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KATALOG



Odborné poradenství a profesionální servis
záruční a pozáruční.

PROČ JE HORNÍ VYBÍRAT NAŠE
PRODUKTY?

Mnoholeté zkušenosti a nepřetržitá kontrola kvality
jsou klíčem k úspěchu naší společnosti.

Objasníme všechny pochybnosti týkající se
zařízení dostupných v naší nabídce.

Technická podpora před nákupem a při práci na
našich strojích.

Zaručujeme rychlé dodání -
od 1 do 5 dnů od zadání objednávky.

Čas

Zkušenosti

Standardy

Pomoc

Servis
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DŮVĚRA

ZÁKAZNICKÁ LINK

PRODUKTY

Firma BAUBRAS se specializuje na výrobu a prodej ohýbaček plechu. Díky mnohaletým zkušenostem jsme si v tomto odvětví
vytvořili silnou mezinárodní renomé. Posláním naší firmy je poskytovat všem naším Zákazníkům profesionální a maximálně
spolehlivé stroje.

Za úspěšným rozvojem naší společnosti stojí dlouholetá spolupráce s našimi dodavateli, pro které vytváříme vysoce kvalitní
produkty. Našich služeb využilo už několik stovek firem z celé republiky a rovněž ze zahraničí. Klademe velký důraz na
poctivost a spokojenost našich Klientů. Všechny naše produkty doručujeme 100% v souladu s naší nabídkou a podmínkami
na kterých jsme se dohodli s Klienty. Budování důvěry má obrovský vliv na velký počet objednávek. Děláme vše proto,
abychom při procesu výroby měli jistotu, že každý Zákazník bude maximálně spokojen s nakoupeným strojem. Všechny
součástky a pracovní dílce těchto strojů jsou vyráběny pomocí digitální technologie CNC. Díky tomu je zajištěna dlouhá
životnost a kvalitní práce těchto částí.

Speciálně pro vás naše obchodní oddělení pracuje od 7:00 – 22:00 na celý týden. Díky tomu má každý možnost nás
kontaktovat a získat potřebné informace o našich výrobcích. Poskytujeme možnosti rychlé objednávky pro ohýbačky plechů
podle vašich potřeb. Díky vlastnímu logistickému zázemí jsme schopni doručit naše ohýbačky zákazníkům od 1 – 5
pracovních dní. Výrobky BAUBRAS doručujeme po celé EU a také mimo ní.

Vlajkovým produktem jsou ruční ohýbačky plechu, tzv. klempířské ohýbačky. Ty jsou vhodné pro klempířské práce, které je
možné provádět přímo na stavbě nebo v dílně. Celá řada našich ohýbaček s vylepšenou konstrukcí najde své využití např.
v průmyslových a opravárenských dílnách nebo třeba autoservisech. Nabízíme Vám stroje určené pro všestranné použití.

O NÁS
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Plynová pružina

Nožnice na plechHorní paprsek
Frézovaný
ohybový paprsek

Protiběžný šroub

1. Ohýbačky plechu 
1.1   Konstrukce ohýbačky plechu
1.2   ZGR-1400/1,2 
1.3   ZGR-1400/1,8
1.4   ZGR-2000/0,8
1.5   ZGR-2000/1,2
1.6   ZGR-2000/1,5
1.7   ZGR-2000/1,8 
1.8   ZGR-2500/0,8
1.9   ZGR-2500/1,2
1.10 ZGR-2500/1,5
1.11 ZGR-3000/0,8
1.12 ZGR-3000/1
1.13 ZGR-3500/0,65
1.14 ZGR-3500/0,8
1.15 ZGR-4000/0,65
1.15 ZGR-4000/0,7
1.16 ZGR-4000/0,8

2. Segmentová ohýbačka plechu

3. Zakružovačka plechu ZW 1300
 
4. Tabulové nůžky 2050mm / 1.25mm

5. Příslušenství
5.1 Nožnice na plech
5.2 Falcovačka
5.3 Signovačka
5.4 Stroj na stlačování švů
5.5 Odvíjecí válce
5.6 Prepravné vozíky
5.7 Prepravné kolieska

OBSAH

KONSTRUKCE OHÝBAČKY PLECHU

Excentrický tlak

Zámok uhlu
ohybu

Úhloměr
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   Ruční ohýbačka plechu ZGR 1400/1,2                        Technické parametry
                                                  2                                                                                       Pracovní délka:                                                                 1400 mm

  Štandardné vybavenie stroja:                                                                                       Maximální tloušťka plechu:

   • Stojany pripevnené vzadu, umožňujúce umiestnenie  plechu                                            - Ocelový plech (400N / mm²)                                         1,2 mm

   • Predné  nastaviteľné  dorazy na rezanie plechu                                                                 - Hliníkový plech                                                             1,5 mm

   • Uhlomer umožňuje presné ohýbanie plechu                                                                 Šířka ohýbací lišty:                                                                15 mm

   • Doraz uhlový zaručuje nám opakovateľnosť v sériovom ohýbaní plechu                     Maximální úhel ohýbaný:                                         0° - 145° - 180° 

                                                                                                                                           Zdvih horní lišty:                                                                    70 mm

                                                                                                                                           Rozměry: Délka / Šířka / Výška (mm)                   1680 / 910 / 1000

                                                                                                                                           Hmotnost:                                                                               130 kg    

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                                            

       Vlastnosti mobilní ohýbačky:

        • Lze ji používat v opravárenských, zámečnických a klempířských dílnách.

