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Szakértői tanácsadás, szakmai jótállás és jótállás utáni
szolgáltatás.

MIÉRT ÉRDEMES
TERMÉKEINKET VÁLASZTANI?

Sokéves tapasztalat és folyamatos minőség -
ellenőrzés a cégünk sikerének kulcsa.

Minden kétséget tisztázunk az ajánlatunkban
elérhető eszközökkel kapcsolatban.

Technikai támogatás a vásárlás előtt és
a gépeinken végzett munka közben.

Garantáljuk a gyors szállítást - a megrendelés
leadásától számított 1–5 napon belül.

Idő

Tapasztalat

Szabványok

Segítség

Szolgáltatás
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BIZALOM

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

TERMÉKEK

A BAUBRAS fémlemez-hajlítók gyártására és forgalmazására szakosodott. Sok éves tapasztalatnak köszönhetően erős
pozíciót foglalunk el ebben az iparágban a nemzetközi piacon. Cégünk küldetése, hogy minden ügyfelünknek professzionális
szolgáltatást és maximálisan megbízható gépeket nyújtson.

Cégünk sikeres fejlesztései ügyfeleinkel való hosszú távú együttműködésen alapszik, akik számára kiváló minőségű
termékeket készítünk. Szolgáltatásainkat már több száz cég vette igénybe belföldön és külföldön egyaránt. Nagy hangsúlyt
fektetünk ügyfeleink bizalmára és elégedettségére. A megrendelt terméket az árajánlatba foglalt feltételeknek megfelelően
szállítjuk. A gyártás folyamán mindent megteszünk annak érdekében, hogy a vásárló teljes mértékben elégedett legyen
a megvásárolt termékkel. Az összes alkatrészt a digitális CNC-n gyártjuk. Ennek köszönhetően a gépek és az egyes
alkatrészek hosszú élettartammal büszkélkedhetnek.

Értékesítési osztályunk rendelkezésükre ál 7:00 és 22:00 hétfőtől vasárnapig. Ezáltal ügyfeleinknek lehetősége van
kapcsolatba lépni velünk és a szükséges információkhoz jutni termékeinkről. Saját logisztikai hátterünknek köszönhetően
képesek vagyunk termékeinket kiszállítani minden ügyfél számára 1-5 munkanapon belül. BAUBRAS termékeket szállítunk az
egész EU-ban és azon kívül.

Cégünk fő terméke a kézi fémlemez-hajlító, úgynevezett bádogos-élhajlító. Alkalmas bádogos munkák elvégzésére
közvetlenül a helyszínen vagy műhelyben. Termékeink sokoldalú felhasználást nyújtnak akár fémipari műhelyekben, javító
műhelyekben vagy autószervizekben.

RÓLUNK

tel. +36 305 514 834  |   e-mail: biuro@baubras.com   |   www.baubras.comSzakterületünk a kézi hajlítógépek
gyártása és értékesítéseBAUBRAS |

B



Gázrugó

Görgős
lemezvágó olló

Felső
gerenda

Marott
hajlítógerenda

Ellencsavar

1. Lemezhajlító gépek   
1.1   Építése fémlemez hajlító gép
1.2   ZGR-1400/1,2 
1.3   ZGR-1400/1,8
1.4   ZGR-2000/0,8
1.5   ZGR-2000/1,2
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1.10 ZGR-2500/1,5
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5. Kiegészítők
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      Bádogos élhajlító ZGR 1400/1,2                   Technikai paraméterek

                                                                                       Munka hossz:                                                                            1400 mm

  Štandardné vybavenie stroja:                                                                              Maximális lemez vastagság:

   • Stojany pripevnené vzadu, umožňujúce umiestnenie  plechu                                             - Acél lemez                                                                  1,2 mm

   • Predné  nastaviteľné  dorazy na rezanie plechu                                                                  - Alumínium lemez                                                        1,5 mm

   • Uhlomer umožňuje presné ohýbanie plechu                                                        Hajtó lista szélessége:                                                                  15 mm

   • Doraz uhlový zaručuje nám opakovateľnosť v sériovom ohýbaní plechu             Maximális hajtott szög:                                                    0° - 145° - 180° 

                                                                                                                                  Felső lista nyitása:                                                                         70 mm

                                                                                                                                  Méretek: Hossza/Szélessége/Magassága (mm)          1680 / 910 / 1000

                                                                                                                                  Súlya:                                                                                             130 kg      

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                                            

    

     Tulajdonságai:

      • Használható javító, lakatos és bádogos mühelyekben.

      • Nagyságából és súlyából kifolyólag könnyen mozgatható.

      • A gép listái és alkatrészei - amik a pontos és egyenes hajlításért felelnek - CNC gépeken vannak gyártva.

      • Excenter csavar /a lemez leszorítás ereje allítható a lemez vastagságától függően/.

      • A mi élhajlítóink biztosítják a kényelmes és gyors munkát.

