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KATALOG



Specjalistyczne doradztwo oraz profesjonalny serwis
gwarancyjny i pogwarancyjny.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ
 NASZE PRODUKTY?

Wieloletnie doświadczenie oraz ciągła kontrola
jakości to klucz do sukcesu naszej firmy.

Wyjaśnimy wszystkie wątpliwości dotyczące
urządzeń dostępnych w naszej ofercie.

Pomoc techniczna przed zakupem oraz podczas
pracy na naszych maszynach.

Gwarantujemy szybką realizację dostaw -
od 1 do 5 dni od złożenia zamówienia.

Czas

Doświadczenie

Standardy

Pomoc

Serwis
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ZAUFANIE

OBSŁUGA KLIENTA

PRODUKTY

Firma BAUBRAS specjalizuje się w produkcji i sprzedaży zaginarek do blachy. Dzięki dużemu doświadczeniu w branży
wyrobiliśmy sobie renomę na rynku zagranicznym. Misją naszej firmy jest dostarczanie profesjonalnych i kompleksowych
urządzeń dla naszych Klientów.

Rozwój naszej firmy opieramy na długoletniej współpracy z naszymi kontrahentami, tworząc i dostarczając produkty
wysokiej jakości. Kładziemy duży nacisk na uczciwe podejście do Klienta. Dostarczamy produkty w 100% zgodne z naszą
ofertą i ustaleniami z Klientem. Budowanie zaufania przekłada się na bardzo dużą liczbę poleceń. Dokładamy wszelkich
starań w procesie produkcji, aby mieć pewność, że każdy klient będzie w pełni zadowolony z zakupionej maszyny. Wszelkie
podzespoły są wykonywane u nas na obrabiarkach numerycznych CNC, co przekłada się na długą żywotność podzespołów
jak i całego urządzenia.

Właśnie dla Was nasz dział handlowy jest dostępny od 7 do 22, 7 dni w tygodniu, dzięki czemu każdy ma możliwość
skontaktowania się z nami aby uzyskać potrzebne informacje o naszych produktach. Udostępniamy opcje szybkiego
zamówienia zaginarki do blachy odpowiednio dobranej do potrzeb. Posiadając własne zaplecze logistyczne jesteśmy
w stanie dostarczyć nasze zaginarki do Klienta już od 1 do 5 dni roboczych. Dostarczamy produkty BAUBRAS do krajów UE,
a także poza nią.

Flagowym produktem są ręczne Zaginarki do Blach - zaginarki dekarskie, idealne urządzenie dla dekarzy z możliwością
wykorzystania bezpośrednio na placu budowy lub w warsztacie. Wiele naszych zaginarek o wzmocnionej budowie znajduje
szerokie zastosowanie w zakładach warsztatowych, naprawczych, auto serwisach itp. Oferujemy Państwu maszyny
przeznaczone do wszechstronnego zastosowania: Zaginarki do blachy, Giętarki do blachy, Zaginarki segmentowe, Nożyce
krążkowe, Gilotyny do blachy, Zwijarki do blachy, Żłobiarki, Dogniatarki felcu.

FIRMA
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Sprężyna gazowa

Nożyce krążkoweGórna belka
Frezowana belka
zaginająca

Śruba
kontrująca

1. Zaginarki do blachy   
1.1   Budowa zaginarki
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. Zaginarka segmentowa

3. Zwijarka ZW 1300
 
4. Gilotyna ręczna 2050mm / 1.25mm

5. Akcesoria
5.1 Nożyce krążkowe
5.2 Dogniatarka felcu
5.3 Żłobiarka do blachy
5.4 Dogniatarka szwu
5.5 Rozwijak do blach
5.6 Wózki transportowe
5.7 Kółka

SPIS TREŚCI

BUDOWA ZAGINARKI

Docisk mimośrodowy

Blokada
kąta gięcia

Kątomierz
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   Ręczna zaginarka do blachy model ZGR 1400/1,2              Specyfikacja techniczna
                                                  2                                                                                       Długość robocza:                                                                1400 mm

  Štandardné vybavenie stroja:                                                                                       Maks. grubość blachy:

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

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

   • Uhlomer umožňuje presné ohýbanie plechu                                                                 Grubość belki zaginającej:                                                     15 mm

   • Doraz uhlový zaručuje nám opakovateľnosť v sériovom ohýbaní plechu                     Kąt gięcia:                                                                 0° - 145° - 180° 

                                                                                                                                           Prześwit między górną a dolną belką                                     70 mm

                                                                                                                                           Wymiary: dł./szer./wys. (mm)                                 1680 / 910 / 1000

                                                                                                                                           Waga:                                                                                      130 kg    

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                                            

       Zalety:

        • Zaginarka jest idealna do warsztatów jak również do wykorzystania przy obróbkach blacharsko-dekarskich.

        • Mobilność maszyny zapewniają jej małe wymiary i waga.

        • Dodatkówą zaletą jest wąska belka zaginająca – ma tylko 15 mm.

        • Konstrukcja wykonana w całości ze stali gwarantuje stabilną pracę oraz bezawaryjność maszyny.

        • Belka dociskowa oraz zaginająca wykonane są w jednym ciągu frezowania z pełnego materiału,

          co zapewnia odpowiednią jakość i dokładność w pracy zaginarki.

        • Docisk mimośrodowy (możliwość regulacji siły docisku w zależności od grubści blachy).

        • Wszelkie podzespoły są wykonywane u nas na obrabiarkach numerycznych CNC, co przekłada się na długą żywotność zaginarki.

