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KATALÓG



Odborné poradenstvo a profesionálny servis
záruka a pozárucia.

PREČO SI STÁLE VYBERÁ NAŠE
VÝROBKY?

Dlhoročné skúsenosti a nepretržitá kontrola kvality
sú kľúčom k úspechu našej spoločnosti.

Objasníme všetky pochybnosti týkajúce sa
zariadení dostupných v našej ponuke.

Technická podpora pred zakúpením a pri práci na
našich strojoch.

Ručíme za rýchle dodanie -
od 1 do 5 dní od zadania objednávky.

Čas

Skúsenosti

Normy

Pomoc

Služby
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DÔVERA

ZÁKAZNÍCKA LINKA

PRODUKTY

Firma BAUBRAS sa špecializuje na výrobu a predaj ohýbačiek plechu. Vďaka mnohoročným skúsenostiam sme si v tomto
odvetví vytvorili silné medzinárodné renomé. Poslaním našej firmy je poskytovať všetkým našim Zákazníkom profesionálne
a maximálne spoľahlivé stroje.

Za úspešným rozvojom našej spoločnosti stojí dlhoročná spolupráca s našimi dodávateľmi, pre ktorých vytvárame vysoko
kvalitné ohýbački plechu. Naše služby už využilo niekoľko stoviek firiem z celej republiky a tiež zo zahraničia. Kladieme veľký
dôraz na poctivosť a spokojnosť našich Zákazníkov. Všetky naše produkty doručujeme 100% v súlade s našou ponukou
a podmienkami, na ktorých sme sa dohodli so Zákazníkmi. Budovanie dôvery má obrovský vplyv na veľký počet objednávok.
Robíme všetko preto, aby sme pri procese výroby mali istotu, že každý Zákazník bude maximálne spokojný so zakúpeným
strojom. Všetky súčiastky a pracovné dielce týchto strojov sú vyrábané pomocou digitálnej technológie CNC. Vďaka tomu je
zaistená dlhá životnosť a kvalitné práce týchto častí.

Špeciálne pre Vás naše obchodné oddelenie pracuje od 7:00 do 22:00 a to na celý týždeň. Vďaka tomu má každý možnosť
nás kontaktovať a získať potrebné informácie o našich výrobkoch. Poskytujeme možnosť rýchleho nákupu ohýbačky plechu
presne podľa vašich potrebám. Vďaka vlastnému logistickému zázemiu sme schopní doručiť naše ohýbačky všetkým
zákazníkom od 1 – 5 pracovných dní.

Vlajkovým produktom sú ručné ohýbačky plechu, tzv. klampiarske ohýbačky. Tie sú vhodné na klampiarske práce, ktoré je
možné vykonávať priamo na stavbe alebo v dielni. Celý rad našich ohýbačiek s vylepšenou konštrukciou nájde svoje využitie
napr. v priemyselných a opravárenských dielňach alebo v autoservisoch. Ponúkame Vám stroje určené na všestranné
použitie.

B
O NÁS
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Nožnice na plechHorný lúč
Frézovaný
ohybový lúč

Proti skrutke

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

2. Segmentová ohýbačka plechu

3. Zakružovačka plechu ZW 1300
 
4. Tabuľové nožnice 2050mm / 1.25mm

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

Excentrický tlak

Zámok uhla
ohybu

Uhlomer
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   Ručná ohýbačka plechu ZGR 1400/1,2                       Technické parametre
                                                  2                                                                                       Pracovná dĺžka:                                                                 1400 mm

  Štandardné vybavenie stroja:                                                                                       Maximálna hrúbka plechu:

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

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

   • Uhlomer umožňuje presné ohýbanie plechu                                                                 Šírka ohýbacej lišty:                                                              15 mm

   • Doraz uhlový zaručuje nám opakovateľnosť v sériovom ohýbaní plechu                     Maximálny uhol ohýbánia:                                        0° - 145° - 180° 

                                                                                                                                           Zdvih hornej lišty:                                                                   70 mm

                                                                                                                                           Rozmery: Dĺžka/Šírka/Výška (mm)                       1680 / 910 / 1000

                                                                                                                                           Hmotnosť:                                                                              130 kg     

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                                            

       Vlastnosti mobilný ohýbačky:

        • Možno ju používať v opravárenských, zámočníckych a klampiarských dielňach.