        • Vzhledem ke své velikosti a malé hmotnosti zaručuje snadný transport.

        • Pracovní lišty ohýbaček - části stroje, které přímo odpovídají za přesné a rovné ohýbání - jsou vyráběny na strojích CNC.

        • Excentrický svorka /upínací síla může být upravena v závislosti na tloušťce plechu/.

        • Naše ohýbačky plechu zaručují pohodlnou a rychlou práci.

   Standardní vybavení:

 • Zadní kovová podpěra pro plechy

 • Přední dorazy řezání

 • Úhloměr umožňuje přesné ohýbání plechu

 • Doraz úhlový s širokým rozsahem nastavení
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   Ruční ohýbačka plechu ZGR 1400/1,8                         Technické parametry
                                                                                                                                           Pracovní délka:                                                                   1400 mm

  Štandardné vybavenie stroja:                                                                                       Maximální tloušťka plechu:

   • Stojany pripevnené vzadu, umožňujúce umiestnenie  plechu                                            - Ocelový plech (400N / mm²)                                          1,8 mm

   • Predné  nastaviteľné  dorazy na rezanie plechu                                                                 - Hliníkový plech                                                              2,5 mm

   • Uhlomer umožňuje presné ohýbanie plechu                                                                 Šířka ohýbací lišty:                                                                 24 mm

   • Doraz uhlový zaručuje nám opakovateľnosť v sériovom ohýbaní plechu                     Maximální úhel ohýbaný:                                          0° - 145° - 180° 

                                                                                                                                           Zdvih horní lišty:                                                                     70 mm

                                                                                                                                           Rozměry: Délka/Šířka/Výška (mm)                        1680 / 910 / 1100

                                                                                                                                           Hmotnost:                                                                               180 kg    

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                                            

     Vlastnosti mobilní ohýbačky:

     • Ohýbačky plechu ZGR 1400 / 1,8 do dílny. 

     • Ohýbačka plechu určená pro univerzální použití v opravárenských a klempířských dílnách, autoservisech atd.

     • Naše ohýbačky plechů mají pevnou svařovanou ocelovou konstrukci, která umožňuje precizní práci na hrubších plechách.

     • Ohýbací a horní lista vyrobeny z pevného materiálu v jednom cyklu frézování, který zajišťuje přesnost při práci ohýbacího stroje.

     • Ohýbačka a horna lista je možné nastaviť v závislosti od hrúbky plechu.

     • Všechny části jsou vyrobeny na obráběcích strojích CNC.

   Standardní vybavení:

   • Zadní kovová podpěra pro plechy

   • Přední dorazy řezání                          

   • Úhloměr umožňuje přesné ohýbání plechu

   • Doraz úhlový s širokým rozsahem nastavení
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   Ruční ohýbačka plechu ZGR 2000/0,8                         Technické parametre
                                                                                                                                            Pracovní délka:                                                                 2140 mm

   Štandardné vybavenie stroja:                                                                                       Maximální tloušťka plechu:

   • Stojany pripevnené vzadu, umožňujúce umiestnenie  plechu                                            - Ocelový plech (400N / mm²)                                         0,8 mm

   • Predné  nastaviteľné  dorazy na rezanie plechu                                                                 - Hliníkový plech                                                              1,2 mm

   • Uhlomer umožňuje presné ohýbanie plechu                                                                  Šířka ohýbací lišty:                                                                15 mm

   • Doraz uhlový zaručuje nám opakovateľnosť v sériovom ohýbaní plechu                      Maximální úhel ohýbaný:                                         0° - 145° - 180° 

                                                                                                                                            Zdvih horní lišty:                                                                    70 mm

                                                                                                                                            Rozměry: Délka/Šířka/Výška (mm)                      2420 / 910 / 1000

                                                                                                                                            Hmotnost:                                                                              175 kg    

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                                            

      Vlastnosti mobilní ohýbačky:

       • Mobilní ruční ohýbačka plechu vhodná pro všechny střešní a fasádní práce.

       • Ohýbačku lze používat přímo na střeše stavby. 

       • Vzhledem ke své velikosti a malé hmotnosti zaručuje snadný transport.

       • Ohýbačky plechu jsou vyrobeny s oceli, robustní, celo svařovaná konstrukce (175 kg) vysoké kvality umožňuje jednoduché ohýbání.

       • Pracovní lišty ohýbaček - části stroje, které přímo odpovídají za přesné a rovné ohýbání - jsou vyráběny na strojích CNC.

       • Ohýbačka má uprostřed ohýbací paprsek - protikus šroub, která je nastavitelná. Umožňuje přesně nastavit ohýbací část (ohýbací lišty) podle tvrdosti

         plechu.

       • Všechny součástky a pracovní dílce těchto strojů jsou vyráběny pomocí digitální technologie CNC.

       • Na každý stroj se vztahuje záruka a má certifikát CE o bezpečnosti.