   Standardowe wyposażenie:

 • Stelaż tylny podtrzymujący blachę (wypinany)

 • Zderzaki przednie przeznaczone do sprawnego ustawiania i cięcia arkusza

   blachy z zachowaniem powtarzalności

 • Kątomierz pozwala na dokładne gięcie blachy

 • Ogranicznik kąta gięcia z szerokim zakresem ustawiania gwarantuje

   powtarzalność przy seryjnym gięciu blachy
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   Ręczna zaginarka do blachy model ZGR 1400/1,8              Specyfikacja techniczna
                                                                                                                                           Długość robocza:                                                                 1400 mm

  Štandardné vybavenie stroja:                                                                                       Maks. grubość blachy:

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

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

   • Uhlomer umožňuje presné ohýbanie plechu                                                                 Grubość belki zaginającej:                                                      24 mm

   • Doraz uhlový zaručuje nám opakovateľnosť v sériovom ohýbaní plechu                     Kąt gięcia:                                                                  0° - 145° - 180° 

                                                                                                                                           Prześwit między górną a dolną belką:                                     70 mm

                                                                                                                                           Wymiary: dł./szer./wys. (mm)                                  1680 / 910 / 1100

                                                                                                                                           Waga:                                                                                      180 kg    

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                                            

     Zalety:

     • Zaginarka ma uniwersalne zastosowanie w zakładach naprawczych i blacharskich, auto-serwisach itp. 

     • Nasze zaginarki mają solidną, spawaną konstrukcję, która umożliwia precyzyjną pracę na grubszych blachach.

     • Belka dociskowa oraz zaginająca wykonane są w jednym ciągu frezowania z pełnego materiału, co zapewnia dokładność w pracy zaginarki.

     • Zaginarki posiadają elementy regulacyjne w zależności od grubości i rodzaju zaginanej blachy.

     • Docisk mimośrodowy (możliwość regulacji siły docisku w zależność od grubości blachy).

     • Aby zapewnić odpowiednią jakość naszych zaginarek, wszystkie podzespoły wykonywane są na obrabiarkach numerycznych CNC,

       co przekłada się na długą żywotność całego urządzenia.

   Standardowe wyposażenie:

   • Stelaż tylny podtrzymujący blachę (wypinany)

   • Zderzaki przednie przeznaczone do sprawnego ustawiania i cięcia arkusza

     blachy z zachowaniem powtarzalności

   • Kątomierz pozwala na dokładne gięcie blachy

   • Ogranicznik kąta gięcia z szerokim zakresem ustawiania gwarantuje

     powtarzalność przy seryjnym gięciu blachy
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     Ręczna zaginarka do blachy model ZGR 2000/0,8            Specyfikacja techniczna
                                                                                                                                            Długość robocza:                                                               2140 mm

   Štandardné vybavenie stroja:                                                                                       Maks. grubość blachy:

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

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

   • Uhlomer umožňuje presné ohýbanie plechu                                                                  Grubość belki zaginającej:                                                    15 mm

   • Doraz uhlový zaručuje nám opakovateľnosť v sériovom ohýbaní plechu                      Kąt gięcia:                                                                0° - 145° - 180° 

                                                                                                                                            Prześwit między górną a dolną belką                                    70 mm

                                                                                                                                            Wymiary: dł./szer./wys. (mm)                                2420 / 910 / 1000

                                                                                                                                            Waga:                                                                                     175 kg    

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                                            

      Zalety:

       • Ręczna zaginarka do blachy to idealne urządzenie dla dekarzy z możliwością pracy na budowie oraz w warsztacie.

       • Konstrukcja wykonana jest w całości ze stali, co gwarantuje stabilną pracę oraz bezawaryjność maszyny. 

       • Wąska belka zaginająca (15 mm) ułatwia gięcie rożnych skomplikowanych obróbek dekarskich.

       • Belka dociskowa oraz zaginająca wykonane są w jednym ciągu frezowania z pełnego materiału, co zapewnia odpowiednią jakość i dokładność

         w pracy zaginarki.

       • Belka zaginająca oraz belka dociskowa z możliwością regulacji w zalezności od rodzaju obrabianej blachy.

       • Polski Producent zaginarek do blachy. Cechuje nas jakość gwarantowana certyfikatem bezpieczeństwa oraz wieloletnie doświadczenie w branży.

      Standardowe wyposażenie:

      • Stelaż tylny podtrzymujący blachę (wypinany)

      • Zderzaki przednie przeznaczone do sprawnego ustawiania i cięcia arkusza

        blachy z zachowaniem powtarzalności                 

      • Kątomierz pozwala na dokładne gięcie blachy

      • Ogranicznik kąta gięcia z szerokim zakresem ustawiania gwarantuje

        powtarzalność przy seryjnym gięciu blachy
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       Ręczna zaginarka do blachy model ZGR 2000/1,2              Specyfikacja techniczna
                                                                                                                                              Długość robocza:                                                              2140 mm

  Štandardné vybavenie stroja:                                                                                          Maks. grubość blachy:

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

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

   • Uhlomer umožňuje presné ohýbanie plechu                                                                    Grubość belki zaginającej:                                                   24 mm

   • Doraz uhlový zaručuje nám opakovateľnosť v sériovom ohýbaní plechu                        Kąt gięcia:                                                              0° - 145° - 180° 

                                                                                                                                              Prześwit między górną a dolną belką:                                120 mm

                                                                                                                                              Wymiary: dł./szer./wys. (mm)                              2420 / 910 / 1070

                                                                                                                                              Waga:                                                                                   250 kg    

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                                            

      

      Zalety: 

       • Zaginarki są używane do obróbek dekarskich, produkcji kanałów wentylacyjnych, obudów stalowych itp.