       Tartozékai benne vannak az árban:

         • Hátsó lemez tartók

         • Elől lemeztartók ütközővel            

         • A szögmérő biztosítja a lemez pontos hajlítását

         • Szögütköző széleskörü hajtásszög beállításhoz
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     Bádogos élhajlító ZGR 1400/1,8                    Technikai paraméterek

                                                                                       Munka hossz:                                                                             1400 mm

  Štandardné vybavenie stroja:                                                                              Maximális lemez vastagság:

   • Stojany pripevnené vzadu, umožňujúce umiestnenie  plechu                                            - Acél lemez                                                                    1,8 mm

   • Predné  nastaviteľné  dorazy na rezanie plechu                                                                 - Alumínium lemez                                                          2,5 mm

   • Uhlomer umožňuje presné ohýbanie plechu                                                        Hajtó lista szélessége:                                                                   24 mm

   • Doraz uhlový zaručuje nám opakovateľnosť v sériovom ohýbaní plechu            Maximális hajtott szög:                                                      0° - 145° - 180° 

                                                                                                                                   Felső lista nyitása:                                                                         70 mm

                                                                                                                                   Méretek: Hossza/Szélessége/Magassága (mm)           1680 / 910 / 1100

                                                                                                                                   Súlya:                                                                                             180 kg      
   

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                                            

    Az élhajlító tulajdonságai:

     • Mühelybe való elhajlító. 

     • Univerzális lemez elhajlító - használható javító és bádogos mühelyekben, autójavító és más mühelyekben is.

     • A mi élhajlítóink erős acél konstrukcióból vannak gyártva, ami lehetővé teszi a vastagabb lemezek pontos hajtását.

     • A hajtó és a felső prizma /lista/ egy masszív anyagból van ki frézálva, ami biztosítja a gép pontosságát. 

     • A hajtó és a felső lista állítható a lemez vastagságától függően.

     • Minden része CNC gépeken van megmunkálva.

      Tartozékai benne vannak az árban:

       • Hátsó fém lemeztartók

       • Elől lemeztartók ütközővel

       • A szögmérő biztosítja a lemez pontos hajlítását

       • Szögütköző széleskörü hajtásszög beállításhoz
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     Bádogos élhajlító ZGR 2000/0,8                    Technikai paraméterek

                                                                                       Munka hossz:                                                                            2140 mm

  Štandardné vybavenie stroja:                                                                              Maximális lemez vastagság:

   • Stojany pripevnené vzadu, umožňujúce umiestnenie  plechu                                            -  Acél lemez                                                                  0,8 mm

   • Predné  nastaviteľné  dorazy na rezanie plechu                                                                 -  Alumínium lemez                                                        1,2 mm

   • Uhlomer umožňuje presné ohýbanie plechu                                                        Hajtó lista szélessége:                                                                  15 mm

   • Doraz uhlový zaručuje nám opakovateľnosť v sériovom ohýbaní plechu            Maximális hajtott szög:                                                    0° - 145° - 180° 

                                                                                                                                   Felső lista nyitása:                                                                        70 mm

                                                                                                                                   Méretek: Hossza/Szélessége/Magassága (mm)         2420 / 910 / 1000

                                                                                                                                   Súlya:                                                                                            175 kg       
   

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                                            

     A mobilis élhajlító tulajdonságai:

     • A mobilis élhajlító alkalmas minden tetőfedés és burkoló munkákra.

     • Nagysága és kis súlya lehetővé teszi a gép használatát közvetlen az építkezéseken.

     • Kiváló minőségü öntvényből készültek, robusztus heggesztett konstrukció /175 kg/ lehetővé teszi a lemezek egyszerü hajtását.

     • Az élhajlító prizma közepén található egy ellentétes csavar, ezzel pontosan állítható a hajtó prizma a lemez keménységétől függően.

     • Minden része és alaktrészei digitális CNC technolóliával gyártva.

     • Minden gépre vonatkozik garancia, és CE biztonsági tanúsítvánnyal rendelkezik.

      Tartozékai benne vannak az árban:

       • Hátsó fém lemeztartók

       • Elől lemeztartók ütközővel        

       • A szögmérő biztosítja a lemez pontos hajlítását

       • Szögütköző széleskörü hajtásszög beállításhoz
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     Bádogos élhajlító ZGR 2000/1,2                   Technikai paraméterek

                                                                                        Munka hossz:                                                                              2140 mm

  Štandardné vybavenie stroja:                                                                             Maximális lemez vastagság:

   • Stojany pripevnené vzadu, umožňujúce umiestnenie  plechu                                            - Acél lemez                                                                    1,2 mm

   • Predné  nastaviteľné  dorazy na rezanie plechu                                                                 - Alumínium lemez                                                          1,7 mm

   • Uhlomer umožňuje presné ohýbanie plechu                                                       Hajtó lista szélessége:                                                                    24 mm

   • Doraz uhlový zaručuje nám opakovateľnosť v sériovom ohýbaní plechu           Maximális hajtott szög:                                                       0° - 145° - 180° 

                                                                                                                                 Felső lista nyitása:                                                                         120 mm

                                                                                                                                 Méretek: Hossza/Szélessége/Magassága (mm)             2420 / 910 / 1070

                                                                                                                                 Súlya:                                                                                                250 kg    
   

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                                            

      A mobilis élhajlító tulajdonságai:

      • A mobilis élhajlító alkalmas minden tetőfedés és burkoló munkákra.

      • Nagysága és kis súlya lehetővé teszi a gép használatát közvetlen az építkezéseken.

      • Kiváló minőségü öntvényből készültek, robusztus heggesztett konstrukció /175 kg/ lehetővé teszi a lemezek egyszerü hajtását.

      • Az élhajlító prizma közepén található egy ellentétes csavar, ezzel pontosan állítható a hajtó prizma a lemez keménységétől függően.

      • Minden része és alaktrészei digitális CNC technolóliával gyártva.

