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BS40  
VÄGGVÄNDAR-
BORD
FLEXIBELT OCH EFFEKTIVT
SYSTEM FÖR PREFABRICERAD
HUSTILLVERKNING

Randek robusta vändbord är ett  
stadigt och flexibelt system för pre- 
fabricering av i stort sett alla typer av 
byggelement såsom väggar, golv, inner- 
och yttertak samt gavelspetsar i trä eller 
stål reglar. 

Systemet kan användas som ett separat fri- 
stående arbetsbord eller byggas ut till en full- 
fjädrad produktionslinje. Hög kvalité och upp-
riktning av byggelementen uppnås genom en  
motoriserad klämfunktion. Säker vändning av 
väggar och byggelement sker genom en automa- 
tiserad funktion.

Vändborden är utvecklade för att förenkla och göra 
manuella prefabricerade procedurer mer effektiva och  
är en populär maskin passande för små och medelstora  
firmor men även större tillverkare använder maskinsystemet 
i sina produktions linjer. Det finns en mängd optioner till-
gängliga, utvecklade i nära samarbete med våra kunder.
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Fasta tappar, kan ersättas med vikbara horn 
som möjliggör placering av element på element 
transportör/truck. Väggelementen kan då lätt 
flyttas till ett lagersystem.

Vändnings processen sköts enkelt av operatören 
med hjälp av de lättanvända reglagen, kontroll- 
systemet garanterar en säker, smidig och effektiv 
vändningsprocess. Det är ej möjligt att vända  
över ett byggelement utan att båda borden är  
i upprest läge. 

Borden är täckta med plywood.

Mottagarbordet kan flyttas i sidled vilket skapar 
tillräckligt avstånd mellan borden för effektiva 
manuella arbetsprocesser. Mottagarbordet ger 
även flexibilitet för olika väggdimensioner att 
resas till upprätt position.

BS40 VÄGGVÄNDAR BORD

Snabb och effektiv motoriserad  
breddomställningsfunktion.

Hålbalkar och C-profiler med anhåll möjliggör extra 
stöd vid tillverkning av komplicerade väggelement. 

Den motoriserade uppriktningsfunktionen  
är utformad för att klämma och rikta upp 
regelverket 100% parallellt; resultatet blir ett 
rätvinkligt byggelement där eventuella böjar 
på virket försvinner/minimeras.

Säkerhetsstopp i kombination med det 
allmänna säkerhetssystemet minskar risken 
för skador.  

Väggvändarborden är utformade för att hålla under årtionden 
av användning. Det stadiga väggvändarbordets uppriktnings-
funktion och de 3 hydraulcylindrarna garanterar en långvarig 
hög prestanda.
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A WORLD LEADING PIONEER WITH  
A GLOBAL MARKET PRESENCE

TEKNISK 
BESKRIVNING
BS40 är ett proffsigt robust vändbordsssystem utvecklat för att klara av tunga lyft och hålla under 
årtionden av användning. Längd på bord: 6000, 7200, 8400, 9600 eller 12000 mm. Det motori-
serade breddomställningssystemet möjliggör följande bredd: 2350 – 3550 mm, hålbalkar gör det 
möjligt att producera byggelement som är mindre än 2350 mm.

Teknisk beskrivning

Hållbara Byggda i kraftfulla stålprofiler 

Längder 6000, 7200, 8400, 9600, 10800 and 12000 mm

Optimal arbetshöjd 700 mm 

Motoriserad breddomställning 2350 - 3550 mm

Kläm funktion Motoriserad klämfunktion 

Hydraulisk vändning 86°- 94°

Vändbara tappar (anhåll) höjd 105 mm och 205 mm

Luftanslutning  På båda långsidorna av borden

Plywood Borden är täckta med plywood så långt tekniskt möjligt.

Multifunktionell portal
Möjlighet att installera en bearbetningsportal över arbets- 
stationerna

PIONJÄR
Randek är en pionjär inom innovativa automations- 
lösningar med kunder inom prefabricerad hustillverk-
ning. Vi utvecklar och producerar högpresterande 
maskiner och system för vägg-, golv- och taklinjer  
och takstolar samt produkter som kapsågar, vänd- 
bord och specialmaskiner sedan 1940-talet.

Idag är Randek en av världens främsta leverantörer  
av högpresterande maskiner och kompletta system 
för effektiv hustillverkning. 90 procent av produktio-
nen går på export från vår fabrik i Falkenberg.