       • Proste i bezawaryjne urządzenie do użycia w każdym warsztacie lub bezpośrednio na budowie.

       • Możliwość gięcia blachy po skosie ("koperta - kopertowanie - płaszcz ochronny z blachy").

       • Belka dociskowa oraz zaginająca wykonane są w jednym ciągu frezowania z pełnego materiału,

         co zapewnia dokładność w pracy zaginarki.

       • Zaginarki posiadają elementy regulacyjne - dopasowanie do grubości i rodzaju zaginanej blachy. 

       • Charakterystyczną cechą naszej zaginarki jest prosta i mocna konstrukcja (spawana i częściowo skręcana).

     Standardowe wyposażenie:

     • Stelaż tylny podtrzymujący blachę (wypinany)

     • Zderzaki przednie przeznaczone do sprawnego ustawiania i cięcia arkusza

       blachy z zachowaniem powtarzalności

     • Kątomierz pozwala na dokładne gięcie blachy

     • Ogranicznik kąta gięcia z szerokim zakresem ustawiania gwarantuje

       powtarzalność przy seryjnym gięciu blachy

     • Siłowniki wspomagające podnoszenie belki zaginającej oraz górnej belki
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     Ręczna zaginarka do blachy model ZGR 2000/1,5          Specyfikacja techniczna
                                                                                                                                        Długość robocza:                                                                  2140 mm

      Standardowe wyposażenie:                                                                                   Maks. grubość blachy:

      • Stelaż tylny podtrzymujący blachę (wypinany)                                                                  - Stal                                                                              1,5 mm

      • Zderzaki przednie przeznaczone do sprawnego ustawiania i cięcia arkusza                   - Aluminium                                                                    2,0 mm

        blachy z zachowaniem powtarzalności                                                                   Grubość belki zaginającej:                                                        24 mm

      • Kątomierz pozwala na dokładne gięcie blachy                                                       Kąt gięcia:                                                                   0° - 145° - 180°

      • Ogranicznik kąta gięcia z szerokim zakresem ustawiania gwarantuje                   Prześwit między góną a dolną belką:                                       70 mm

        powtarzalność przy seryjnym gięciu blachy                                          Wymiary: dł./szer./wys. (mm)                                   2420 / 910 / 1100

                                                                                                                                        Waga:                                                                                        350 kg     

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                                            

      Zalety: 

       • Zaginarka ma uniwersalne zastosowanie w zakładach naprawczych, blacharskich, auto-serwisach itp.

       • Doskonale nadaje się do obróbki grubszych blach ocynkowanych do grubości 1,5mm.

       • Zaletą naszej maszyny jest solidna i wytrzymała konstrukcja, która zapewnia wysokiej jakości gięcie blachy na całej długości.

       • Docisk mimośrodowy (możliwość regulacji siły docisku w zależności od grubości blachy).

       • Belka dociskowa oraz zaginająca wykonane są w jednym ciągu frezowania z pełnego materiału, co zapewnia odpowiednią

          jakość i dokładność w pracy zaginarki.

       • Zaginarki posiadają elementy regulacyjne zapewniające właściwą jakość gięcia w zależności od grubości i rodzaju zaginanej blachy.

       • Wszelkie podzespoły są wykonywane u nas na obrabiarkach numerycznych CNC, co zapewnia odpowiednią jakość i żywotność naszych zaginarek.

       • Nasze zaginarki to gwarancja komfortowej i szybkiej pracy.



                                                                                                                  
                                                                                                         BAUBRAS POLSKA                   e-mail: biuro@baubras.com                 
                                                                                                         ul. Handlowa 3                            
                                                                                                         35-103 Rzeszów                         tel.  +48 694 745 332                                                           
                                                                                                                                                                     

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

      Ręczna zaginarka do blachy model ZGR 2000/1,8             Specyfikacja techniczna
                                                                                                                                            Długość robocza:                                                              2140 mm

  Štandardné vybavenie stroja:                                                                                        Maks. grubość blachy:

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

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

   • Uhlomer umožňuje presné ohýbanie plechu                                                                  Grubość belki zaginającej:                                                   19 mm

   • Doraz uhlový zaručuje nám opakovateľnosť v sériovom ohýbaní plechu                      Kąt gięcia:                                                               0° - 145° - 180° 

                                                                                                                                            Prześwit między górną a dolną belką:                                  70 mm

                                                                                                                                            Wymiary: dł./szer./wys. (mm)                               2450 / 910 / 1160

                                                                                                                                            Waga:                                                                                   500 kg      

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                                            

      Zalety: 

       • Zaginarka model ZGR 2000/1,8 to jedna z naszych najsilniejszych ręcznych zaginarek z możliwością gięcia blach stalowych/ocynkowanych

         o grubości do 1,8 mm, a także do blach miękkich, tj. aluminium i miedź (maks. 2,5 mm).

       • Masywna spawana konstrukcja zapewnia dokładne gięcie blach na przestrzeni długich lat.

       • Zwiększona sztywność belek z możliwością regulacji naprężenia.

       • Belka dociskowa oraz zaginająca wykonane w jednym ciągu frezowania z pełnego materiału.

       • Regulacja belki zaginającej w zależności od twardości blachy.

       • Docisk mimośrodowy (możliwość regulacji siły docisku w zależności od grubości blachy).

       • Wszystkie podzespoły naszych zaginarek są obrabiane na maszynach numerycznych CNC.