      • Minden gépre vonatkozik garancia, és CE biztonsági tanúsítvánnyal rendelkezik.

      Tartozékai benne vannak az árban:

       • Hátsó fém lemeztartók

       • Elől lemeztartók ütközővel

       • A szögmérő biztosítja a lemez pontos hajlítását

       • Szögütköző széleskörü hajtásszög beállításhoz

       • Gásrugó /teleszkóp/ rásegít a kar könnyebb mozgatására
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    Bádogos élhajlító ZGR 2000/1,5                  Technikai paraméterek

                                                                                    Munka hossz:                                                                                 2140 mm

    Štandardné vybavenie stroja:                                                                        Maximális lemez vastagság:

   • Stojany pripevnené vzadu, umožňujúce umiestnenie  plechu                                            - Acél lemez                                                                   1,5 mm

   • Predné  nastaviteľné  dorazy na rezanie plechu                                                                 - Alumínium lemez                                                        2,0 mm

   • Uhlomer umožňuje presné ohýbanie plechu                                                    Hajtó lista szélessége:                                                                      24 mm

   • Doraz uhlový zaručuje nám opakovateľnosť v sériovom ohýbaní plechu        Maximális hajtott szög:                                                        0° - 145° - 180° 

                                                                                                                              Felső lista nyitása:                                                                           120 mm

                                                                                                                              Méretek: Hossza/Szélessége/Magassága (mm)              2420 / 910 / 1100

                                                                                                                              Súlya:                                                                                                 350 kg      
   
   

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                                            

    Az élhajlító tulajdonságai:

    • A hajlító gép modell ZGR 2000/1,5 alkalmas maximálisan 1,5 mm vastag acél lemez hajlítására.

    • Acélból gyártott, élhajlító minőségi anyagból heggesztett konstrukció garantálja a lemez pontos meghajtását.

    • Egyszerü karral nyitható felső prizma.

    • Minden része vastag, tömör anyagból CNC technológiával gyártott.

    • A hajtó lista állítható a lemez keménységétől föggően.

    • Egyszerü, problémamentes szerkezet ami használható bármilyen javító mühelyekben és közvetlen az építkezéseken.

     Tartozékai benne vannak az árban:

      • Hátsó fém lemeztartók

      • Elől lemeztartók ütközővel

      • A szögmérő biztosítja a lemez pontos hajlítását

      • Szögütköző széleskörü hajtásszög beállításhoz

      • Gásrugó /teleszkóp/ rásegít a kar könnyebb mozgatására
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     Bádogos élhajlító ZGR 2000/1,8                       Technikai paraméterek

                                                                                         Munka hossz:                                                                          2140 mm

    Štandardné vybavenie stroja:                                                                               Maximális lemez vastagság:

   • Stojany pripevnené vzadu, umožňujúce umiestnenie  plechu                                            - Acél lemez                                                                    1,8 mm

   • Predné  nastaviteľné  dorazy na rezanie plechu                                                                 - Alumínium lemez                                                          2,5 mm

   • Uhlomer umožňuje presné ohýbanie plechu                                                           Hajtó lista szélessége:                                                                20 mm

   • Doraz uhlový zaručuje nám opakovateľnosť v sériovom ohýbaní plechu               Maximális hajtott szög:                                                 0 ° - 145 ° - 180° 

                                                                                                                                     Felső lista nyitása:                                                                       70 mm

                                                                                                                                     Méretek: Hossza/Szélessége/Magassága (mm)        2420 / 910 / 1100

                                                                                                                                     Súlya:                                                                                           550 kg     
   
   

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                                            

     Az élhajlító tulajdonságai:

     • A Bádogos élhajlító modell ZGR 2000/1,8 az egyik legerősebb kézi élhajlító, 1.8 mm vastag acél lemez meghajtására,

       és a puhább lemezek hajtására - alumínium, réz /max. 2,5mm/.

     • Masszív heggesztett konstrukciója garantálja a lemez pontos meghajtását hosszú éveken át.

     • A hajtó és a felső lista tömör anyagból készült egy ciklusos marással.

     • Hajtó lista beállítása a lemez keménységétől függően.

     • Excentrikus csavar /lehetővé teszi beállítani a leszorítás erejét a lemez vastagságától függően/.

     • A mi élhajlító gépeink minden alkatrésze numerikus CNC gépeken van gyártva.

     • A speciális "A" lábazat biztosítja a gép stabilitását.

    Tartozékai benne vannak az árban:

     • Hátsó fém lemeztartók

     • Elől lemeztartók ütközővel        

     • A szögmérő biztosítja a lemez pontos hajlítását

     • Szögütköző széleskörü hajtásszög beállításhoz

     • Gázdugattyúk, amelyek támogatják a hajlító és a felső lapátok emelését
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     Bádogos élhajlító ZGR 2500/0,8                      Technikai paraméterek

                                                                                       Munka hossz:                                                                              2640 mm

    Štandardné vybavenie stroja:                                                                            Maximális lemez vastagság:

   • Stojany pripevnené vzadu, umožňujúce umiestnenie  plechu                                            - Acél lemez                                                                     0,8 mm

   • Predné  nastaviteľné  dorazy na rezanie plechu                                                                 - Alumínium lemez                                                           1,5 mm

   • Uhlomer umožňuje presné ohýbanie plechu                                                        Hajtó lista szélessége:                                                                    24 mm

   • Doraz uhlový zaručuje nám opakovateľnosť v sériovom ohýbaní plechu            Maximális hajtott szög:                                                       0° - 145° - 180° 

                                                                                                                                   Felső lista nyitása:                                                                        120 mm

                                                                                                                                  Méretek: Hossza/Szélessége/Magassága (mm)            2910 / 910 / 1060

                                                                                                                                  Súlya:                                                                                               300 kg    
   

                                                                                                   

                                                                                                                            

     

     

     Az élhajlító tulajdonságai:

     • A Bádogos élhajlító alkalmas mindenféle tetőfedő munkákra, fal szegők és nyíllászáró termékek megmunkálására.