   Standardní vybavení:

   • Zadní kovová podpěra pro plechy

   • Přední dorazy řezání                          

   • Úhloměr umožňuje přesné ohýbání plechu

   • Doraz úhlový s širokým rozsahem nastavení
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     Ruční ohýbačka plechu ZGR 2000/1,2                           Technické parametry
                                                                                                                                              Pracovní délka:                                                                2140 mm

  Štandardné vybavenie stroja:                                                                                          Maximální tloušťka plechu:

   • Stojany pripevnené vzadu, umožňujúce umiestnenie  plechu                                            - Ocelový plech (400N / mm²)                                         1,2  mm

   • Predné  nastaviteľné  dorazy na rezanie plechu                                                                 - Hliníkový plech                                                              1,7 mm

   • Uhlomer umožňuje presné ohýbanie plechu                                                                    Šířka ohýbací lišty:                                                              24 mm

   • Doraz uhlový zaručuje nám opakovateľnosť v sériovom ohýbaní plechu                        Maximální úhel ohýbaný:                                       0° - 145° - 180° 

                                                                                                                                              Zdvih horní lišty:                                                                120 mm

                                                                                                                                              Rozměry: Délka/Šířka/Výška (mm)                    2420 / 910 / 1070

                                                                                                                                              Hmotnost:                                                                            250 kg    

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                                            

      

      Výhody: 

       • Ohýbačka na plech je určen k ohýbání plechů do tloušťky 1,2mm a šířky 2140 mm.

       • Možnosti použití ohýbačky: pro všechny střešní, lemovací a větrací kanály.

       • Ohýbání je vybaveno teleskopickou tyčí (teleskop - plynový tlak), která vyžaduje pouze minimální úsilí při ohýbání.

       • Rychlé upínání plechů pomocí excentrů a ruční páky.

       • Všechny součástky a pracovní dílce těchto strojů jsou vyráběny pomocí digitální technologie CNC. 

       • Díky tomu je zajištěna dlouhá životnost a kvalitní práce těchto částí.

       • Charakteristikou našeho ohýbacího stroje je jednoduchá a pevná konstrukce (svařovaná a částečně šroubovaná).

    Standardní vybavení:

    • Zadní kovová podpěra pro plechy

    • Přední dorazy řezání

    • Úhloměr umožňuje přesné ohýbání plechu

    • Doraz úhlový s širokým rozsahem nastavení

    • Plynový teleskopický tlumič - umožňuje správnou práce s oybaciou lista
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   Ruční ohýbačka plechu ZGR 2000/1,5                       Technické parametre
                                                                                                                                         Pracovní délka:                                                                    2140 mm

    Standardní vybavení:                                                                                                 Maximální tloušťka plechu:

    • Stojany připevněné vzadu, umožňující umístění plechu                                                  - Ocelový plech (400N / mm²)                                          1,5 mm

    • Přední nastavitelné dorazy na řezání plechu                                                                   - Hliníkový plech                                                               2,0 mm

    • Úhloměr umožňuje přesné ohýbání plechu                                                              Šířka ohýbací lišty:                                                                    24 mm

    • Plynové písty podporující zvedání ohýbací a horní listy                                           Maximální úhel ohýbaný:                                            0° - 145° - 180° 

                                                                                                                                         Zdvih horní lišty:                                                                      70 mm

                                                                                                                                         Rozměry: Délka/Šířka/Výška (mm)                         2420 / 910 / 1100

                                                                                                                                         Hmotnost:                                                                                350 kg     

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                                            

       Výhody: 

        • Ohýbačka Model ZGR 2000/1,5 je určena pro ohýbání ocelového plechu do max. tloušťky 1,5 mm.

        • Jednoduché otevírání horní lišty s pomocí pomocí páky.

        • Všechny prvky jsou vyrobeny z hrubého a plného materiálu na CNC strojah.

        • Ohýbačky jsou vyrobeny s oceli, robustní, celo svařovaná konstrukce vysoké kvality čímž je zaručena rovnost a přesnost ohybu.

        • Ohýbací lišta je nastavitelná podle tvrdosti plechu.

        • Jednoduché a bezproblémové zařízení pro použití v jakékoliv dílně nebo přímo na stavbě.
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       Ruční ohýbačka plechu ZGR 2000/1,8                       Technické parametry
                                                                                                                                            Pracovní délka:                                                                2140 mm

  Štandardné vybavenie stroja:                                                                                        Maximální tloušťka plechu:

   • Stojany pripevnené vzadu, umožňujúce umiestnenie  plechu                                            - Ocelový plech (400N / mm²)                                        1,8 mm

   • Predné  nastaviteľné  dorazy na rezanie plechu                                                                 - Hliníkový plech                                                            2,5 mm

   • Uhlomer umožňuje presné ohýbanie plechu                                                                 Šířka ohýbací lišty:                                                               19 mm

   • Doraz uhlový zaručuje nám opakovateľnosť v sériovom ohýbaní plechu                     Maximální úhel ohýbaný:                                         0° - 145° - 180° 

                                                                                                                                            Zdvih horní lišty:                                                                   70 mm

                                                                                                                                            Rozměry: Délka/Šířka/Výška (mm)                     2450 / 910 / 1160

                                                                                                                                            Hmotnost:                                                                             500 kg     

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                                            

      Výhody: 

       • Ohýbačka plechu Model ZGR 2000/1,8 je jedním z našich nejsilnějších ručních ohýbaček s možností ohýbání ocelových plechů do tloušťky 1,8 mm

         a také pro měkké plechy, tj hliník a měď (max. 2,5 mm).

       • Masivní svařovaná konstrukce zaručuje přesné ohýbání plechu po mnoho let.

       • Ohýbací a horna lista vyrobeny z pevného materiálu v jednom cyklu frézování.

       • Nastavení ohybové lišty v závislosti na tvrdosti plechu.

       • Excentrická svorka (je možné nastaviť upínaciu silu v závislosti od hrúbky plechu).

       • Všechny komponenty našich ohýbacích strojů jsou obráběné na CNC numerických strojích.

       • Specielně "A" nohy zabezpečují vysokou stabilitu při ohýbání plechu.