    Standardowe wyposażenie:

    • Stelaż tylny podtrzymujący blachę (wypinany)

    • Zderzaki przednie przeznaczone do sprawnego ustawiania i cięcia arkusza

      blachy z zachowaniem powtarzalności

    • Kątomierz pozwala na dokładne gięcie blachy

    • Ogranicznik kąta gięcia z szerokim zakresem ustawiania gwarantuje

      powtarzalność przy seryjnym gięciu blachy

    • Siłowniki wspomagające podnoszenie belki zaginającej oraz górnej belki
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      Ręczna zaginarka do blachy model ZGR 2500/0,8               Specyfikacja techniczna
                                                                                                                                             Długość robocza:                                                              2640 mm

  Štandardné vybavenie stroja:                                                                                         Maks. grubość blachy:

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

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

   • Uhlomer umožňuje presné ohýbanie plechu                                                                   Grubość belki zaginającej:                                                   24 mm

   • Doraz uhlový zaručuje nám opakovateľnosť v sériovom ohýbaní plechu                       Kąt gięcia:                                                               0° - 145° - 180° 

                                                                                                                                             Prześwit między górną a dolną belką:                                120 mm

                                                                                                                                             Wymiary: dł./wys./szer. (mm)                               2910 / 910 / 1060

                                                                                                                                             Waga:                                                                                    300 kg    

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                                            

     

      Zalety: 

      • Zaginarka przeznaczona jest do wszelkich obróbek dekarskich i blacharskich, stosowana jest również w produkcji kanałów wentylacyjnych.

      • Wytrzymała konstrukcja w pełni wykonana ze stali zapewnia dokładne gięcie blachy.

      • Podnoszenie górnej belki do 120 mm umożliwia gięcie większych obróbek blacharskich.

      • Dźwignia - rączka zamykająca belkę dociskową z możliwością blokowania na 5 mm prześwitu - znajduje się po prawej stronie.

      • Regulacja listwy zaginającej zapewnia proste gięcie na całej długości blach o różnej twardości i elastyczności.

      • Wszystkie podzespoły zaginarki do blachy są wykonywane na maszynach CNC.

      • Belka dociskowa oraz zaginająca wykonane są w jednym ciągu frezowania z pełnego materiału,

        co zapewnia odpowiednią dokładność w pracy zaginarki.

     Standardowe wyposażenie:

     • Stelaż tylny podtrzymujący blachę (wypinany)

     • Zderzaki przednie przeznaczone do sprawnego ustawiania i cięcia arkusza

       blachy z zachowaniem powtarzalności                          

     • Kątomierz pozwala na dokładne gięcie blachy

     • Ogranicznik kąta gięcia z szerokim zakresem ustawiania gwarantuje

       powtarzalność przy seryjnym gięciu blachy

     • Zaginarka wyposażona jest w siłownik wspomagający pracę listwy zaginającej



                                                                                                                  
                                                                                                         BAUBRAS POLSKA                   e-mail: biuro@baubras.com                
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       Ręczna zaginarka do blachy model ZGR 2500/1,2             Specyfikacja techniczna
                                                                                                                                            Długość robocza:                                                             2640 mm

  Štandardné vybavenie stroja:                                                                                        Maks. grubość blachy:

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

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

   • Uhlomer umožňuje presné ohýbanie plechu                                                                  Grubość belki zaginającej:                                                  24 mm

   • Doraz uhlový zaručuje nám opakovateľnosť v sériovom ohýbaní plechu                      Kąt gięcia:                                                             0° - 145° - 180° 

                                                                                                                                            Prześwit między górną a dolną belką:                                 70 mm

                                                                                                                                            Wymiary: dł./szer./wys. (mm)                             2930 / 910 / 1090

                                                                                                                                            Waga:                                                                                  350 kg       

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                                            

      Zalety: 

      • Zaginarka przeznaczona jest do wszelkich obróbek dekarskich i blacharskich, stosowana jest również przy tworzeniu kanałów wentylacyjnych.

      • Wytrzymała konstrukcja w pełni wykonana ze stali zapewnia dokładne gięcie.

      • Podnoszenie górnej belki do 120 mm umożliwia gięcie większych obróbek blacharskich.

      • Dźwignia - rączka zamykająca belkę dociskową z możliwością blokowania na 5 mm prześwitu - znajduje się po prawej stronie.

      • Regulacja listwy zaginającej zapewnia proste gięcie na całej długości blach o różnej twardości i elastyczności.

      • Wszystkie podzespoły zaginarki do blachy są wykonywane na maszynach CNC.

      • Belka dociskowa oraz zaginająca wykonane są w jednym ciągu frezowania z pełnego materiału,

        co zapewnia odpowiednią dokładność w pracy zaginarki.