     • Robusztus acél konstrukció biztosítja a lemez pontos meghajtását.

     • A 120 mm-re nyitható felső lista lehetővé teszi nagyobb anyagok megmunkálását.

     • Az állítható hajtó lista biztosítja a lemez egyszerü meghajtását a gép egész hosszán.

     • A lemez befogása gyors - excenterekkel és kézi karral

     • Minden része és alkatrészei digitális CNC tehcnológiával gyártva.

    Tartozékai benne vannak az árban:

     • Hátsó fém lemeztartók

     • Elől lemeztartók ütközővel

     • A szögmérő biztosítja a lemez pontos hajlítását

     • Szögütköző széleskörü hajtásszög beállításhoz

     • Gázdugattyúk, amelyek támogatják a hajlító és a felső lapátok emelését
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     Bádogos élhajlító ZGR 2500/1,2                      Technikai paraméterek

                                                                                       Munka hossz:                                                                              2640 mm

    Štandardné vybavenie stroja:                                                                            Maximális lemez vastagság:

   • Stojany pripevnené vzadu, umožňujúce umiestnenie  plechu                                            - Acél lemez                                                                     1,2 mm

   • Predné  nastaviteľné  dorazy na rezanie plechu                                                                 - Alumínium lemez                                                           1,7 mm

   • Uhlomer umožňuje presné ohýbanie plechu                                                        Hajtó lista szélessége:                                                                    24 mm

   • Doraz uhlový zaručuje nám opakovateľnosť v sériovom ohýbaní plechu            Maximális hajtott szög:                                                       0° - 145° - 180° 

                                                                                                                                   Felső lista nyitása:                                                                        120 mm

                                                                                                                                  Méretek: Hossza/Szélessége/Magassága (mm)            2930 / 910 / 1090

                                                                                                                                  Súlya:                                                                                               350 kg    
   

                                                                                                   

                                                                                                                            

     

     

     Az élhajlító tulajdonságai:

     • Az hajlító gép munka listái - a gép részei - amik biztosítják a pontos és egyenes hajtásokat - CNC gépek vannak gyártva.

     • Az élhajlító használható javító mühelyekben, lakatos és bádogos mühelyekben egyaránt.

     • Acélból gyártott Bádogos élhajlító minőségi anyagból heggesztett konstrukció garantálja a lemez egyenes és pontos meghajtását.

     • A lemez meghajtását gáz rugó - teleszkóp - segíti.

     • Minden gépre vonatkozik garancia. CE biztonsági tanúsítvány.

    Tartozékai benne vannak az árban:

     • Hátsó fém lemeztartók

     • Elől lemeztartók ütközővel

     • A szögmérő biztosítja a lemez pontos hajlítását

     • Szögütköző széleskörü hajtásszög beállításhoz

     • Gázdugattyúk, amelyek támogatják a hajlító és a felső lapátok emelését



                                                                                                                  
                                                                                                         BAUBRAS POLSKA                   e-mail: biuro@baubras.com                 
                                                                                                         ul. Handlowa 3                            
                                                                                                         35-103 Rzeszów                         tel.    +36 305 514 834                                                         
                                                                                                                                                                     

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

     Bádogos élhajlító ZGR 2500/1,5                      Technikai paraméterek

                                                                                       Munka hossz:                                                                              2640 mm

    Štandardné vybavenie stroja:                                                                            Maximális lemez vastagság:

   • Stojany pripevnené vzadu, umožňujúce umiestnenie  plechu                                            - Acél lemez                                                                     1,5 mm

   • Predné  nastaviteľné  dorazy na rezanie plechu                                                                 - Alumínium lemez                                                           2,5 mm

   • Uhlomer umožňuje presné ohýbanie plechu                                                        Hajtó lista szélessége:                                                                    20 mm

   • Doraz uhlový zaručuje nám opakovateľnosť v sériovom ohýbaní plechu            Maximális hajtott szög:                                                       0° - 145° - 180° 

                                                                                                                                   Felső lista nyitása:                                                                          70 mm

                                                                                                                                  Méretek: Hossza/Szélessége/Magassága (mm)            2930 / 910 / 1090

                                                                                                                                  Súlya:                                                                                               500 kg    
   

                                                                                                   

                                                                                                                            

     Az élhajlító tulajdonságai:

      • A Bádogos élhajlító modell 2500/1,5mm ideális acél, réz, titán-cink és egyéb lemezek meghajtására.  

      • Erős anyagból készültek, ami lehetővé teszi vastagabb lemezek meghajtását a gép egész hosszán.

      • Használható a mühelyekben

      • Gyorsan beállítható a felső lista leszoritása, függően a megmunkált anyagok vastagságától - excenteres leszorítás.

      • Az élhajlító listái CNC gépeken vannak gyártva.