SPECIALSTYRKA
Randek Robotics är vår specialstyrka inom robot- 
lösningar. Systerföretaget har vuxit med innovativa 
och kompletta robotlösningar för industriföretag  
under närmare 20 år. Numera finns kunderna i  
huvudsak inom husindustrin.     

  
Randek Robotics 30 experter i Arvika tillsammans 
med 85 specialister vid anläggningen i Falkenberg 
erbjuder enkelhet, säkerhet, högre output och pro- 
duktivitet. Bättre slutprodukt till bättre lönsamhet 
gör vårt erbjudande unikt.

ETT HÖGPRESTERANDE TEAM 
Tillsammans utvecklar vi just nu kundspecifika hög- 
presterande lösningar för prefabricerad hustillverk- 
ning till företag på fyra kontinenter och i fyrtio 
länder.

EN VÄRLDSLEDANDE PIONJÄR
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BS40 kan konfigureras till olika nivåer beroende 

på kapacitetsnivå och byggsystem. Baskonfigu-

rationen 1-bordslösning består av ett uppresar-

bord. Vid 2-bordslösning adderas ett uppresar-

bord. Slutligen om mottagarbordet utrustas  

      

KONFIGURATION
med rullar kan ett tredje bord adderas och en 

3-bordslösning uppnås. Det finnes också möjlig-

het att koppla samman BS40 med ett lager- 

system, då ersätts tapparna med vikbara horn.

BS40 1-bords lösning används vid produktion 

av öppna väggar, utfackningsväggar eller andra 

öppna byggnadselement (golv, tak).

BS40 2-bordslösning används  

vid produktion av stängda  

väggar/tak/golv.

BS40 2-bordslösning med 

lagersystem.

BS40 3-bordslösning optimal vid  

tillverkning av element som kräver  

flera arbetsmoment efter vändning.
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BREDDOMSTÄLLNING 
OCH UPPRIKTNINGS-
FUNKTION

Väggvändarbord BS40 är utrustat med en moto- 
riserad breddjusteringsfunktion som också an- 
vänds som uppriktning av byggelement. Det är 
enkelt, snabbt och garanterar 100% parallellitet 
eftersom den är utrustad med en kuggstång, 
den rörliga delen klämmer alltid parallellt med 
bordets långsida. Detta resulterar i mycket hög 
kvalité på de producerade byggnadskompo- 
nenterna. Som jämförelse med ett system som 
använder pneumatiskt klämsystem som inte 
klämmer parallellt vilket kan resultera i att re-

gelverken inte blir rätvinkliga. Vid stora dimen-
sioner på syll och hammarband kan pneumatisk 
klämfunktion vara otillräcklig. Den rörliga sidan 
är ergonomiskt korrekt utformad för operatören 
d.v.s. när maskinen används behöver ej opera-
tören sträcka sig över bordet för att komma åt 
väggelement. Injustering av väggvändarborden 
görs snabbt med en knapp som styr den rörliga 
sidans rörelse.

BS40 är utrustat med en robust breddomställnings- och uppriktningsfunktion. System är utrustat 

med en kuggstång och är 100% parallelt längs med bordet oavsett väggens form.

SÄKERHET OCH   
ERGONOMI
BS40 bordslösning är CE-märkt och utformad 
med säkerhet i åtanke. Vändningen sker i en 
kontrollerad process som styrs via en panel där 
operatören har god uppsikt över hela processen. 
Vändborden är utrustade med en säkerhets- 
funktion som inaktiverar vändingsprocessen  

om mottagarbordet inte är i upprest läge. På så 
sätt elimineras mänskliga misstag och vändningen 
sker säkert. Systemet har säkerhetsstopp för att 
kunna stoppa systemet i händelse av fara.

Säkerhets systemet 

på BS40 eliminerar  

risken att vända över 

ett väggelement utan 

att mottagarbordet 

är i upprest läge.

BS40 är utrustad med 

säkerhetsstopp för 

att reducera risken att 

skadas. 
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VÄND/UPPRESAR-
FUNKTION

BS40 är utrustad med en kontrollpanel som är 
utformad för att säkerställa en smidig och säker 
vändningsprocess. De olika tjocklekarna på 
byggnadselement är fördefinierade vilket gör 
processen enkel. Mottagabordet flyttas i sidled 
med hjälp av ett sensorsystem för att säkerställa 
exakt placering beroende på väggtjocklek.  