     Standardowe wyposażenie:

     • Stelaż tylny podtrzymujący blachę (wypinany)

     • Zderzaki przednie przeznaczone do sprawnego ustawiania i cięcia

       arkusza blachy z zachowaniem powtarzalności

     • Kątomierz pozwala na dokładne gięcie blachy

     • Ogranicznik kąta gięcia z szerokim zakresem ustawiania gwarantuje

       powtarzalność przy seryjnym gięciu blachy

     • Siłowniki wspomagające pracę listwy zaginającej oraz belki dociskowej



                                                                                                                  
                                                                                                         BAUBRAS POLSKA                   e-mail: biuro@baubras.com                
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       Ręczna zaginarka do blachy model ZGR 2500/1,5               Specyfikacja techniczna
                                                                                                                                              Długość robocza:                                                             2640 mm

  Štandardné vybavenie stroja:                                                                                          Maks. grubość blachy:

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

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

   • Uhlomer umožňuje presné ohýbanie plechu                                                                    Grubość belki zaginającej:                                                  20 mm

   • Doraz uhlový zaručuje nám opakovateľnosť v sériovom ohýbaní plechu                        Kąt gięcia:                                                              0° - 145° - 180° 

                                                                                                                                              Prześwit między górną a dolną belką:                                 70 mm

                                                                                                                                              Wymiary: dł./szer./wys. (mm)                             2930 / 910 / 1090

                                                                                                                                              Waga:                                                                                  500 kg     

                                                                                                
                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                                            

     Zalety: 

     • Zaginarka ZGR 2500/1,5 jest idealna do pracy z różnymi blachami: stalowa - ocynk, aluminium, miedź, tytan, cynk itp.).

     • Wykonana z litego materiału, spawana, mocna konstrukcja ze stali daje pewne gięcie grubszych blach na całej długości roboczej maszyny.

       Ma szerokie zastosowanie w warsztatach blacharskich.

     • Szybka regulacja siły docisku górnej belki w zależności od grubości obrabianego materiału - docisk mimośrodowy.

     • Regulacja listwy zaginającej zapewnia proste gięcie na całej długości roboczej maszyny.

     • Zwiększona sztywność belek z możliwością regulacji naprężenia.

     • Belka dociskowa oraz zaginająca wykonana jest w jednym ciągu frezowania z pełnego materiału, co zapewnia odpowiednią jakość

       i dokładność w pracy zaginarki.

     • Aby zapewnić sprawną pracę maszyny, wszystkie podzespoły wykonujemy w technologii CNC.

    Standardowe wyposażenie:

     • Stelaż tylny podtrzymujący blachę (wypinany)

     • Zderzaki przednie przeznaczone do sprawnego ustawiania i cięcia

       arkusza blachy z zachowaniem powtarzalności

     • Kątomierz pozwala na dokładne gięcie blachy

     • Ogranicznik kąta gięcia z szerokim zakresem ustawiania gwarantuje

       powtarzalność przy seryjnym gięciu blachy

     • Siłowniki wspomagające pracę listwy zaginającej oraz belki dociskowej



                                                                                                                  
                                                                                                         BAUBRAS POLSKA                   e-mail: biuro@baubras.com                
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       Ręczna zaginarka do blachy model ZGR 3000/0,8           Specyfikacja techniczna
                                                                                                                                           Długość robocza:                                                               3140 mm

  Štandardné vybavenie stroja:                                                                                       Maks. grubość blachy:

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

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

   • Uhlomer umožňuje presné ohýbanie plechu                                                                 Grubość belki zaginającej:                                                     24 mm

   • Doraz uhlový zaručuje nám opakovateľnosť v sériovom ohýbaní plechu                     Kąt gięcia:                                                                 0° - 145° - 180° 

                                                                                                                                           Prześwit między górną a dolną belką:                                    70 mm

                                                                                                                                           Wymiary: dł./szer./wys. (mm)                                3420 / 910 / 1080

                                                                                                                                           Waga:                                                                                     400 kg     

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                                            

     Zalety: 

      • Zaginarka z przeznaczeniem do obróbek blach o długości do 3 metrów (ocynk, miedź, aluminium, tytan-cynk, plastik itp.).

      • Zaginarka ZGR 3000/0,8 doskonale sprawdza się przy obróbkach blacharsko-dekarskich dużych hal przemysłowych.

      • System regulacji belki zaginającej zapewnia dokładne gięcie blachy na całej długości.

      • Docisk mimośrodowy (możliwość regulacji siły docisku w zależności od grubości blachy).

      • Belka zaginająca oraz belka dociskowa są frezowane z pełnego materiału w jednym ciągu frezowania,

        co gwarantuje dokładność i wytrzymałość maszyny przez wiele lat.

      • Wszystkie podzespoły oraz elementy robocze zaginarek obrabiamy na naszych maszynach numerycznych CNC.

      • Wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam uzyskać solidną i trwałą konstrukcję naszych maszyn.

     Standardowe wyposażenie:

     • Stelaż tylny podtrzymujący blachę (wypinany)

     • Zderzaki przednie przeznaczone do sprawnego ustawiania i cięcia

       arkusza blachy z zachowaniem powtarzalności

     • Kątomierz pozwala na dokładne gięcie blachy

     • Ogranicznik kąta gięcia z szerokim zakresem ustawiania gwarantuje

       powtarzalność przy seryjnym gięciu blachy

     • Siłowniki wspomagające pracę listwy zaginającej oraz belki

       dociskowej
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       Ręczna zaginarka do blachy model ZGR 3000/1                    Specyfikacja techniczna
                                                                                                                                              Długość robocza:                                                            3140 mm

  Štandardné vybavenie stroja:                                                                                          Maks. grubość blachy:

   • Stojany pripevnené vzadu, umožňujúce umiestnenie  plechu                                                         - Stal                                                                      1 mm

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

   • Uhlomer umožňuje presné ohýbanie plechu                                                                    Grubość belki zaginającej:                                                  20 mm

   • Doraz uhlový zaručuje nám opakovateľnosť v sériovom ohýbaní plechu                        Kąt gięcia:                                                             0° - 145° - 180° 

                                                                                                                                              Prześwit między górną a dolną belką:                                 70 mm

                                                                                                                                              Wymiary: dł./szer./wys. (mm)                              3420 / 910 / 1130

                                                                                                                                              Waga:                                                                                  550 kg     

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                                            

    

     Zalety:

     • Zaletą naszej maszyny jest solidna spawana konstrukcja, która zapewnia bardzo dobrą jakość gięcia na całej długości roboczej.