    Tartozékai benne vannak az árban:

     • Hátsó fém lemeztartók

     • Elől lemeztartók ütközővel

     • A szögmérő biztosítja a lemez pontos hajlítását

     • Szögütköző széleskörü hajtásszög beállításhoz

     • Gázdugattyúk, amelyek támogatják a hajlító és a felső lapátok emelését



                                                                                                                  
                                                                                                         BAUBRAS POLSKA                   e-mail: biuro@baubras.com                 
                                                                                                         ul. Handlowa 3                            
                                                                                                         35-103 Rzeszów                         tel.    +36 305 514 834                                                         
                                                                                                                                                                     

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

     Bádogos élhajlító ZGR 3000/0,8                     Technikai paraméterek

                                                                                       Munka hossz:                                                                              3140 mm

    Štandardné vybavenie stroja:                                                                            Maximális lemez vastagság:

   • Stojany pripevnené vzadu, umožňujúce umiestnenie  plechu                                            - Acél lemez                                                                     0,8 mm

   • Predné  nastaviteľné  dorazy na rezanie plechu                                                                 - Alumínium lemez                                                           1,5 mm

   • Uhlomer umožňuje presné ohýbanie plechu                                                        Hajtó lista szélessége:                                                                    24 mm

   • Doraz uhlový zaručuje nám opakovateľnosť v sériovom ohýbaní plechu            Maximális hajtott szög:                                                       0° - 145° - 180° 

                                                                                                                                   Felső lista nyitása:                                                                          70 mm

                                                                                                                                  Méretek: Hossza/Szélessége/Magassága (mm)            3420 / 910 / 1080

                                                                                                                                  Súlya:                                                                                               400 kg    
   

                                                                                                   

                                                                                                                            

     

     Az élhajlító tulajdonságai:

     • Lemez élhajlító 3 méteres lemezek megmunkálására /cin, réz, alumínium, titán-cink, plaszt stb./.

     • Élhajlító ZGR 3000/0,8 ideális peremezéshez és bádogos termékek gyártásához nagy ipari hangárokra.

     • A hajtó és a felső lista beállítása biztosítja a lemez pontos meghajtását egész hosszán.

     • Excentrikus csavar /lehetővé teszi beállítani a lista leszorítási erejét a lemez vastagságától függően/.

     • A ZGR 3000/0,8 lemez élhajlító tömör, masszív certifikált acélból van heggesztve.

     • Több éves tapasztalatok alapján kaptak a gépeink egy megbízható és ellenálló konstrukciót.

     • Minden része és alkatrészei CNC technológiával van gyártva.

    Tartozékai benne vannak az árban:

     • Hátsó fém lemeztartók

     • Elől lemeztartók ütközővel

     • A szögmérő biztosítja a lemez pontos hajlítását

     • Szögütköző széleskörü hajtásszög beállításhoz

     • Gázdugattyúk, amelyek támogatják a hajlító és a felső lapátok emelését



                                                                                                                  
                                                                                                         BAUBRAS POLSKA                   e-mail: biuro@baubras.com                 
                                                                                                         ul. Handlowa 3                            
                                                                                                         35-103 Rzeszów                         tel.    +36 305 514 834                                                         
                                                                                                                                                                     

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

     Bádogos élhajlító ZGR 3000/1                        Technikai paraméterek

                                                                                       Munka hossz:                                                                              3140 mm

    Štandardné vybavenie stroja:                                                                            Maximális lemez vastagság:

   • Stojany pripevnené vzadu, umožňujúce umiestnenie  plechu                                            - Acél lemez                                                                        1 mm

   • Predné  nastaviteľné  dorazy na rezanie plechu                                                                 - Alumínium lemez                                                           1,7 mm

   • Uhlomer umožňuje presné ohýbanie plechu                                                        Hajtó lista szélessége:                                                                    20 mm

   • Doraz uhlový zaručuje nám opakovateľnosť v sériovom ohýbaní plechu            Maximális hajtott szög:                                                       0° - 145° - 180° 

                                                                                                                                   Felső lista nyitása:                                                                          70 mm

                                                                                                                                  Méretek: Hossza/Szélessége/Magassága (mm)            3420 / 910 / 1130

                                                                                                                                  Súlya:                                                                                               550 kg    
   

                                                                                                   

                                                                                                                            

     Az élhajlító tulajdonságai:

     • Az élhajlító előnye a masszív heggesztett konstrukció, ami biztosítja a minőséges lemez meghajtását az egész munka hosszán.

     • A konstrukció fő részei nagyon minőséges tömör acélból vannak gyártva.

     • A felső prizma leszoritása a gép mind a két végén állítható. A felső prizma 80 mm nyíllik.

     • A hajtó kar gáz rugókkal van ellátva melyek nagyon jól segítik a gépet munka közben.

     • A gép erős konstrukciója biztosítja a hibátlan munkát éveken át a gép eldeformálása nélkül.

     • Minden egyes része CNC technológiával gyártva.