När sensorn verifierat att mottagarbordet är på 
plats börjar uppresarbordet vända elementet.
Slutligen sänks båda borden och mottagarbordet 
flyttas åt sidan för att skapa utrymme för andra 
arbetsprocesser vid behov.

Borden är i basposition och en sida
väggelementet är komplett. Vändningen

kommer då att initieras.

När mottagarbordet flyttas i sidled
används ett sensorsystem beroende  

på väggtjocklek.

Väggelementet överlämnas från
uppresarbordet till mottagarbord i en

smidig säker process.

Båda borden sänks till
horisontellt läge.

Mottagarbordet färdas i sidled
skapar en bra arbetsmiljö och tillräckligt 

med plats mellan borden. 

En fast sekvens rörelser, säkerställer
elementet är säkert vänt.

HÅLBALKAR
OCH C-PROFILER
BS40-SYSTEMET ÄR UTRUSTAT MED HÅLBALKAR OCH
C-PROFILER FÖR ATT GE STÖD VID UPPBYGGNAD
AV KOMPLEXA BYGGNADSKOMPONENTER.

Hålbalkar kan placeras längs hela elementet 
som gör det möjligt att producera byggnads
element mindre än 2250 mm breda. Hålbalkar 
och spänncylinder möjliggör att gavelpaneler 
kan tillverkas. Dessa hjälper verksamhets- 
utövaren att alltid göra rätvinkliga och hög- 
kvalitativa paneler.

HÅLBALKAR
C-profiler gör det möjligt att placera  
stödenheter. Standardkonfigurationen för
BS40-systemet har två C-profiler längs
bordet på varje sida.

C-PROFILER Flyttbart pneumatiskt cylinderstöd.

Hålbalkar och lufttrycksuttag.

 

HÅLBALKAR 

C-PROFIL
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UPPRESBARA RULLAR
Pneumatiskt aktiverade uppresbara rullar kan läggas till BS40-systemet för att flytta byggnads- 
elementet till ett tredje arbetsbord vid behov.

VIKBARA HORN
Vikbara horn är ett valbart extra tillbehör dessa möjliggör så att väggelementen kan transporteras 
direkt till ett förvaringssystem via rullar eller väggvagnar. Dessa horn ersätter standard och viks när 
arbetsbordet är i upprest läge.

 De vikbara hornen fälls ned och byggelementet kan med hjälp av uppresbara rullar eller

 väggvagnar förflyttas direkt till ett förvaringssystem.

TRYCKLUFT  
OCH ELUTTAG
BS40-systemet kan utrustas med tryckluft och eluttag vilket gör det enkelt och säkert att använda 
handverktyg.

Kontakta oss eller läs mera på randek.com

FÖR MER 
INFORMATION
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SVENSK KVALITET
Randek är en pionjär inom innovativa automationslösningar med kunder inom prefabricerad  

hustillverkning. Vi utvecklar och producerar högpresterande maskiner och system för  
vägg-, golv- och taklinjer och takstolar samt produkter som kapsågar, vändbord och  

specialmaskiner sedan 1940-talet.

RANDEKS TJÄNSTERPRODUKT/SYSTEM

FÖRSTUDIE

UNDERHÅLL

FINANSIELLA LÖSNINGAR

GLOBAL SUPPORT

VÄGG-, TAK- OCH 
GOLVLINJER 
Ett komplett produktprogram av  
utrustning för tillverkning av väggar,  
golv och tak. Från helautomatiska  
system till manuella.

TAKSTOLSSYSTEM
Utrustning för traditionell och 
effektiv tillverkning av takstolar och 
ett revolutionerande automatiskt 
takstolsproduktionssystem.

ROBOTISERADE SYSTEM
Randek Robotics utvecklar avancerade   
system inom robotiserad automation.  
Har levererat effektivitet till kunder  
i Europa, Kina, Nord - och Sydamerika  
sedan 1990-talet.

KAPSÅGAR
Högkvalitativa och välbeprövade  
kapsågar från manuella till hel- 
automatiska samt specialsågar. 

VÄNDBORD
Innovativa vändbord. Från enkla  
till  avancerade med en rad valbara  
optioner.

Randek AB • Vagnsvägen 1, SE-311 32 Falkenberg, Sweden • Phone: +46 346 55 700

Randek Robotics • Snickaregatan 9, SE-671 34 Arvika, Sweden • Phone: +46 570 180 80

E-mail: sales@randek.com • www.randek.com
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