     • Do produkcji głównych elementów konstrukcyjnych naszej maszyny stosujemy stal wysokiej jakości z pełnego materiału.

     • Połączenia obrotowe wykonane są z trwałych materiałów z możliwością okresowego smarowania.

     • Wszystkie te warunki zapewniają długą i bezproblemową pracę maszyny.

     • Nacisk górnej belki można regulować z każdej strony maszyny. Górną belkę dociskową można otworzyć do 80 mm.

     • Belka zaginająca oraz belka dociskowa są frezowane z pełnego materiału (grubego piaskownika) w jednym ciągu frezowania.

     • Dzięki dużemu parkowi maszyn, wszelkie podzespoły i elementy robocze zaginarek są wykonywane u nas na obrabiarkach numerycznych CNC.

     Standardowe wyposażenie:

      • Stelaż tylny podtrzymujący blachę (wypinany)

     • Zderzaki przednie przeznaczone do sprawnego ustawiania i cięcia

       arkusza blachy z zachowaniem powtarzalności

     • Kątomierz pozwala na dokładne gięcie blachy

     • Ogranicznik kąta gięcia z szerokim zakresem ustawiania gwarantuje

       powtarzalność przy seryjnym gięciu blachy

     • Siłowniki wspomagające pracę listwy zaginającej oraz belki dociskowej
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     Ręczna zaginarka do blachy model ZGR 3500/0,65       Specyfikacja techniczna

                                                                                             Długość robocza:                                                               3640 mm

   tandardné vybavenie stroja:                                                                                        Maks. grubość blachy:                                                           

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

   • Predné  nastaviteľné  dorazy na rezanie plechu                                                                          - Aluminium                                                              1 mm

   • Uhlomer umožňuje presné ohýbanie plechu                                                                Grubośc belki zaginającej:                                                     24 mm

   • Doraz uhlový zaručuje nám opakovateľnosť v sériovom ohýbaní plechu                    Kąt gięcia:                                                                            0° - 145°

                                                                                                                                          Prześwit między górną a dolną belką:                                    70 mm

                                                                                                                                          Wymiary: dł./szer./wys. (mm)                                3920 / 910 / 1080

                                                                                                                                          Waga:                                                                                     500 kg

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                                            

      Zalety:

      • Giętarka ręczna do gięcia i cięcia blachy o maksymalnej grubości do 0,65 mm na długości roboczej 3640 mm.

      • Dzięki połączeniu solidnych elementów maszyny, spawanej konstrukcji i prostego systemu regulacji części

         roboczych uzyskujemy maszynę, która bezproblemowo radzi sobie z każdymi obróbkami dekarskimi.

      • Zaginarki posiadają elementy regulacyjne zapewniające właściwą jakość gięcia w zależności od grubości i rodzaju zaginanej blachy.

      • Aby zapewnić odpowiednią jakość i żywotność naszych zaginarek, wszelkie podzespoły są wykonywane u nas na obrabiarkach numerycznych CNC.

       • Nasze zaginarki to gwarancja komfortowej i szybkiej pracy.

     Standardowe wyposażenie:

     • Stelaż tylny podtrzymujący blachę (wypinany)

     • Zderzaki przednie do seryjnego cięcia blachy

     • Kątomierz pozwala na dokładne gięcie blachy

     • Ogranicznik kąta gięcia z szerokim zakresem ustawiania gwarantuje

       powtarzalność przy seryjnym gięciu blachy

     • Siłowniki wspomagające podnoszenie górnej belki dociskowej

     • Siłowniki wspomagające unoszenie belki zaginającej – obsługa

       jednoosobowa
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       Ręczna zaginarka do blachy model ZGR 3500/0,8           Specyfikacja techniczna
                                                                                                                                           Długość robocza:                                                               3640 mm

  Štandardné vybavenie stroja:                                                                                       Maks. grubość blachy:

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

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

   • Uhlomer umožňuje presné ohýbanie plechu                                                                 Grubość belki zaginającej:                                                    19 mm

   • Doraz uhlový zaručuje nám opakovateľnosť v sériovom ohýbaní plechu                     Kąt gięcia:                                                                 0° - 145° - 180° 

                                                                                                                                           Prześwit między górną a dolną belką:                                   70 mm

                                                                                                                                           Wymiary: dł./szer./wys. (mm)                                3920 / 910 / 1130

                                                                                                                                           Waga:                                                                                    700 kg      
                                                                                                

   
                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                                            

      Zalety:

       • Zaginarka o masywnej, wzmocnionej konstrukcji zapewnia stabilną pracę oraz bezawaryjność maszyny.

       • Dzięki zastosowaniu systemu regulacji belki zaginającej możliwe jest dostosowanie maszyny do określonej twardości i elastyczności blachy.

       • Belka dociskowa oraz zaginająca wykonana zostały w jednym ciągu frezowania z pełnego materiału, co zapewnia dokładność w pracy zaginarki.

       • Docisk mimośrodowy (możliwość regulacji siły docisku w zależności od grubości blachy).

       • Wszelkie podzespoły są wykonywane u nas na obrabiarkach numerycznych CNC, co przekłada się na długą żywotność zaginarki.