    Standardní vybavení:

     • Zadní kovová podpěra pro plechy

     • Přední dorazy řezání                          

     • Úhloměr umožňuje přesné ohýbání plechu

     • Doraz úhlový s širokým rozsahem nastavení

     • Plynové písty podporující zvedání ohýbací a horní listy
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    Ruční ohýbačka plechu ZGR 2500/0,8                            Technické parametry
                                                                                                                                              Pracovní délka:                                                               2640 mm

  Štandardné vybavenie stroja:                                                                                          Maximální tloušťka plechu:

   • Stojany pripevnené vzadu, umožňujúce umiestnenie  plechu                                             - Ocelový plech (400N / mm²)                                        0,8 mm

   • Predné  nastaviteľné  dorazy na rezanie plechu                                                                  - Hliníkový plech                                                            1,5 mm

   • Uhlomer umožňuje presné ohýbanie plechu                                                                    Šířka ohýbací lišty:                                                             24 mm

   • Doraz uhlový zaručuje nám opakovateľnosť v sériovom ohýbaní plechu                        Maximální úhel ohýbaný:                                      0° - 145° - 180° 

                                                                                                                                              Zdvih horní lišty:                                                                120 mm

                                                                                                                                              Rozměry: Délka/Šířka/Výška (mm)                    2910 / 910 / 1060

                                                                                                                                              Hmotnost:                                                                            300 kg    

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                                            

      Výhody: 

       • Možnosti použití ohýbačky: pro všechny střešní, lemovací a větrací kanály.

       • Robustní ocelová konstrukce zajišťuje přesný ohyb.

       • Zvednutí horního paprsku na 120 mm umožňuje ohýbání větších klempířských výrobků.

       • Nastavitelný ohýbací lista umožňuje jednoduché ohýbání plechu po celé délce stroje.

       • Rychlé upínání plechů pomocí excentrů a ruční páky.

       • Všechny součástky a pracovní díly tohoto stroje jsou vyrobeny pomocí digitální CNC technologie.

   Standardní vybavení:

   • Zadní kovová podpěra pro plechy

   • Přední dorazy řezání                          

   • Úhloměr umožňuje přesné ohýbání plechu

   • Doraz úhlový s širokým rozsahem nastavení

   • Plynové písty podporující zvedání ohýbací a horní listy
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     Ruční ohýbačka plechu ZGR 2500/1,2                         Technické parametry
                                                                                                                                            Pracovní délka:                                                               2640 mm

  Štandardné vybavenie stroja:                                                                                        Maximální tloušťka plechu:

   • Stojany pripevnené vzadu, umožňujúce umiestnenie  plechu                                             - Ocelový plech (400N / mm²)                                      1,2 mm

   • Predné  nastaviteľné  dorazy na rezanie plechu                                                                  - Hliníkový plech                                                          1,7 mm

   • Uhlomer umožňuje presné ohýbanie plechu                                                                 Šířka ohýbací lišty:                                                              24 mm

   • Doraz uhlový zaručuje nám opakovateľnosť v sériovom ohýbaní plechu                     Maximální úhel ohýbaný:                                       0° - 145° - 180° 

                                                                                                                                            Zdvih horní lišty:                                                                 70 mm

                                                                                                                                            Rozměry: Délka/Šířka/Výška (mm)                   2930 / 910 / 1090

                                                                                                                                            Hmotnost:                                                                           350 kg       

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                                            

      Výhody: 

      • Ohýbačka určená pro všechny pokrývačské práce, používá se i v dílnách.

      • Lze ji používat v opravárenských, zámečnických a klempířských dílnách.

      • Pracovní lišta ohýbaček - části stroje, které odpovídají za přesné a rovné ohýbání - jsou vyrobeny na CNC strojích.

      • Ohýbačky plechu jsou vyráběny s oceli, robustní, celo svařovaná konstrukce vysoké kvality čímž je zaručena rovnost a přesnost ohybu.

      • Ohýbání je vybaveno teleskopickou tyčí (teleskop - plynový tlak), která vyžaduje pouze minimální úsilí při ohýbání.

      • Na každý stroj se vztahuje záruka a má certifikát CE o bezpečnosti.

   Standardní vybavení:

   • Zadní kovová podpěra pro plechyh

   • Přední dorazy řezání

   • Úhloměr umožňuje přesné ohýbání plechu

   • Doraz úhlový s širokým rozsahem nastavení

   • Plynové písty podporující zvedání ohýbací a horní listy



                                                                                                                  
                                                                                                         BAUBRAS POLSKA                   e-mail: biuro@baubras.com                
                                                                                                         ul. Handlowa 3                            
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   Ruční ohýbačka plechu ZGR 2500/1,5                             Technické parametry
                                                                                                                                              Pracovní délka:                                                               2640 mm

  Štandardné vybavenie stroja:                                                                                          Maximální tloušťka plechu:

   • Stojany pripevnené vzadu, umožňujúce umiestnenie  plechu                                               - Ocelový plech (400N / mm²)                                      1,5 mm

   • Predné  nastaviteľné  dorazy na rezanie plechu                                                                    - Hliníkový plech                                                           2,5 mm

   • Uhlomer umožňuje presné ohýbanie plechu                                                                    Šířka ohýbací lišty:                                                             20 mm

   • Doraz uhlový zaručuje nám opakovateľnosť v sériovom ohýbaní plechu                        Maximální úhel ohýbaný:                                       0° - 145° - 180° 

                                                                                                                                              Zdvih horní lišty:                                                                  70 mm

                                                                                                                                              Rozměry: Délka/Šířka/Výška (mm)                    2930 / 910 / 1090

                                                                                                                                              Hmotnost:                                                                            500 kg    

                                                                                                
                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                                            

    

     Výhody: 

     • Ohýbačka plechu ZGR 2500/1,5 je ideální pro práci s různými plechy: ocel, zinek, hliník, měď, titan-zinek atd.).