    Tartozékai benne vannak az árban:

     • Hátsó fém lemeztartók

     • Elől lemeztartók ütközővel

     • A szögmérő biztosítja a lemez pontos hajlítását

     • Szögütköző széleskörü hajtásszög beállításhoz

     • Gázdugattyúk, amelyek támogatják a hajlító és a felső lapátok emelését



                                                                                                                  
                                                                                                         BAUBRAS POLSKA                   e-mail: biuro@baubras.com                 
                                                                                                         ul. Handlowa 3                            
                                                                                                         35-103 Rzeszów                         tel.    +36 305 514 834                                                         
                                                                                                                                                                     

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

     Bádogos élhajlító ZGR 3500/0,65                   Technikai paraméterek

                                                                                       Munka hossz:                                                                              3640 mm

    Štandardné vybavenie stroja:                                                                            Maximális lemez vastagság:

   • Stojany pripevnené vzadu, umožňujúce umiestnenie  plechu                                            - Acél lemez                                                                    0,65 mm

   • Predné  nastaviteľné  dorazy na rezanie plechu                                                                 - Alumínium lemez                                                              1 mm

   • Uhlomer umožňuje presné ohýbanie plechu                                                        Hajtó lista szélessége:                                                                     24 mm

   • Doraz uhlový zaručuje nám opakovateľnosť v sériovom ohýbaní plechu            Maximális hajtott szög:                                                                 0° - 145° 

                                                                                                                                   Felső lista nyitása:                                                                          70 mm

08                                                                                                                                  Méretek: Hossza/Szélessége/Magassága (mm)         3920 / 910 / 1080

                                                                                                                                  Súlya:                                                                                               500 kg    
   

                                                                                                   

                                                                                                                            

     Az élhajlító tulajdonságai:

     • A gép erős részeinek, heggesztett konstrukciójának és az egyszerü beállíthatóságának köszönhetően tudunk hosszabb bádogos

       lemezeket is megmunkálni (3640 mm).

     • A rászorító lista manuálisan müködik, a felső leszoritás állítható.

     • A hajtó lista manuálisan müködik teleszkóp - gáz rugó - rásegítésével.

     • A gép minősége és hosszú élettartalmáért minden egyes komponense - részei - numerikus CNC gépeken van legyártva.

     • Gépeink biztosítják a kényelmes és gyors munkát.

    Tartozékai benne vannak az árban:

     • Hátsó fém lemeztartók

     • Elől lemeztartók ütközővel

     • A szögmérő biztosítja a lemez pontos hajlítását

     • Szögütköző széleskörü hajtásszög beállításhoz

     • Gázdugattyúk, amelyek támogatják a hajlító és a felső lapátok emelését



                                                                                                                  
                                                                                                         BAUBRAS POLSKA                   e-mail: biuro@baubras.com                 
                                                                                                         ul. Handlowa 3                            
                                                                                                         35-103 Rzeszów                         tel.    +36 305 514 834                                                         
                                                                                                                                                                     

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

     Bádogos élhajlító ZGR 3500/0,8                      Technikai paraméterek

                                                                                       Munka hossz:                                                                              3640 mm

    Štandardné vybavenie stroja:                                                                            Maximális lemez vastagság:

   • Stojany pripevnené vzadu, umožňujúce umiestnenie  plechu                                            - Acél lemez                                                                     0,8 mm

   • Predné  nastaviteľné  dorazy na rezanie plechu                                                                 - Alumínium lemez                                                           1,5 mm

   • Uhlomer umožňuje presné ohýbanie plechu                                                        Hajtó lista szélessége:                                                                    19 mm

   • Doraz uhlový zaručuje nám opakovateľnosť v sériovom ohýbaní plechu            Maximális hajtott szög:                                                       0° - 145° - 180° 

                                                                                                                                   Felső lista nyitása:                                                                          70 mm

                                                                                                                                  Méretek: Hossza/Szélessége/Magassága (mm)            3920 / 910 / 1130

                                                                                                                                  Súlya:                                                                                               700 kg    
   

                                                                                                   

                                                                                                                            

  

    Az élhajlító tulajdonságai:

    • A ZGR 3500/0,8 lemez élhajlító gép kézi lemez meghajtására alkalmas 3640 mm hosszan, acél lemez 0,8 mm vastagságig.

    • A felső hajtó lista egyszerü karral 80 mm magasságig nyitható.

    • Acélból gyártott, minőségi anyagból heggesztett konstrukció garantálja a lemez egyenes és pontos meghajtását.

    • Minden egyes része CNC technológiával van gyártva.

    • Minden Bádogos élhajlító garancia vonatkozik, és CE biztonsági tanúsítvánnyal rendelkezik.

    Tartozékai benne vannak az árban:

     • Hátsó fém lemeztartók

     • Elől lemeztartók ütközővel

     • A szögmérő biztosítja a lemez pontos hajlítását

     • Szögütköző széleskörü hajtásszög beállításhoz

     • Gázdugattyúk, amelyek támogatják a hajlító és a felső lapátok emelését



                                                                                                                  
                                                                                                         BAUBRAS POLSKA                   e-mail: biuro@baubras.com                 
                                                                                                         ul. Handlowa 3                            
                                                                                                         35-103 Rzeszów                         tel.    +36 305 514 834                                                         
                                                                                                                                                                     

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

     Bádogos élhajlító ZGR 4000/0,65                   Technikai paraméterek

                                                                                       Munka hossz:                                                                              4140 mm

    Štandardné vybavenie stroja:                                                                            Maximális lemez vastagság:

   • Stojany pripevnené vzadu, umožňujúce umiestnenie  plechu                                            - Acél lemez                                                                   0,65 mm

   • Predné  nastaviteľné  dorazy na rezanie plechu                                                                 - Alumínium lemez                                                             1 mm

   • Uhlomer umožňuje presné ohýbanie plechu                                                        Hajtó lista szélessége:                                                                    19 mm

   • Doraz uhlový zaručuje nám opakovateľnosť v sériovom ohýbaní plechu            Maximális hajtott szög:                                                      0° - 145° - 180° 

                                                                                                                                  Felső lista nyitása:                                                                           70 mm

08                                                                                                                              Méretek: Hossza/Szélessége/Magassága (mm)            4320 / 910 / 1150

                                                                                                                                  Súlya:                                                                                               700 kg    
   

                                                                                                   

                                                                                                                            

     Az élhajlító tulajdonságai:

     • A 4 méter hosszú lemez élhajlító tökéletesen megfelel hosszú bádogos lemezek megmunkálására /csorgók, fal szegők, lemez álátétek stb./.