     Standardowe wyposażenie:

      • Stelaż tylny podtrzymujący blachę (wypinany)

     • Zderzaki przednie przeznaczone do sprawnego ustawiania i cięcia

       arkusza blachy z zachowaniem powtarzalności

     • Kątomierz pozwala na dokładne gięcie blachy

     • Ogranicznik kąta gięcia z szerokim zakresem ustawiania gwarantuje

       powtarzalność przy seryjnym gięciu blachy

     • Siłowniki wspomagające pracę listwy zaginającej oraz belki dociskowej



                                                                                                                  
                                                                                                         BAUBRAS POLSKA                   e-mail: biuro@baubras.com               
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      Ręczna zaginarka do blachy model ZGR 4000/0,65        Specyfikacja techniczna
                                                                                                                                         Długość robocza:                                                                4140 mm

  Štandardné vybavenie stroja:                                                                                     Maks. grubość blachy:

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

   • Predné  nastaviteľné  dorazy na rezanie plechu                                                                             - Aluminium                                                          1 mm

   • Uhlomer umožňuje presné ohýbanie plechu                                                               Grubość belki zaginającej:                                                     19 mm

   • Doraz uhlový zaručuje nám opakovateľnosť v sériovom ohýbaní plechu                   Kąt gięcia:                                                                 0° - 145° - 180° 

                                                                                                                                         Prześwit między górną a dolną belką:                                    70 mm

                                                                                                                                         Wymiary: dł./szer./wys. (mm)                                 4320 / 910 / 1150

                                                                                                                                         Waga:                                                                                      700 kg      
                                                                                                

   
                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                                            

       Zalety:

        • Ręczne zaginarki do blachy o długości 4 metrów doskonale sprawdzają się przy pracy z bardzo długimi obróbkami.

        • Mocna, w pełni stalowa konstrukcja zaginarki do blachy, zapewnia długą żywotność i precyzyjną pracę na przestrzeni długich lat.

        • Zaginarki posiadają elementy regulacyjne zapewniające właściwą jakość gięcia w zależności od grubości i rodzaju zaginanej blachy.

        • Aby zapewnić odpowiednią jakość i żywotność naszych zaginarek, wszelkie podzespoły są wykonywane u nas na obrabiarkach numerycznych CNC. 

         • Nasze zaginarki to gwarancja komfortowej i szybkiej pracy.

    Standardowe wyposażenie:

    • Stelaż tylny podtrzymujący blachę (wypinany)

    • Zderzaki przednie do seryjnego cięcia blachy

    • Kątomierz pozwala na dokładne gięcie blachy

    • Ogranicznik kąta gięcia z zakresem ustawiania gwarantuje powtarzalność

       kąta gięcia przy seryjnym zaginaniu blachy

    • Siłowniki wspomagające podnoszenie górnej belki dociskowej

    • Siłowniki wspomagające unoszenie belki zaginającej – obsługa

       jednoosobowa
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      Ręczna zaginarka do blachy model ZGR 4000/0,7            Specyfikacja techniczna
                                                                                                                                           Długość robocza:                                                               4140 mm

  Štandardné vybavenie stroja:                                                                                       Maks. grubość blachy:

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

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

   • Uhlomer umožňuje presné ohýbanie plechu                                                                Grubość belki zaginającej:                                                     19 mm

   • Doraz uhlový zaručuje nám opakovateľnosť v sériovom ohýbaní plechu                    Kąt gięcia:                                                                 0° - 145° - 180° 

                                                                                                                                          Prześwit między górną a dolną belką:                                    70 mm

                                                                                                                                          Wymiary: dł./szer./wys. (mm)                                 4320 / 910 / 1150

                                                                                                                                          Waga:                                                                                     800 kg      
                                                                                                

   
                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                                            

      Zalety:

      • Ręczne zaginarki do blachy o długości 4 metrów doskonale sprawdzają się przy pracy z bardzo długimi obróbkami.

      • Mocna, w pełni stalowa konstrukcja zaginarki do blachy zapewnia długą żywotność i precyzyjną pracę na przestrzeni długich lat.

      • Tradycyjny system połączenia belek na śrubach rzymskich z możliwością regulacji.

      • Konstrukcja wykonana w całości ze stali gwarantuje stabilną pracę oraz bezawaryjność maszyny.

      • Belka dociskowa oraz zaginająca wykonane zostały w jednym ciągu frezowania z pełnego materiału, co zapewnia dokładność w pracy zaginarki.

      • Docisk mimośrodowy (możliwość regulacji siły docisku w zależności od grubości blachy).

      • Wszelkie podzespoły są wykonywane u nas na obrabiarkach numerycznych CNC, co przekłada się na długą żywotność zaginarki.

     Standardowe wyposażenie:

     • Stelaż tylny podtrzymujący blachę (wypinany)

     • Zderzaki przednie przeznaczone do sprawnego ustawiania i cięcia

       arkusza blachy z zachowaniem powtarzalności

     • Kątomierz pozwala na dokładne gięcie blachy

     • Ogranicznik kąta gięcia z szerokim zakresem ustawiania gwarantuje

       powtarzalność przy seryjnym gięciu blachy
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      Ręczna zaginarka do blachy model ZGR 4000/0,8             Specyfikacja techniczna
                                                                                                                                           Długość robocza:                                                                4140 mm

  Štandardné vybavenie stroja:                                                                                       Maks. grubość blachy:

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

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

   • Uhlomer umožňuje presné ohýbanie plechu                                                                 Grubość belki zaginającej:                                                     24 mm

   • Doraz uhlový zaručuje nám opakovateľnosť v sériovom ohýbaní plechu                     Kąt gięcia:                                                                 0° - 145° - 180° 

                                                                                                                                           Prześwit między górną a dolną belką:                                    70 mm

                                                                                                                                           Wymiary: dł./szer./wys. (mm)                                 4350 / 910 / 1160

                                                                                                                                           Waga:                                                                                     900 kg     
                                                                                                

   
                                                                                                

                                                                                               

                                                                                                                            

      Zalety:

       • Zaginarka jest idealna do warsztatów jak również do wykorzystania przy obróbkach blacharsko-dekarskich.