        • Vzhľadom k svojej veľkosti a malej hmotnosti zaručuje ľahký transport.

        • Pracovné lišty ohýbačiek - časti stroja, ktoré priamo zodpovedajú za presné a rovné ohýbanie - sú vyrábané na strojoch CNC.

        • Excentrický svorka (upínacia sila môže byť upravená v závislosti od hrúbky plechu).

        • Naše ohýbačky plechu zaručujú pohodlnú a rýchlu prácu.

   Štandardné vybavenie:

 • Zadné kovové podporné stojany na plech

 • Predné dorazy rezania

 • Uhlomer umožňuje presné ohýbanie plechu

 • Doraz uhlový so širokým rozsahom nastavenia
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   Ručná ohýbačka plechu ZGR 1400/1,8                        Technické parametre
                                                                                                                                           Pracovná dĺžka:                                                                  1400 mm

  Štandardné vybavenie stroja:                                                                                       Maximálna hrúbka plechu:

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

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

   • Uhlomer umožňuje presné ohýbanie plechu                                                                 Šírka ohýbacej lišty:                                                               24 mm

   • Doraz uhlový zaručuje nám opakovateľnosť v sériovom ohýbaní plechu                     Maximálny uhol ohýbánia:                                         0° - 145° - 180° 

                                                                                                                                           Zdvih hornej lišty:                                                                    70 mm

                                                                                                                                           Rozmery: Dĺžka/Šírka/Výška (mm)                        1680 / 910 / 1100

                                                                                                                                           Hmotnosť:                                                                               180 kg    

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                                            

     Vlastnosti mobilný ohýbačky:

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

     • Ohýbačka plechu určená na univerzálne použitie v opravárenských a klampiarskych dielňach, autoservisoch atď.

     • Naše ohýbačky plechov majú pevnú zváranú oceľovú konštrukciu, ktorá umožňuje precíznu prácu na hrubších plechoch.

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

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

     • Všetky časti sú vyrobené na obrábacích strojoch CNC.

   Štandardné vybavenie:

   • Zadné kovové podporné stojany na plech

   • Predné dorazy rezania                          

   • Uhlomer umožňuje presné ohýbanie plechu

   • Doraz uhlový so širokým rozsahom nastavenia
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     Ručná ohýbačka plechu ZGR 2000/0,8                     Technické parametre
                                                                                                                                            Pracovná dĺžka:                                                               2140 mm

   Štandardné vybavenie stroja:                                                                                       Maximálna hrúbka plechu:

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

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

   • Uhlomer umožňuje presné ohýbanie plechu                                                                  Šírka ohýbacej lišty:                                                             15 mm

   • Doraz uhlový zaručuje nám opakovateľnosť v sériovom ohýbaní plechu                      Maximálny uhol ohýbánia:                                       0° - 145° - 180° 

                                                                                                                                            Zdvih hornej lišty:                                                                 70 mm

                                                                                                                                            Rozmery: Dĺžka/Šírka/Výška (mm)                     2420 / 910 / 1000

                                                                                                                                            Hmotnosť:                                                                            175 kg      

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                                            

       Vlastnosti mobilný ohýbačky:

       • Mobilná ručná ohýbačka plechu vhodná pre všetky strešné a fasádne práce.

       • Ohýbačku možno používať priamo na streche stavby. 

       • Vzhľadom k svojej veľkosti a malej hmotnosti zaručuje ľahký transport.

       • Ohýbačky plechu sú vyrábané s ocele, robustná, celozváraná  konštrukcia (175kg) vysokej kvality umožňuje jednoduché ohýbanie.

       • Pracovné lišty ohýbačiek - časti stroja, ktoré priamo zodpovedajú za presné a rovné ohýbanie - sú vyrábané na strojoch CNC.

       • Ohýbačka má v strede ohýbací lúč - protikusnú skrutku, ktorá je nastaviteľná. Umožňuje presne nastaviť ohýbaciu časť (ohýbací lišty) podľa tvrdosti

         plechu.

       • Všetky súčiastky a pracovné dielce týchto strojov sú vyrábané pomocou digitálnej technológie CNC. 

       • Na každý stroj sa vzťahuje záruka a má certifikát CE o bezpečnosti.

