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AUTO EYE 
TRUSS SYSTEM

Video & information 

• Hög kapacitet av produktion av takstolar, cykeltid 

11 sekunder per spikplåt

• Hög kvalitet p.g.a automatisk process

• Anpassningsbar presskraft ger perfekt 

pressresultat oberoende av storlek på spikplåt och 

virkestjocklek

• Ingen omställningstid för press

• Automatisk pressning

• Automatisk plockning, placering och positionering 

av spikplåt, inklusive automatiskt kontrollsystem 

för placering av spikplåt enligt Eurocode 2010

• Automatisk stapling av takstolar

• Loggbar och mätbar produktionsprocess

Puckbord med spikblecksportal
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SF022 AUTOEYETRUSS ÄR ETT SYSTEM UTVECKLAT FÖR 

AUTOMATISK PRODUKTION AV TAKSTOLAR. SYSTEMET 

KOMBINERAR HÖG KAPACITET MED INDUSTRIELL 

KVALITET.

Den automatiska pressen identifierar takstolen och plockar, placerar, 
positionerar och pressar spikplåten på takstolen automatiskt. Presskraften 
anpassas till storlek på spikplåt och tjocklek på virke, följaktligen blir 
pressresultatet perfekt. Systemet kan hantera alla typer av takstolar

HELAUTOMATISK 
TAKSTOLSTILLVERKNING

Randeks mjukvara stödjer produktionsplanering 

off-line. Dessutom kan puckborden delas när man 

producerar mindre takstolar. Delningen kan göras 

under produktion.

Pressen plockar, positionerar, placerar och pressar 

spikplåtarna automatiskt.

Spikplåtarna placeras på exakt rätt position i 

förhållande till knutpunkten. Pressen identifierar 

visuellt knutpunkten och positionerar plåtarna exakt 

oavsett om takstolen har avvikelser i storlek eller form.

Robust puckbord med exakt positionering och snabb 

ställtid. Som option kan man lägga till en extra puck 

per linjärenhet för att öka inspänningspunkterna med 

det dubbla.

FUNKTIONSBESKRIVNING

Auto Eye Truss System 

Fully automatic truss production line

Virke placeras ut av 2 
operatörer, puckbord 

och laserfunktion 
visar hur virket skall 

ligga.

En spikportal spikar automatiskt 
korrugerade spikbläck i 
varje knutpunkt och en 

bläckstråleskrivare märker 
takstolen med produktionsdata.

Takstolen lyfts 
automatiskt över 

och transporteras 
till nästa station 

(�). 
Takstolen 
transporteras mot 
den automatiska 
pressen.

Pressen plockar spikplåtar från rätt 
magasin, systemet har 30 magasin 
för spikplåtar med olika storlekar, 
och matar spikplåtar till pressen. 
Pressen identifierar hur takstolen 
och knutpunkten är positionerad 
och placerar spikplåten exakt rätt i 
förhållande till knutpunkten oberoende 
om virket ej är 100% rakt. Pressen 
pressar spikplåten med exakt presskraft 
vilket ger ett perfekt resultat. När 
samtliga knutpunkter är bearbetade 
matas den färdiga takstolen till nästa 
station

Takstolen åker 
igenom rullpressen 

som en extra 
kvalitetskontroll 

(option). 

Takstolen staplas automatiskt. 
När hela takstolspaketet är 

staplat buntar operatören hela 
paketet (option).
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MODULÄRT SYSTEM
AUTOEYETRUSS SYSTEM ÄR ETT MODULÄRT SYSTEM 

OCH DU KAN KONFIGURERA DET BASERAT PÅ DITT 

KAPACITETSBEHOV ELLER ANPASSA DET SÅ ATT DET 

PASSAR MED BEFINTLIG PRODUKTIONSUTRUSTNING. 

EXEMPELLAYOUT A 
För produktion med max 12 m långa takstolar. Linjen är 

utrustad med vinkelöverföring vilket gör det möjligt att 

dela puckbordet och parallellproducera mindre takstolar 

och ändå ha optimalt flöde i linjen. Linjen kommer att ta 

upp något större yta jämfört med en rak linje (layout C) 

men blir i gengäld kortare.