       • Jej zaletą jest wąska belka zaginająca - tylko 15 mm.

       • Konstrukcja wykonana w całości ze stali gwarantuje stabilną pracę oraz bezawaryjność maszyny.

       • Belka dociskowa oraz zaginająca wykonana w jednym ciągu frezowania z pełnego materiału, co zapewnia jakość i dokładność w pracy zaginarki.

       • Docisk mimośrodowy (możliwość regulacji siły docisku w zależności od grubości blachy).

       • Wszelkie podzespoły są wykonywane u nas na obrabiarkach numerycznych CNC, co przekłada się na długą żywotność zaginarki.

     Standardowe wyposażenie:

     • Stelaż tylny podtrzymujący blachę (wypinany)

     • Kątomierz pozwala na dokładne gięcie blachy

     • Ogranicznik kąta gięcia z szerokim zakresem ustawiania gwarantuje

       powtarzalność przy seryjnym gięciu blachy

     • Siłowniki wspomagające pracę belki dociskowej i zaginającej
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Trwałość noży to ok 35-40 km ciętej blachy(0,5mm), następnie można je ostrzyć około 40-50 razy.

NOŻYCE KRĄŻKOWE

Nożyce krążkowe umożliwiają cięcie blachy bezpośrednio na maszynie.
Szybkie ciecie blachy na całej długości zaginarki bez deformacji blachy.

Wykonane ze stali wysokostopowej o bardzo wysokiej wytrzymałości na zużycie.

DOGNIATARKA FELCU

Dogniatarka służy do zaciśnięcia zagiętego wcześniej falcu w jednym cyklu roboczym. Jest to
dobre narzędzie do wykańczania okapów i kapinosów. Domyka falc robiąc tzw. łezkę, nie łamie

blachy, nie uszkadza powierzchni.
Elementem roboczym jest układ rolek o ułożeniu kaskadowym, zwiększającym stopniowo docisk
blachy. Ostatnia para rolek posiada regulowaną szczelinę. Zaciskacz posiada wkładkę PCV, która

zabezpiecza blachę przed porysowaniem.

Specyfikacja techniczna                                                                             
Maksymalna grubość blachy:
                                                            Stal                    0,8 mm
                                                Aluminium                    1,5 mm
                                       Stal nierdzewna                    0,6 mm
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ZAGINARKA SEGMENTOWA

Wyposażenie:
  - Kątomierz
  - Blokada kąta gięcia

Wszystkie segmenty wyciągane (belka
górna, zaginająca oraz dolna).

Specyfikacja techniczna                                                                             
Dostępne długości robocze (mm):           1000 / 1250 / 1400
Max. grubość blachy (stal):                                            1,5 mm
Prześwit między belkami:                                              100 mm
Szerokość segmentów (mm):     30 / 40 / 50 / 60 / 70 / 100



Górny wałek wypinany.
Możliwość montażu motoreduktora (silnika/napędu elektrycznego).

ZWIJARKA ZW 1300
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Specyfikacja techniczna
Szerokość robocza:                                                                            1300 mm
Maksymalna grubość zwijanej blachy (dla Rm < 400 MPa):           1,2 mm
Minimalna średnica zwijanej blachy:                                                   70 mm
Średnica wałów roboczych:                                                         3 x ϕ 60 mm
Waga:                                                                                                         130 kg



GILOTYNA RĘCZNA 2050MM  / 1,25MM
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 Specyfikacja techniczna                                                                             
 Dostępne długości robocze (mm):               1500 / 2050 / 2500 / 3000
 Maksymalna długość blachy (stal):                                             1,25 mm
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ŻŁOBIARKA

Możliwość regulacji zderzaka.
Dorabianie kształtu rolek na zamówienie w cenie maszyny.
Możliwy montaż motoreduktora.

DOGNIATARKA SZWU

 Specyfikacja techniczna                                                                             
 Grubość żłobionej blachy:                                  1,2 mm  

Specyfikacja techniczna                                                                             
Długość robocza:                                         1250 mm
Maksymalna grubość blachy:                        0,6 mm
Minimalna granica zagniatanej rury:         ϕ 80 mm
Waga:                                                                    90 kg



Urządzenie służy do odwijania zwojów blachy.
Rama umożliwia łatwą obsługę wózkiem paletowym.
Może być wyposażony w kółka.

ROZWIJAK PALETOWY DO BLACH
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 Specyfikacja techniczna                                                                             
 Maksymalna szerokość kręgu:                             1250 mm
 Rozstaw wałków:                                              260-330 mm
 Maksymalna masa kręgu:                                       1000 kg 



WÓZKI TRANSPORTOWE

Wózki transportowe to zestaw do transportu zaginarek. Wózki gwarantują przemieszczania maszyny.
Cztery obrotowe kółka gwarantują łatwe operowanie we wszystkich kierunkach.

KÓŁKA
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 Specyfikacja techniczna
 Udźwig:                             1000 kg



Dostarczamy produkty na terenie całej Europy
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Janusz Nowak
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Szybka dostawa 1-5 dni


