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LVD INTRODUCEERT UNIEK PLOOISYSTEEM EN NIEUWE LASERSNIJ-, PONS- 

EN SOFTWAREPRODUCTEN TER GELEGENHEID VAN 60e VERJAARDAG   
 

Gullegem, België -- LVD Company nv viert haar 60e verjaardag met de introductie van een 

innovatief automatiseringssysteem voor afkantpersen, een nieuwe lasersnijmachine, 

nieuwe sturing- en interfacetechnologie, alsook krachtiger software voor ponsmachines en 

projectmanagement. Al deze nieuwigheden kunt u ontdekken tijdens EuroBLECH in Hall 12 

op Stand F50. 

VOORSTELLING VAN UNIEKE TECHNOLOGIE VOOR GEAUTOMATISEERDE 

GEREEDSCHAPSINSTELLING  

Tijdens EuroBLECH zal LVD één van de belangrijkste productontwikkelingen voor 

afkantpersen uit het laatste decennium bekendmaken. Het unieke systeem voor 

geautomatiseerde gereedschapsinstelling biedt immers het antwoord op de fundamentele 

vraag om het aantal instellingen op een afkantpers tot een minimum te beperken.  

INTRODUCTIE VAN NIEUW FIBERLASERSYSTEEM 

LVD breidt haar aanbod lasersnijmachines uit met de Electra FL, een ultrasnel 

fiberlasersysteem voor plaatbewerking. 

De Electra FL is uitgerust met een energievriendelijke fiber laserbron die zorgt voor de 

snelle en nauwkeurige verwerking van traditionele materialen zoals staal, roestvrij staal en 

aluminium, met als extra troef de efficiënte verwerking van koper en messing. Het 

materiaal absorbeert de laserstraal beter waardoor bij dunne plaat de verwerkingssnelheid 

tot 50 % hoger ligt in vergelijking met een CO2-laserbron. 

 



 

Dankzij Touch™-L, de allernieuwste LVD sturings- en gebruikersinterface met touchscreen, 

is de Electra FL makkelijk te bedienen. Touch-L maakt gebruik van een 19”-touchscreen en 

een grafische gebruikersinterface om de gebruiker efficiënt en moeiteloos doorheen alle 

nodige mens-machine interacties te begeleiden.  

Bezoekers van de LVD-stand zullen het intuïtieve karakter van Touch-L uit de eerste hand 

kunnen ervaren. 

PONSEN EN 75 MM PLOOIEN MET DE LVD PULLMAX 720 

De LVD Pullmax 720 200 KN ponsmachine biedt een kostenefficiënte oplossing voor pons-, 

vorm-, markeer-, plooi- en tapactiviteiten, en dat allemaal op één enkele machine.  

Een efficiënte hydraulische aandrijving, gecombineerd met hoge acceleraties en snelheden, 

doet de productiviteit stijgen en de productiekosten per werkstuk dalen, zowel bij kleine als 

grote series. De LVD Pullmax 720 verwerkt werkstukken tot 1500 x 3000 mm zonder 

herpositionering in 8 mm dik materiaal. 

De uitzonderlijke vorm- en plooicapaciteit laat toe om flenzen tot 75 mm te plooien in 

eender welke geprogrammeerde hoek. Dankzij de “all tools”-rotatie kunnen alle 

gereedschappen over de volledige 360° draaien voor totale flexibiliteit. De 20 stations zijn 

zo ontworpen, dat ze geschikt zijn voor gereedschappen van eender welke grootte, met een 

maximale diameter van 90 mm. De gereedschapscapaciteit kan worden verhoogd door 

toevoeging van indexeerbare multi-tools in configuraties voor 5 of 10 stations.  

De machine kan 24/7 onbemand blijven doorwerken dankzij de diverse 

automatiseringsopties. 

KRACHTIGE AFKANTPERS MET NIEUWE STURING EN GEBRUIKERSINTERFACE 

LVD zal ook de efficiëntie van haar 135 ton, 3 meter Easy-Form®-afkantpers, uitgerust met 

de nieuwe TouchTM-B sturing en een verbeterde gebruikersinterface, demonstreren.  