     • Široce používán v dílnách.

     • Vyrobeno z pevného materiálu, svařovaná pevná ocelová konstrukce nám dává určité ohýbání hrubších plechů po celé pracovní délce stroje.

     • Rychlé nastavení upínací síly horní listy v závislosti na tloušťce zpracovávaného materiálu - excentrické upínání.

     • Pracovní lišty ohýbaček jsou vyráběny na strojích CNC.

  Standardní vybavení:

  • Zadní kovová podpěra pro plechy

  • Přední dorazy řezání          

  • Úhloměr umožňuje přesné ohýbání plechu

  • Doraz úhlový s širokým rozsahem nastavení

  • Plynové písty podporující zvedání ohýbací a horní listy



                                                                                                                  
                                                                                                         BAUBRAS POLSKA                   e-mail: biuro@baubras.com                
                                                                                                         ul. Handlowa 3                            
                                                                                                         35-103 Rzeszów                         tel.  732 257 189                                                                  
                                                                                                                                                                     

                                                                                                         NIP: PL 813 324 54 37                                                          www.baubras.com   
                                                                            

    Ruční ohýbačka plechu ZGR 3000/0,8                         Technické parametry
                                                                                                                                           Pracovní délka:                                                                 3140 mm

  Štandardné vybavenie stroja:                                                                                       Maximální tloušťka plechu:

   • Stojany pripevnené vzadu, umožňujúce umiestnenie  plechu                                            - Ocelový plech (400N / mm²)                                        0,8 mm

   • Predné  nastaviteľné  dorazy na rezanie plechu                                                                 - Hliníkový plech                                                            1,5 mm

   • Uhlomer umožňuje presné ohýbanie plechu                                                                 Šířka ohýbací lišty:                                                               24 mm

   • Doraz uhlový zaručuje nám opakovateľnosť v sériovom ohýbaní plechu                     Maximální úhel ohýbaný:                                         0° - 145° - 180° 

                                                                                                                                           Zdvih horní lišty:                                                                    70 mm

                                                                                                                                           Rozměry: Délka/Šířka/Výška (mm)                      3420 / 910 / 1080

                                                                                                                                           Hmotnost:                                                                              400 kg     

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                                            

    

      Výhody: 

      • Ohýbačka plechů určená ke zpracování plechů do 3 metrů (zinek, měď, hliník, titan-zinek, plast atd.).

      • Ohýbačka ZGR 3000/0,8 je ideální pro lemování/výrobu klempířských prvků velkých průmyslových hal.

      • Systém nastavení ohýbací a horní listy zajišťuje přesné ohýbání plechu po celé délce.

      • Excentrická svorka (zvířecí síla se dá nastavit v závislosti na tloušťce plechu).

      • Ohýbačka plechu ZGR 3000/0,8 je vyrobena z plného materiálu, svařovaná konstrukce z certifikované oceli.

      • Naše dlouholeté zkušenosti nám umožnily získat spolehlivou a odolnou konstrukci našich strojů.

      • Všechny komponenty vyrobené v CNC technologii.

   Standardní vybavení:

   • Zadní kovová podpěra pro plechy

   • Přední dorazy řezání                

   • Úhloměr umožňuje přesné ohýbání plechu

   • Doraz úhlový s širokým rozsahem nastavení

   • Plynové písty podporující zvedání ohýbací a horní listy



                                                                                                                  
                                                                                                         BAUBRAS POLSKA                   e-mail: biuro@baubras.com                
                                                                                                         ul. Handlowa 3                            
                                                                                                         35-103 Rzeszów                         tel.  732 257 189                                                                  
                                                                                                                                                                     

                                                                                                         NIP: PL 813 324 54 37                                                          www.baubras.com   
                                                                            

    Ruční ohýbačka plechu ZGR 3000/1                                  Technické parametry
                                                                                                                                              Pracovní délka:                                                             3140 mm

  Štandardné vybavenie stroja:                                                                                          Maximální tloušťka plechu:

   • Stojany pripevnené vzadu, umožňujúce umiestnenie  plechu                                            - Ocelový plech (400N / mm²)                                           1 mm

   • Predné  nastaviteľné  dorazy na rezanie plechu                                                                 - Hliníkový plechh                                                          1,7 mm

   • Uhlomer umožňuje presné ohýbanie plechu                                                                    Šířka ohýbací lišty:                                                            20 mm

   • Doraz uhlový zaručuje nám opakovateľnosť v sériovom ohýbaní plechu                        Maximální úhel ohýbaný:                                      0° - 145° - 180° 

                                                                                                                                              Zdvih horní lišty:                                                                 70 mm

                                                                                                                                              Rozměry: Délka/Šířka/Výška (mm)                   3420 / 910 / 1130

                                                                                                                                              Hmotnost:                                                                          550 kg      

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                                            

    

     Výhody:

     • Výhodou našeho ohýbacího stroje je pevná svařovaná konstrukce, která zaručuje velmi dobrou kvalitu ohýbání po celé pracovní délce.

