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Da det kom fabrikschef hos
Jensen Group i Rønne, 
Michael Engkær for øre, at
den sydtyske producent af
maskiner til den pladebear-
bejdende industri Schröder
Group var begyndt at frem-
stille svingbukkere med en
emnekapacitet i normalstål
på fem millimeter i tykkelse
og fire meter i længden, var
hans opmærksomhed i den
grad vakt.

Den fremgangsrige produ-
cent af maskiner til storskala
industrivaskerier havde såle-
des i længere tid ledt efter en
mere automatiseret fremstil-
lingsmetode til kantbuk af
netop pladekonstruktioner i
denne tykkelse. Og dét med
en proces, der ud over at
tilføre mere kapacitet på

bukkesiden også skulle lette
arbejdet for medarbejderne i
produktionen.

For som folk inden for
branchen er klar over, så er
bukning af specielt større og
tykkere plader med konven-
tionelle kantpresser en me-
get belastende arbejdspro-

ces, hvor flere operatører ad
gangen er involveret. Og
hvor en vis erfaring med
processen er påkrævet for at
opnå et tilfredsstillende re-
sultat.

INGEN LØFT 
VED MASKINEN
Konkret betyder den varie-
rende stabilitet ved manuel
fastholdelse af et pladeemne
på en kantpresse, at emnet ri-
sikerer at flytte sig utilsigtet,
og at kvaliteten af bukket
bliver derefter. Hvorfor der
med mellemrum er behov
for at foretage opretning af
emner.

Der blev således lyttet 
ekstra opmærksomt, da
salgskonsulent Ib Lambert
fra den danske forhandler af
Schröder-maskiner Munc-
holm A/S gjorde Jensen 

Group-folkene opmærksom-
me på de seneste muligheder
med producentens svingbuk-
keteknologi.

Efter grundige overvejel-
ser blev der tidligt på foråret
i år afgivet en ordre, hvorfor
virksomheden i juli kunne
installere den seneste model

i Schröder-svingbukkepro-
grammet kaldet Mak 4.

Og det har medført en min-
dre revolution i produktio-
nen, konstaterer fabriks-
chefen:

”Man kan sige, at vi på en
positiv måde har måttet gen-
tænke den tilgang, vi har til
pladebearbejdning, hvad an-
går bukning af emner,” siger
han, og fortsætter:

”Der foretages således in-

gen tunge løft ved maskinen,
da dette kan gøres med en
kran. Og alle arbejdsstillin-
gerne er lempelige, da pla-
den håndteres let rundt på
bagstoppet. Faktisk er alle
tidligere rutiner omkring
bukkearbejdet i dag en saga
blot, når det gælder sving-
bukkeren, fordi bukkepro-
cessen er så velautomatise-
ret. Medarbejderne er da og-
så vilde med den.”

BETALT PÅ 2,5 ÅR
Blandt de funktioner, der gør
svingbukkeren så arbejds-
miljøvenlig og ikke mindst
effektiv i forhold til traditio-
nel kantpresning, udmærker
den såkaldte Up & Down-
teknologi sig. Denne gør 
det nemlig muligt at bukke
oppe- såvel som nedefra.

Dermed behøver opera-
tøren ikke vende pladen,
hvorfor så godt om alle bela-
stende løft er væk.

Hertil kommer funktioner
som bombering på bukke-
vangen over CNC, et bord
der er lige så dybt, som ma-
skinen er lang, faste side-
stop, pop-up-stop ved gan-
gen, så operatøren er sikker
på at pladen er vinkelret, når
bukket foretages, samt mu-

lighed for at anvende bukke-
vangen som frontstop.

”Og nu, hvor vi har fået
maskinen kørt ind, må vi si-
ge, at det tegner utroligt lo-
vende. På en konkret ordre
har vi eksempelvis oplevet,
at én medarbejder har produ-
ceret lige så meget på én ti-
me og et kvarter, som det før
tog tre medarbejdere to ti-
mer. Og det uden at anstren-
ge sig som før. Så når vi får

belagt den med alle de lange
komponenter, vi har i huset, i
treholdsskift, vil jeg tro, at
maskinen er tjent hjem på
2,5 år,” siger Michael
Engkær, og tilføjer:

”Så det er formentligt ikke
den sidste svingbukker, vi
får inden for dørene. Til
gengæld tvivler jeg på, at vi
køber en traditionel kant-
presse igen.”

Fremtidens bukkecenter til Jensen
Jensen Group fik før sommerferien
en svingbukker af en kaliber, der
ikke er leveret før herhjemme. Og
det bliver formentligt ikke den 
sidste, lyder det fra den 
bornholmske virksomhed.

Mød Schröder i Stuttgart

Schröder Maschinenbau er på plads på Blechexpo, hvor
man kan stifte nærmere bekendtskab med de aktuelle
løsninger inden for svingbukkere i Hal 1, standnummer
1708.
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Medlem af
”Vi må konstatere, at maskinen ikke alene har bidraget til en væsentlig produktivitetsstigning. Den har også leveret den
forventede kvalitetsforbedring, hvad angår bukkepræcisionen, hvorfor det er blevet lettere at foretage de efterfølgende
svejseprocesser blandt andet med robot,” siger Michael Engkær (t.v.). Her sammen med Ib Lambert (t.h) og Nikolaj
Ubaghs (midt).

Med en traditionel kantpresse er det ofte nødvendigt at foretage opretning af emnerne.

Bukningen foretages helt uden tunge løft ved maskinen.