     • Bádogos élhajlító alkalmas minden tető és homlokzati munkákra.

     • Gyors lemez leszorítás excenterrel és kézi karral.

     • Minőséges élhajlító aminek a részei CNC gépen vannak gyártva.

     • A pontos hajtó élek biztosítják a minőséges bádogos termékek gyártását.

     • A gép konstrukciója engedi a hajtó prizma széleskörü beállítását /függően a lemez típusa és vastagságától/.

     • A ZGR 4000/0,65 lemez élhajlító konstrukciója tömör, certifikált acélból van heggesztve.

    Tartozékai benne vannak az árban:

     • Hátsó fém lemeztartók

     • Elől lemeztartók ütközővel

     • A szögmérő biztosítja a lemez pontos hajlítását

     • Szögütköző széleskörü hajtásszög beállításhoz

     • Gázdugattyúk, amelyek támogatják a hajlító és a felső lapátok emelését



                                                                                                                  
                                                                                                         BAUBRAS POLSKA                   e-mail: biuro@baubras.com                 
                                                                                                         ul. Handlowa 3                            
                                                                                                         35-103 Rzeszów                         tel.    +36 305 514 834                                                         
                                                                                                                                                                     

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

     Bádogos élhajlító ZGR 4000/0,7                     Technikai paraméterek

                                                                                       Munka hossz:                                                                              4140 mm

    Štandardné vybavenie stroja:                                                                            Maximális lemez vastagság:

   • Stojany pripevnené vzadu, umožňujúce umiestnenie  plechu                                            - Acél lemez                                                                     0,7 mm

   • Predné  nastaviteľné  dorazy na rezanie plechu                                                                 - Alumínium lemez                                                           1,2 mm

   • Uhlomer umožňuje presné ohýbanie plechu                                                        Hajtó lista szélessége:                                                                    19 mm

   • Doraz uhlový zaručuje nám opakovateľnosť v sériovom ohýbaní plechu            Maximális hajtott szög:                                                      0° - 145° - 180° 

                                                                                                                                  Felső lista nyitása:                                                                           70 mm

08                                                                                                                              Méretek: Hossza/Szélessége/Magassága (mm)            4320 / 910 / 1150

                                                                                                                                  Súlya:                                                                                               800 kg    
   

                                                                                                   

                                                                                                                            

     Az élhajlító tulajdonságai:

     • A 4 méter hosszú lemez élhajlító tökéletesen megfelel hosszú bádogos lemezek megmunkálására /csorgók, fal szegők, lemez álátétek stb./.

     • Bádogos élhajlító alkalmas minden tető és homlokzati munkákra.

     • Gyors lemez leszorítás excenterrel és kézi karral.

     • Minőséges élhajlító aminek a részei CNC gépen vannak gyártva.

     • A pontos hajtó élek biztosítják a minőséges bádogos termékek gyártását.

     • A gép konstrukciója engedi a hajtó prizma széleskörü beállítását /függően a lemez típusa és vastagságától/.

     • A ZGR 4000/0,7 lemez élhajlító konstrukciója tömör, certifikált acélból van heggesztve.

    Tartozékai benne vannak az árban:

     • Hátsó fém lemeztartók

     • Elől lemeztartók ütközővel

     • A szögmérő biztosítja a lemez pontos hajlítását

     • Szögütköző széleskörü hajtásszög beállításhoz

     • Gázdugattyúk, amelyek támogatják a hajlító és a felső lapátok emelését



                                                                                                                  
                                                                                                         BAUBRAS POLSKA                   e-mail: biuro@baubras.com                 
                                                                                                         ul. Handlowa 3                            
                                                                                                         35-103 Rzeszów                         tel.    +36 305 514 834                                                         
                                                                                                                                                                     

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

     Bádogos élhajlító ZGR 4000/0,8                     Technikai paraméterek

                                                                                       Munka hossz:                                                                              4140 mm

    Štandardné vybavenie stroja:                                                                            Maximális lemez vastagság:

   • Stojany pripevnené vzadu, umožňujúce umiestnenie  plechu                                            - Acél lemez                                                                     0,8 mm

   • Predné  nastaviteľné  dorazy na rezanie plechu                                                                 - Alumínium lemez                                                           1,5 mm

   • Uhlomer umožňuje presné ohýbanie plechu                                                        Hajtó lista szélessége:                                                                    24 mm

   • Doraz uhlový zaručuje nám opakovateľnosť v sériovom ohýbaní plechu            Maximális hajtott szög:                                                      0° - 145° - 180° 

                                                                                                                                  Felső lista nyitása:                                                                           70 mm

08                                                                                                                              Méretek: Hossza/Szélessége/Magassága (mm)            4350 / 910 / 1160

                                                                                                                                  Súlya:                                                                                               900 kg    
   

                                                                                                   

                                                                                                                            

     Az élhajlító tulajdonságai:

     • A 4 méteres kézi lemez élhajlító ideális hosszú szegő munkákra.