     • Na výrobu hlavních konstrukčních prvků našeho stroje používáme vysoce kvalitní ocel z plného materiálu.

     • Tlak horního paprsku lze nastavit na každé straně stroje. Horní přítlačný nosník se dá otevřít až do 80 mm.

     • Ohybová tyč je vybavena plynovými tlumiči, které velmi dobře pomáhají při práci na stroji.

     • Silná a kompaktní konstrukce strojů zaručuje bezchybnou práci po mnoho let bez deformace ohýbacích prvků.

     • Všechny komponenty vyrobené v CNC technologii.

   Standardní vybavení:

    • Zadní kovová podpěra pro plechy

    • Přední dorazy řezání               

    • Úhloměr umožňuje přesné ohýbání plechu

    • Doraz úhlový s širokým rozsahem nastavení

    • Plynové písty podporující zvedání ohýbací a horní listy



                                                                                                                  
                                                                                                         BAUBRAS POLSKA                   e-mail: biuro@baubras.com                
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   Ruční ohýbačka plechu ZGR 3500/0,65                     Technické parametry

                                                                                              Pracovní délka:                                                                 3640 mm

   tandardné vybavenie stroja:                                                                                        Maximální tloušťka plechu:                                                           

   • Stojany pripevnené vzadu, umožňujúce umiestnenie  plechu                                            - Ocelový plech (400N / mm²)                                      0,65 mm

   • Predné  nastaviteľné  dorazy na rezanie plechu                                                                 - Hlinikovy plech                                                               1 mm

   • Uhlomer umožňuje presné ohýbanie plechu                                                                Šířka ohýbací lišty:                                                                24 mm

   • Doraz uhlový zaručuje nám opakovateľnosť v sériovom ohýbaní plechu                    Maximální úhel ohýbaný:                                                    0° - 145°

                                                                                                                                           Zdvih horní lišty:                                                                    70 mm

                                                                                                                                           Rozměry: Délka/Šířka/Výška (mm)                      3920 / 910 / 1080

                                                                                                                                           Hmotnost:                                                                              500 kg

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                                            

     Výhody:

     • Díky kombinaci pevných prvků stroje, svařované konstrukce a s jednoduchým systémem pro nastavení

       pracovní části stroje dostaneme ohýbačka ktera snadno zvládá velmi dlouhé klempířské prvky (3640 mm).

     • Přítlačná čelist je ovládaná manuálně pomocí páky, velikost horního tlaku lze nastavit.

     • Ohýbací lišta je ovládaná manuálně pomocí teleskopů.

     • Pro zajištění spravnej kvality a životnosti našich ohýbacích strojů všechny komponenty jsou vyráběny na numerických strojích CNC.

     • Naše ohýbačka plechu zaručuje pohodlí a rychlou práci.

  Standardní vybavení stroj:

  • Zadní kovová podpěra pro plechy

  • Přední dorazy řezání

  • Úhloměr umožňuje přesné ohýbání plechu

  • Doraz úhlový s širokým rozsahem nastavení

  • Plynové písty podporující zvedání ohýbací a horní listy 
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     Ruční ohýbačka plechu ZGR 3500/0,8                        Technické parametry
                                                                                                                                           Pracovní délka:                                                                 3640 mm

  Štandardné vybavenie stroja:                                                                                       Maximální tloušťka plechu:

   • Stojany pripevnené vzadu, umožňujúce umiestnenie  plechu                                            - Ocelový plech (400N / mm²)                                        0,8 mm

   • Predné  nastaviteľné  dorazy na rezanie plechu                                                                 - Hliníkový plech                                                            1,5 mm

   • Uhlomer umožňuje presné ohýbanie plechu                                                                Šířka ohýbací lišty:                                                                19 mm

   • Doraz uhlový zaručuje nám opakovateľnosť v sériovom ohýbaní plechu                    Maximální úhel ohýbaný:                                          0° - 145° - 180° 

                                                                                                                                           Zdvih horní lišty:                                                                    70 mm

                                                                                                                                           Rozměry: Délka/Šířka/Výška (mm)                      3920 / 910 / 1130

                                                                                                                                           Hmotnost:                                                                              700 kg     
                                                                                                

   
                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                                            

      Výhody:

       • Ohýbačka plechu model ZGR 3500/0,8 se používá pro ruční ohýbání plechu do pracoven délky 3640 mm o max. tloušťce ocelového plechu 0,8 mm.

       • Horní ohýbací lištu lze zvednout jednoduchým pákovým systémem do max. výšky 80mm.

       • Ohýbačky jsou vyrobeny s oceli, robustní, celo svařovaná konstrukce vysoké kvality čímž je zaručena rovnost a přesnost ohybu.

       • Všechny komponenty vyrobené v CNC technologii.

       • Na každý stroj se vztahuje záruka a má certifikát CE o bezpečnosti.

