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Venning Blokstensmaskine VMF 75/120 er hjertet i produktionen, til produktion af betonstøbte produkter. 
Maskinen er bygget omkring en kraftig maskinbearbejdet ramme, hvor fokus er hastighed, stabilitet, 
holdbarhed samt servicering, og let adgangsforhold til rengøring. 

Maskinen er drevet af hydraulik og servo/elmotorer. 
Hydraulikenheden på 2 x 55Kw, er placeret i et andet rum end selve maskinen, hvilket bevirker at støj og 
varmeudvikling, minimeres i selve produktionslokalet. Ventilskabet er placeret på siden af maskinen, således 
at vejen fra ventil til forbrug, er så kort som muligt.  
Ventilblokke kører med konstant tryk, og højt flow til rådighed, hvilket gør at når der er behov for olie, vil denne 
være til rådighed med det samme, uanset hvor cyklus på maskinen er nået til. 
 
Alle hydrauliske komponenter, er af fabrikatet Bosch Rexroth, som er af højeste kvalitet. Alle ventiler er 
proportionale ventiler, og de har alle fuld tilbagemelding for 100% kontrol styringsmæssigt. 
 
Vibrator er meget kraftigt opbygget, og maskinbearbejdet efter denne er udglødet, hvilket minimerer chancen 
for revnedannelse. Konstruktionen er lavet så både vibrator, og vibrationsbord er bygget i én og samme enhed.  
Vibrator bliver drevet af fire kraftige SEW servo motorer. Software til servo løsning er udviklet af SEW´s tyske 
software afdeling, med nyeste software for lang levetid, og fremtidssikring. 
Vibrator kan justeres både i amplitude, og i frekvens, uafhængigt af hinanden, så recept kan tilpasses 100% til 
produktet der produceres, uanset materialesammensætning og form. 
 
Smøresystemet til vibrator, fungerer som både en smøre og køleenhed. Smøresystemet er med 
tilbagemelding, så bruger bliver advaret i god tid, ved unormal drift. Smøreenheden er placeret i samme lokale 
som hydraulikenheden. 

Materiale silo er hæve/sænkbar, for kontrollerbar fyldning i fyldevogn. Silospjæld er lavet af Hardox plade, og 
selve siloen er beklædt med lav friktion materiale indvendigt, for let rengøring. 

Blokstensmaskine 75/120 
Med dobbelt fylde system 
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Fyldevogn er opbygget med en bevægelig materialekasse indvendigt, og en fast ydre vogn. Den indvendige 
kasse vil under fyldning, køre hurtigt frem og tilbage, medens den ydre del bliver i sin position. Fyldevogn er 
drevet af en kraftig oliemotor, som driver den indvendige materialekasse.  

Denne opbygning er yderst skånsom, for parallelarmene på maskinen, samt meget fleksibel med hensyn til 
ønsket hastighed, på vogn ved fyldning. 

Maskinen bruger gummiophængte præcisions måleskinner til alle lineære bevægelser og gummiophængte 31 
bit absolute encoder til roterende målinger. Dette medfører at ekstrem høj nøjagtighed, og gentagelse er 
muligt. Ydermere kender målgivere sin position, hvis der har været utilsigtet strømafbrydelse. Dette 
minimerer chancen for havari ved opstart 

TEKNISK DATA  5408-001-000 
Blokstensmaskine Model betegnelse  VMF 75/120 
Vægt Maskine, hydraulik og el-skabe Ton 40 
Mål Længde (Dobbeltfylder kørt tilbage) mm 10.000 
 Bredde (Inkl. Ventilskab) mm 4700 
 Højde (Fra gulv. Niveau) mm 4300 
Kapacitet Cyklus tid (Inkl. Dobbeltfylder og Stål støbeplade) Sek. 11,5 
 Bræt størrelse mm 750x1200 
 Minimum formhøjde mm 42 
 Maksimal formhøjde mm 400 
Forbrug El-skab forsikres med  Amp 500 
 Luftforbrug (Liter pr/time) L 200 
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