De afkantpersen uit de Easy-Form-reeks zijn voorzien van geavanceerde hydraulica en 

elektronica; enkele geselecteerde modellen uit de reeks zullen voortaan ook uitgerust zijn 

met de LVD Touch-B CNC sturing. Dit is een krachtige PC-gebaseerde CNC sturing met 

intuïtieve functies die de ”Art to Part” tijd verkorten en optimale plooiresultaten verzekeren 

vanaf het eerste werkstuk. 



 

De sturing via de 19” touchscreen is verbeterd dankzij de nieuwe Touch-B grafische 

gebruikersinterface van LVD, die op EuroBLECH voor het eerst zal worden getoond. Touch-B 

gebruikt logische pictogrammen en visuele indicatoren om de functies van de afkantpers 

weer te geven en te bedienen; geautomatiseerde opdrachten zorgen voor een verdere 

vereenvoudiging van het plooiproces. 

Bezoekers zullen ook kennis kunnen maken met de nauwkeurigheid van het door LVD 

gepatenteerde Easy-Form® Laser realtime hoekcontrolesysteem. Dit unieke systeem 

verzekert dat de werkstukken in de juiste hoek worden geplooid, vanaf de eerste tot de 

laatste plooibewerking.  

De 135 ton Easy-Form afkantpers die tijdens EuroBLECH zal worden getoond, zal ook 

diverse geoptimaliseerde opties omvatten, waaronder de CNC gestuurde plaatvolger (T-as) 

en de extra opening en slag, zodat ook grotere stukken en complexe profielen zonder 

probleem gevormd kunnen worden. 

35 TON PPEC COMPACT-AFKANTPERS  

De 35 ton, 1,5 meter PPEC-afkantpers die tijdens EuroBLECH wordt tentoongesteld, is snel, 

compact, makkelijk te bedienen en energie-efficiënt. Dit PPEC-model haalt plooisnelheden 

tot 20 mm per seconde, waardoor ook kleinere werkstukken snel en accuraat geplooid 

kunnen worden.  

Het energiereductiesysteem waarmee alle PPEC-machines uitgerust zijn, verlaagt de 

werkingskosten tot 30 % in vergelijking met gelijkaardige machines.  

GEÏNTEGREERD SOFTWAREPAKKET 

LVD zal ook zijn krachtige CADMAN® offline programmeersoftware demonstreren. 

CADMAN® is een geïntegreerd, PC-gebaseerd CAD/CAM-systeem dat op een Windows®-

platform werkt. Het levert een naadloze offline programmeeromgeving waarin gebruikers 

ontwerp-, productie- en programmeerfuncties kunnen combineren in één enkel pakket. 

Op EuroBLECH wordt ook de nieuwe project management software, CADMAN®-Job, officieel 

voorgesteld. CADMAN-Job organiseert en plant de workflow in uw productieatelier door de 

opdrachten zo efficiënt mogelijk in te delen en te groeperen, om zo de capaciteit te 

verhogen, de insteltijd te beperken en de workflow te stroomlijnen.  



 

CADMAN-Job vult CADMAN-OEE aan, de integratiemodule die wordt gebruikt om de 

productiviteit en prestaties van diverse plaatbewerkingsmachines te meten en te 

analyseren. 

OVER LVD 

De LVD Goup is een toonaangevende constructeur van een uitgebreid assortiment 

plaatbewerkingsmachines en softwareoplossingen, zoals lasersnijsystemen, 

ponsmachines, afkantpersen, guillotinescharen en mid-level automatiseringssystemen, 

geïntegreerd in en ondersteund door zijn pc-gebaseerde en Windows®-compatibele 

CADMAN®-software.  

Neem voor meer informatie contact op met LVD Company nv, Nijverheidslaan 2, B-8560 

Gullegem, België, Tel. +32 (56) 43 05 11, Fax +32 (56) 43 25 00, e-mail: 

marketing@lvd.be of www.lvdgroup.com. 
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