    Standardní vybavení:

     • Zadní kovová podpěra pro plechy

     • Přední dorazy řezání

     • Úhloměr umožňuje přesné ohýbání plechu

     • Doraz úhlový s širokým rozsahem nastavení

     • Plynové písty podporující zvedání ohýbací a horní listy



                                                                                                                  
                                                                                                         BAUBRAS POLSKA                   e-mail: biuro@baubras.com               
                                                                                                         ul. Handlowa 3                            
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      Ruční ohýbačka plechu ZGR 4000/0,65                 Technické parametry
                                                                                                                                         Pracovní délka:                                                                  4140 mm

  Štandardné vybavenie stroja:                                                                                     Maximální tloušťka plechu:

   • Stojany pripevnené vzadu, umožňujúce umiestnenie  plechu                                            - Ocelový plech (400N / mm²)                                     0,65 mm

   • Predné  nastaviteľné  dorazy na rezanie plechu                                                                 - Hliníkový plech                                                              1 mm

   • Uhlomer umožňuje presné ohýbanie plechu                                                               Šířka ohýbací lišty:                                                                19 mm

   • Doraz uhlový zaručuje nám opakovateľnosť v sériovom ohýbaní plechu                   Maximální úhel ohýbaný:                                          0° - 145° - 180° 

                                                                                                                                         Zdvih horní lišty:                                                                     70 mm

                                                                                                                                         Rozměry: Délka/Šířka/Výška (mm)                       4320 / 910 / 1150

                                                                                                                                         Hmotnost:                                                                               700 kg      
                                                                                                

   
                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                                            

       Výhody:

        • Ruční ohýbačky plechů s délkou 4 metry jsou ideální pro práci s velmi dlouhými klempířskými výrobky a prvky

          (Okapnice, Lemování ke zdi, Ú žlabech, Dilatační lišta, Podkladový plech, Oplechování atiky a další).

        • Ohýbačka vhodná pro všechny střešní a fasádní práce.

        • Rychlé upínání plechů pomocí excentrů a ruční páky.

        • Jedná se o velice kvalitní ohýbačku, jejíž všechny části jsou vyrobeny na obráběcích strojích CNC.

        • Precizní ohýbací hrany dovolují zhotovení kvalitních klempířských výrobků.

        • Konstrukce tohoto ohýbacího stroje nám navíc poskytuje celou rozsah nastavení ohýbacího nosníku (v závislosti na tloušťce a typu plechu).

        • Ohýbačka plechu ZGR 4000/0,65 je vyrobena z plného materiálu, svařovaná konstrukce z certifikované oceli.

    Standardní vybavení:

    • Zadní kovová podpěra pro plechy

    • Přední dorazy řezání

    • Úhloměr umožňuje přesné ohýbání plechu

    • Doraz úhlový s širokým rozsahem nastavení

    • Plynové písty podporující zvedání ohýbací a horní listy



                                                                                                                  
                                                                                                         BAUBRAS POLSKA                   e-mail: biuro@baubras.com               
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      Ruční ohýbačka plechu ZGR 4000/0,7                        Technické parametry
                                                                                                                                           Pracovní délka:                                                                 4140 mm

  Štandardné vybavenie stroja:                                                                                       Maximální tloušťka plechu:

   • Stojany pripevnené vzadu, umožňujúce umiestnenie  plechu                                            - Ocelový plech (400N / mm²)                                        0,7 mm

   • Predné  nastaviteľné  dorazy na rezanie plechu                                                                 - Hliníkový plech                                                            1,2 mm

   • Uhlomer umožňuje presné ohýbanie plechu                                                                 Šířka ohýbací lišty:                                                               19 mm

   • Doraz uhlový zaručuje nám opakovateľnosť v sériovom ohýbaní plechu                     Maximální úhel ohýbaný:                                        0° - 145° - 180° 

                                                                                                                                           Zdvih horní lišty:                                                                    70 mm

                                                                                                                                           Rozměry: Délka/Šířka/Výška (mm)                      4320 / 910 / 1150

                                                                                                                                           Hmotnost:                                                                              800 kg     
                                                                                                

   
                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                                            

      Výhody:

      • Ruční ohýbačky plechů s délkou 4 metry jsou ideální pro práci s velmi dlouhými klempířskými výrobky a prvky

        (Okapnice, Lemování ke zdi, Ú žlabech, Dilatační lišta, Podkladový plech, Oplechování atiky a další).

      • Ohýbačka vhodná pro všechny střešní a fasádní práce.

      • Rychlé upínání plechů pomocí excentrů a ruční páky.

      • Jedná se o velice kvalitní ohýbačku, jejíž všechny části jsou vyrobeny na obráběcích strojích CNC.

      • Precizní ohýbací hrany dovolují zhotovení kvalitních klempířských výrobků.

      • Konstrukce tohoto ohýbacího stroje nám navíc poskytuje celou rozsah nastavení ohýbacího nosníku (v závislosti na tloušťce a typu plechu).

      • Ohýbačka plechu ZGR 4000/0,7 je vyrobena z plného materiálu, svařovaná konstrukce z certifikované oceli.

   Standardní vybavení:

    • Zadní kovová podpěra pro plechy

    • Přední dorazy řezání

    • Úhloměr umožňuje přesné ohýbání plechu

    • Doraz úhlový s širokým rozsahem nastavení

    • Plynové písty podporující zvedání ohýbací a horní listy



                                                                                                                  
                                                                                                         BAUBRAS POLSKA                   e-mail: biuro@baubras.com            
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      Ruční ohýbačka plechu ZGR 4000/0,8                       Technické parametry
                                                                                                                                           Pracovní délka:                                                                 4140 mm

  Štandardné vybavenie stroja:                                                                                       Maximální tloušťka plechu:

   • Stojany pripevnené vzadu, umožňujúce umiestnenie  plechu                                            - Ocelový plech (400N / mm²)                                        0,8 mm

   • Predné  nastaviteľné  dorazy na rezanie plechu                                                                 - Hliníkový plech                                                            1,5 mm

   • Uhlomer umožňuje presné ohýbanie plechu                                                                Šířka ohýbací lišty:                                                                24 mm

   • Doraz uhlový zaručuje nám opakovateľnosť v sériovom ohýbaní plechu                    Maximální úhel ohýbaný:                                          0° - 145° - 180° 

                                                                                                                                           Zdvih horní lišty:                                                                    70 mm

                                                                                                                                           Rozměry: Délka/Šířka/Výška (mm)                       4350 / 910 / 1160

                                                                                                                                           Hmotnost:                                                                              900 kg     
                                                                                                

   
                                                                                                

                                                                                               

                                                                                                                            

       Výhody:

       • Ruční ohýbačky plechů s délkou 4 metry jsou ideální pro práci s velmi dlouhými lemování.