     • Ehez a géphez nagyon erős /900kg/ acél konstrukció lett felhasználva vastag, tömör anyagból.

     • Heggesztett és részben csavarozott konstrukciója biztosítja hosszú élettartalmát és pontos munkát hosszú éveken keresztül.

     • A hajtó és a leszoritó lista masszív anyagból készült egy cyklusos marással.

     • Ezek az állítható élhajlítók biztosítják a helyes minőséges hajtást függően a lemez vastagságától és típusától.

     • Az alsó és a felső lista hagyományos kötődése, ami állítható, ideálisan alkalmazkodik mindenféle vastag lemez leszorításához.

     • A gép minősége és hosszú élettartalmáért minden egyes komponense - részei - numerikus CNC gépeken vannak gyártva.

     • Gépeink biztosítják a kényelmes és gyors munkát.

    Tartozékai benne vannak az árban:

     • Hátsó fém lemeztartók

     • Elől lemeztartók ütközővel

     • A szögmérő biztosítja a lemez pontos hajlítását

     • Szögütköző széleskörü hajtásszög beállításhoz

     • Gázdugattyúk, amelyek támogatják a hajlító és a felső lapátok emelését



A kések élettartama körülbelül 35–40 km fémlemez (0,5 mm) – a kések körülbelül 40–50 - szer élesebbek
lehetnek.

TÁRCSÁS OLLÓ

GÖRGŐS LEMEZVÁGÓ OLLÓ
A körkörű ollók lehetővé teszik a fémlemez vágását közvetlenül a gépen. A felső
gerenda mentén mozog. Gyors lemezvágás a teljes hossz mentén – hajlítógépek

lemez deformáció nélkül. Kiváló minőségű acélból készül, nagyon magas
kopásállósággal.

A falcösszenyomót a lehajtott lemez 180 fokos összeszorítására használják.
Nem sérti a lemezt és nem károsítja annak felületét. Ideális bádogos tetőfedő

munkák befejezéséhez. Az utolsó pár görgők állíthatóak.

FALCÖSSZENYOMO

KÉZI GÖRGŐS FALCÖSSZENYOMÓ
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Műszaki adatok
A vágott lemez maximális vastagsága:
                                                             Acél                   0,8 mm
                                                  Aluminium                  1,5 mm
                                          Rozsdamentes                   0,6 mm



SZEGMENS ÉLHAJLÍTÓ

Felszerelés:
- Szögmérő
- Hajlásszög-zár

Minden leszerelhető szakasz
(felső fény, összecsukható és alsó fény).
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Műszaki adatok
Elérhető munkahossz (mm):                1000 / 1250 / 1400
Lemez vastagsága (acél):                                          1,5 mm
A felső gerendát megemelve:                                  100 mm
A maximális hajlítási szög:                                             160°
Szegmens méretek:                  30 / 40 / 50 / 60 / 70 / 100



Elektromos hajtás felszerelésének lehetősége.

HENGERÍTŐGÉP ZW 1300
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Műszaki adatok
Munkaszélesség:                                                     1300 mm
Max. hengeríthető vastagság (acél):                        1,2 mm
A működtető tengely átmérői:                                    60 mm
Tömeg:                                                                           130 kg



TÁBLALEMEZOLLÓ

KÉZI MŰKÖDTETÉSŰ TÁBLA OLLÓ
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 Műszaki adatok                                                                            
 Modellek vágott hosszúság szerint (mm):             1500 / 2050 / 2500 / 3000
 Lemez vastagsága (acél):                                                                         1,25 mm



PEREMEZŐGÉP

A lökhárító beállítható.
Hengerek alakjának elkészítése rendelésre a gép árán.
A hajtómotor felszerelése lehetséges.

KORCLENYOMÓ GÉP
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 Műszaki adatok
 A hornyolt fémlemez vastagsága:                      1,2 mm

Műszaki adatok
Munkahossz:                                                          1250 mm
Maximális vastagság:                                               0,6 mm
Henger átmérője:                                                    ϕ 80 mm
Tömeg:                                                                            90 kg



Az eszközt a lemeztekercsek letekercselésére használják.
A keret lehetővé teszi a raklapemelővel történő egyszerű kezelést.
Kerekekkel felszerelhető.

MOLNÁRKOCSISZERŰ TEKERCSLEFEJTŐ
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 Műszaki adatok                                                                             
 Max. tekercs szélessége:                                           1250 mm
 Görgõs távolság:                                                    260-330 mm
 Tekercs maximális tömeg:                                           1000 kg 



SZÁLLÍTÓGÖRGŐK

A szállító kocsi egy készlet, amely összecsukható gépek szállítására szolgál.
A kocsik megkönnyítik a gép mozgatását.

Négy forgókerék garantálja az egyszerű irányítást minden irányban.

SZÁLLÍTÓ KEREKEK
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 Műszaki adatok
 Teherbíró képesség:                        1000 kg



Szállítás egész Európában

BAUBRAS | Szakterületünk a kézi hajlítógépek
gyártása és értékesítése

Baubras Polska
Janusz Nowak
ul. Handlowa 3

35-103 Rzeszów, Lengyelország
NIP: PL 813 324 54 37

 
 

e-mail: biuro@baubras.com
tel. +36 305 514 834
www.baubras.com

Gyors szállítás 1-5 nap


