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SENCO SMART SOLUTIONS - 
FÖR ÖKAD PRODUKTIVITET OCH 
SÄKRARE ARBETSMILJÖ



smart Bridge

fÖR ALLA SORTERS 
PREFABPANELER

• Trä, spånskivor, plywood och
kompositer

• Vägg-, golv- och takelement
• Staket och plank
• Packlådor

• Högre produktion per
anställd

• Kort inställningstid
- Verktygsbyte på några
minuter

• Verktygen avfyras på förinställd,
styrbar manöverpanel

• Juterbar spikbild
• Förbestämt antal verktyg

produKTKVALITET

senco smart Bridge

Aerfast introducerar Senco Smart Bridge - utvecklad för att 

tillgodose behovet av en enklare automatstation för spikning, 

klamring och skruvning av prefabricerade golvkassetter, utfack, 

väggmoduler mm. Smart Bridge är mycket flexibel och bidrar till 

att öka kapacitet och kvalitet utan utökad arbetskraft, samt med 

en avkastning på investeringen (ROI) på mindre än ett år.

Dess modulära design gör att Smart Bridge är enkel att 

installera i produktionslinjen, samt är igång inom endast några 

timmar. I Smart Bridge ingår praktiska fästen som kan anpassas 

till de flesta typer av bord.

Smart Bridge är utvecklad för att användas med Senco XP-

verktyg kända för sin höga prestanda, kvalitet och hållbarhet. 

Det breda utbudet av XP-verktyg ger infästningslösningar för 

varje användningsområde och är anpassat för att snabbt och 

enkelt monteras på Smart Bridge.

Fjärravfyrning på Smart Bridge-verktygen bidrar till en säkrare 

arbetsmiljö och eliminerar ansträngande arbetsmoment för 

operatören.

EKONOMI

specifiKATIONER
Smart Bridge i 
standardutförande består av: 

• Bridge

• 2 verktygshållare

• Styrskena

• programmerbart styrsystem

• Kontrollsensor för att detektera

material under varje verktyg



• Igång på ett par
timmar i befintlig
infrastruktur

ENKEL ATT 
IMPLEMENTERA 

• Ex.	Senco,	Festo,	Sick,	Igus

HÖGKVALITETS-
KOMPONENTER 

• Operatören behöver inte
sträcka sig över - eller klättra
på elementet

• Säkrare drift -
Fjärrkontrollerade verktyg/
avfyrinng

FLERA FÄSTEN 
PER LADDNING

ergonomiSK design

max. dimension produkt 
(standard):

längd   Upp till 10 meter

Bredd      4 meter

höjd    30 cm

Andra dimensioner på begäran 

(exklusive stödbord) 

specifications

TILLVAL

• Stödbord

• Magasin för jumboladdning
finns tillgängliga för de flesta
verktygen
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