       • V tomto modelu - byla použita velmi silná (900 kg) ocelová konstrukce vyrobená z hrubého materiálu, svařovaná

         a šroubová konstrukce ohýbačky plechu zaručuje dlouhou životnost a precizní práci po mnoho let.

       • Nastavitelné ohýbačky zajišťující správnou kvalitu ohýbání v závislosti na tloušťce a typu ohýbaného plechu.

       • Tradiční systém spojování horní a dolní listy, který lze nastavit, ideální pro přizpůsobení zvířecí síly na různé tloušťky plechu.

       • Pro zajištění správné kvality a životnosti našich ohýbacích strojů jsou všechny komponenty vyráběny na numerických strojích CNC.

       • Naše ohýbačky plechu zaručují pohodlnou a rychlou práci.

    Standardní vybavení:

     • Zadní kovová podpěra pro plechy

     • Přední dorazy řezání                        

     • Úhloměr umožňuje přesné ohýbání plechu

     • Doraz úhlový s širokým rozsahem nastavení

     • Plynové písty podporující zvedání ohýbací a horní listy



Životnost nožů je asi 35-40 km řezaného plechu (0,5 mm) – nože lze brousit asi 40-50 krát.

NŮŽKY NA PLECH

Kruhové nůžky umožňují řezat plech přímo na stroji. Rychlé řezání celé délky
ohýbačky bez deformace plechu. Vyrobeno z vysoce kvalitní oceli s velmi vysokou

odolností proti opotřebení.

FALCOVAČKA

Falcovačka se používá na přesné stlačení ohnutého plechu do 180 stupňů.
Neporušuje plech a nepoškozuje jeho povrch.

Ideální pro dokončení pokrývačských prací. Poslední pár válečků je
nastavitelný.
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Technické specifikace                                                                             
Maximální tloušťka stříhaného plechu:
                                                            Ocel                    0,8 mm
                                                          Hliník                    1,5 mm
                                                          Nerez                    0,6 mm



SEGMENTOVÁ OHÝBAČKA PLECHU
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Standardní vybavení:
  - Úhloměr
  - Nastavitelný úhlový doraz

Všechny výsuvné segmenty (dělená horní,
dolní a ohýbací čelist).

Technické specifikace                                                                             
Dostupné pracovní délky (mm):           1000 / 1250 / 1400
Tloušťka plechu (ocel):                                               1,5 mm
Zdvih horní lišty: 100 mm
Max. úhel ohybu:                                                               160°                  
Velikosti segmentů (mm):       30 / 40 / 50 / 60 / 70 / 100



Možnost montáže elektrického pohonu.

ZAKRUŽOVAČKA PLECHU ZW 1300
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Technické specifikace                                                                             
Pracovní délka:                                                         1300 mm
Max. tl. válcovaného ocelového plechu:                  1,2 mm
Minimální průměr stočené trubky:                            70 mm
Průměr válce:                                                      3 x ϕ 60 mm
Hmotnost:                                                                      130 kg



TABULOVÉ NŮŽKY
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 Technické specifikace                                                                             
 Modely podle délky řezu (mm):                     1500 / 2050 / 2500 / 3000
 Tloušťka plechu (ocel):                                                                   1,25 mm



SIGNOVAČKA

Nárazník je možné nastavit.
Tvorba tvaru válců na objednávku v ceně stroje.
Možnost instalace elektrického pohonu.

STROJ NA STLAČOVÁNÍ ŠVŮ
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 Technické specifikace                                                                             
 Tloušťka zapichování plechu:                             1,2 mm  

Technické specifikace                                                                             
Pracovní délka:                                             1250 mm
Maximální tloušťka plechu:                            0,6 mm
Průměr válce:                                                ϕ 80 mm
Hmotnost:                                                             90 kg



Zařízení slouží k odvíjení plechových svitků.
Může být opatřen pojezdových kolečky.
Rám umožňuje snadnou manipulaci pomocí paletizačního vozíku.

ODVÍJECÍ VÁLCE
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 Technické specifikace                                                                             
 Maximální šířka svitku:                                        1250 mm
 Rozteč válců:                                                    260-330 mm
 Maximální hmotnost svitku:                                  1000 kg 



PŘEPRAVNÍ VOZÍKY

Transportní vozíky jsou sada pro přepravu skládacích strojů.
Vozíky usnadňují pohyb stroje.

Čtyři otočná kola zaručují snadnou obsluhu ve všech směrech.

PŘEPRAVNÍ KOLEČKA
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 Technické parametre                                                                             
 Nosnost:                             1000 kg



Dodávame po cele Európe

BAUBRAS | Specializujeme se na výrobu a prodej
ručních ohýbaček plechu

Baubras Polska
Janusz Nowak
ul. Handlowa 3

35-103 Rzeszów, Polsko
NIP: PL 813 324 54 37
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www.baubras.com

Rychlé dodání 1-5 dní


