valgte at in-
vestere i en svingbukker fra
tyske Schröder Group. Som
ny teknologi til pladebear-
bejdning har svingbukkeren
tilført store fordele i et fa-
briksanlæg, der hidtil har
været baseret på kantpresse-
re og bredstansere.

Fabrikken i Østbirk tester
og afprøver nye teknologier
til gavn for produktion og
udvikling i hele koncernen.
For to år siden på Euroblech-
messen i Hanover fangede
koncernen interessen for at
optimere pladebearbejdning
med svingbukning, baseret
på Schröder Groups tekno-
logi.

Det førte til, at koncernen
begyndte at kigge teknologi-
en grundigt efter i sømmene
hos den danske forhandler,
Muncholm i Hadsten. Med
test af maskiner, værktøj og
en række bukkeprøver, der
gav overbevisende resultater.
På det grundlag fik fabrik-
ken i Østbirk i februar instal-
leret en svingbukker, der på
kort tid har indfriet forvent-
ningerne til optimering, kva-
litet og nye muligheder for
produktdesigns. 

”Vi har lige indført et nyt

produktprogram, der omfat-
ter et komponent med 17
buk, som afhænger af hinan-
den. Det gav nogle udfor-
dringer fordi tolerancerne er
meget snævre. Med den kon-
sekvens, at vi lå med en rela-
tiv høj kassations-procent,”
siger projekt manager Char-
lotte Bjørn Pedersen og
tilføjer:

”Før havde vi kun kant-
pressere og bredstansere,
hvor der skulle otte tids-
krævende omstillinger til for
at lave emnet med 17 buk.
Vores primære årsag til
købet af svingbukkeren er at
opnå en høj ensartet kvalitet
og derefter at spare omkost-
ninger. Investeringen skal
tjene sig hjem relativt hur-
tigt.”

STOR GEVINST
For at lave emnet med 17
buk skulle der tidligere laves
otte omstillinger, der hver
tog 15 til 30 minutter afhæn-
gig af kompleksiteten i om-
stillingen. Nu er forløbet
skåret ned til tre omstillin-
ger. To i svingbukkeren og
en i en kantbukker.

Det har både resulteret i en
høj ensartet kvalitet og en la-
vere stykpris. Alene på buk-
ning af dette emne tjener
svingbukkeren sig hjem på
mindre end fire år. Men det
bliver hurtigere endnu, for
den skal efter planen også
bruges til andre emner

”Det bidrager alt sammen
positivt til tilbagebetalingen.
Men vi har også opnået nog-
le styrker i forhold til udvik-
lingen af nye produkter. Al-
lerede nu kan vi se et pro-
dukt, der er på vej til marke-
det, som lettere kan laves på
en svingbukker.” siger Char-
lotte Bjørn Pedersen, og
tilføjer:

”Vi er helt klart meget til-
fredse med den teknologi, vi
har fået ind i produktionen.
Emnet med 17 buk er et godt
eksempel på et nydesignet
emne, som vi i praksis ikke
kunne lave inden for toleran-
cerne med kantpressere.”

Fabrikken har valgt en
Schröder MPB-svingbukker
med en bukkebredde på

3.200 millimeter og til stål-
plader i tykkelser op til 2
millimeter. Den er udstyret
med roterende overvange
med plads til to sæt værk-
tøjer, der kan roteres frem
efter behov. Bukkevangen er
udstyret med bombering, og
maskinen er leveret med
værktøj, der er udvalgt til
buk af krævende emner.

Svingbukkeren er udstyret
med en touch skærm, baseret
på Windows. Styringen er
Schröders egen med en dia-
log, der foregår på dansk.
Maskinen kan kobles op på
Internet og internt netværk
med mulighed for offline-
programmering.

Via softwaren i styringen
er der blandt mulighed for at
simulere og efterprøve hele
bukkeforløbet af et emne.
Med mulighed for at opfan-
ge kollisioner og se, hvordan
værktøjerne passer til opga-
ven. Dermed kan alle sten
ryddes af vejen på forhånd i
softwaren, inden emnet skal
bukkes i praksis på maski-
nen.

”Vores hensigter går på, at
udviklingsafdelingen også
kan bruge softwaren til at si-
mulere bukkeforløbet af nye
emner. I dag skal vi potenti-
elt ud for at købe nyt værktøj
for at kunne lave testemner.
På den måde kan vi få et 
meget tættere samarbejde

med vores udviklings-
afdeling,” siger Charlotte
Bjørn Pedersen.

SVINGBUK-FORDELE
I forbindelse med opsætnin-
gen har Muncholm oplært to
operatører i brugen af sving-
bukkeren. Deriblandt Ejnar
Jørgensen, der har mere end
20 års erfaring med kant-
pressere. Han fremhæver, at
det har været nemt at lære
den nye maskine at kende.
Samtidig er arbejdsmiljøet
bedre fordi, der er mere fy-
sisk bevægelse under arbej-
det. I modsætning til en
kantpresse, hvor arbejdsstil-
lingen er mere stillestående.

Som fordele ved svingbuk-
keren kan nævnes, at der ik-
ke kommer skrabemærker
ved bukning. Der er mulig-
hed for indvendig bukning,
og ved bukning tæt ved hul-
ler står en kant fuldstændig
lige uden deformering. Der-

til kan alle radier bukkes
præcist uden brug af special-
værktøj, der heller ikke er
nødvending ved ombuk eller
sammenklemning af kanter. 

På  sidste efterårs messe i
Hannover var salgskonsulent
Peter Feldballe fra Mu-
ncholm med til at præsentere
koncernen for svingbukning
og maskintypen, der også fås
med Up-/Down-teknologi.
Efterfølgende har han med-
virket i hele testforløbet,
hvor maskintypen og værk-
tøjerne blev testet af i tæt
dialog med Schröder Group i
Tyskland.

”For os har det været me-
get interessant at medvirke i
projektet. Vi var overbeviste
om, at vi sagtens kunne løse
opgaven med svingbukning
og de påtænkte værktøjer.
Alligevel har det været me-
get tilfredsstillende at se, at
det er lykkedes så godt, som
det er,” slutter Peter Feld-
balle.

Henter fordele med svingbukning
Efter primært at have anvendt 
kantpressere og bredstansere til
pladebukning har Velux Gruppen i
Østbirk fået tilført nye muligheder
med tysk svingbukker-teknologi.

Via Munchholm har Velux Gruppen i Østbirk anskaffet en Schröder svingbukker, der giver store fordele til produktion og
produktudvikling.

Peter Feldballe og
Charlotte Bjørn Pedersen
med emnet lavet på 
svingbukkeren.

Finger Touch-skærm med dansk dialog til styringen i sving-
bukkeren.