EXEMPELLAYOUT B
För produktion med max 24 m långa takstolar. Linjen är i 

princip samma som layout A men med maximal längd på 

takstolarna på 24 meter. Linjekonfigurationer kan göras 

på ännu längre takstolar vid behov. Det är möjligt att 

dela puckbordet i två delar med lika eller olika storlek för 

att möjliggöra samtidig produktion av dubbla takstolar. 

Delning görs enkelt under produktionen.

EXEMPELLAYOUT C
Den här layouten formar en rät linje vilket gör 

linjen längre men inte så bred som layouter med 

vinkelöverföring.

EXEMPELLAYOUT D
Den här layouten illustrerar vad man behöver köpa om 

man redan har ett puckbord och vill integrera det med 

Auto Eye Truss System.

Rullpress och staplingssystem är optioner i alla ovanstående layouter.

MJUKVARA
Mjukvaran till Randeks 
puckbord möjliggör 
produktionsplanering 
utanför linjen i förväg. 
Produktionsplanerare kan i 
förväg planera produktionen 
på kontoret och enkelt göra 
justeringar under produktionen. 
Operatörerna behöver endast 
trycka på en knapp för att 
ställa in bordet för nästa 
takstol.

Mjukvaran stödjer delning av puckbordet i olika storlekar till två oberoende delar. 
Detta möjliggör samtidig produktion av två takstolar. Vid tillverkning av mindre 
takstolar är detta oerhört fördelaktigt. Mjukvaran stödjer dessutom 2 puckar per 
linjärenhet vilket ger dubbelt antal stöd för takstolen.

KAPACITET
Auto Eye Truss System kan hantera alla former av takstolar inom de ramarna för 
längd, höjd och tjocklek. Klassiska fackverkstakstolar eller saxtakstolar spelar ingen 
roll. 

Den ungefärliga produktionscykeln är ca 9 sekunder per plåtpar. 

Teknisk beskrivning Min Max

Takstolsdimensioner

Takstolslängd ca 2 m 12 m (24 m med extra puckbord)

Takstolshöjd 0,5 m 4,5 m (>4,5 m delas)

Virkestjocklek 35 mm (Option: < 35 mm) 51 mm (Option: > 51 mm)

Operatörer

Komplett produktionslinje 2-3 operatörer beroende på konfigurering

Kapacitet (100% utnyttjande)

Presscykel (ett spikplåtspar) ca 9 sekunder
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RANDEK I KORTHET
Randek utvecklar, tillverkar och säljer högpresterande maskiner och system 
ämnat för prefabricerad hustillverkning. Produktsortimentet består av: kapsågar, 
vägg-, golv-, och taklinjer, takstolssystem, vändbord och specialmaskiner. 
Automationsgraden sträcker sig från helautomatisk till manuell. 

Företagets historia sträcker sig tillbaka till 1940-talet och startade i nära samarbete 
med de första prefabricerande hustillverkarna. Idag använder ledande hustillverkare 
i 36 länder Randeks maskiner och system.

Randek AB, Tångvägen 24, SE-311 32 Falkenberg, Sweden
Phone: +46 346 55 700, Fax: +46 346 55 701, www.randek.com, E-mail: info@randek.com
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Högkvalitativa och 

välbeprövade kapsågar 

från manuella till 

helautomatiska samt 

specialsågar.

Ett komplett 

produktprogram av 

utrustning för tillverkning 

av väggar, golv och tak. 

Från helautomatiska 

system till manuella.

Anpassad utrustning 

för kvalitativ tillverkning 

av takstolar från 

traditionella system till 

helautomatiska.

Flexibla och välbeprövade 

vändbord från enkla till 

avancerade med en rad 

valbara optioner.

Specialmaskiner 

framtagna för 

särskilda applikationer: 

Helautomatisk 

putsmaskin, 

lättregelpress, 

takluckemaskiner, 

fönster/karm/

bågmaskin etc.

Ett komplett 

program av tjänster: 

Fabrikslayout, Underhåll, 

Husbyggnadssystem och 

Finansiering.

KAPSÅGAR VÄGG-, TAK- OCH GOLVLINJER

TAKSTOLSSYSTEM VÄNDBORD

SPECIALMASKINER TJÄNSTER