      Štandardné vybavenie:

      • Zadné kovové podporné stojany na plech

      • Predné dorazy rezania                          

      • Uhlomer umožňuje presné ohýbanie plechu

      • Doraz uhlový so širokým rozsahom nastavenia
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       Ručná ohýbačka plechu ZGR 2000/1,2                       Technické parametre
                                                                                                                                              Pracovná dĺžka:                                                              2140 mm

  Štandardné vybavenie stroja:                                                                                          Maximálna hrúbka plechu:

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

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

   • Uhlomer umožňuje presné ohýbanie plechu                                                                    Šírka ohýbacej lišty:                                                           24 mm

   • Doraz uhlový zaručuje nám opakovateľnosť v sériovom ohýbaní plechu                        Maximálny uhol ohýbánia:                                     0° - 145° - 180° 

                                                                                                                                              Zdvih hornej lišty:                                                              120 mm

                                                                                                                                              Rozmery: Dĺžka / Šírka / Výška (mm)                2420 / 910 / 1070

                                                                                                                                              Hmotnosť:                                                                           250 kg     

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                                            

      

      Výhody: 

       • Ohýbačka na plech je určený na ohýbanie plechov do hrúbky 1,2mm a šírky 2140 mm.

       • Možnosti použitia ohýbačky: pre všetky strešné, lemovacie a vetracie kanály.

       • Ohýbanie je vybavené teleskopickou tyčou (teleskop - plynový tlak), ktorá vyžaduje iba minimálné úsilie pri ohýbaní.

       • Rýchle upínanie plechov pomocou excentrov a ručnej páky.

       • Všetky súčiastky a pracovné dielce týchto strojov sú vyrábané pomocou digitálnej technológie CNC. 

       • Vďaka tomu je zaistená dlhá životnosť a kvalitné práce týchto častí. 

       • Charakteristikou nášho ohýbacieho stroja je jednoduchá a pevná konštrukcia (zváraná a čiastočne skrutkovaná).

     Štandardné vybavenie:

     • Zadné kovové podporné stojany na plech

     • Predné dorazy rezania

     • Uhlomer umožňuje presné ohýbanie plechu

     • Doraz uhlový so širokým rozsahom nastavenia

     • Plynový teleskopický tlmič - umožňuje spravnu prace s oybaciou lista
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     Ručná ohýbačka plechu ZGR 2000/1,5                   Technické parametre
                                                                                                                                         Pracovná dĺžka:                                                                  2140 mm

      Štandardné vybavenie:                                                                                            Maximálna hrúbka plechu:

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

      • Predné nastaviteľné dorazy na rezanie plechu                                                                - Hliníkový plech                                                             2,0 mm

      • Uhlomer umožňuje presné ohýbanie plechu                                                            Šírka ohýbacej lišty:                                                                24 mm

      • Plynové piesty podporujúce zdvíhanie ohybacey a horný listy                                Maximálny uhol ohýbánia:                                          0° - 145° - 180° 

                                                                                                                                         Zdvih hornej lišty:                                                                    70 mm

                                                                                                                                         Rozmery: Dĺžka/Šírka/Výška (mm)                        2420 / 910 / 1100

                                                                                                                                         Hmotnosť:                                                                               350 kg      

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                                            

       Výhody: 

       • Ohýbačka Model ZGR 2000/1,5 je určena pre ohýbanie oceľového plechu do max. hrúbky 1,5 mm.

       • Jednoduché otváranie hornej lišty s pomocou pomocou páky.

       • Všetky prvky sú vyrobené z hrubého a plného materiálu na CNC strojah.

       • Ohýbačky sú vyrábané s ocele, robustná, celo zváraná konštrukcia vysokej kvality čím je zaručená rovnosť a presnosť ohybu.

       • Ohýbací lišta je nastaviteľná podľa tvrdosti plechu.

       • Jednoduché a bezproblémové zariadenie pre použitie v akejkoľvek dielni alebo priamo na stavbe.
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      Ručná ohýbačka plechu ZGR 2000/1,8                      Technické parametre
                                                                                                                                            Pracovná dĺžka:                                                                2140 mm

  Štandardné vybavenie stroja:                                                                                        Maximálna hrúbka plechu:

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

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

   • Uhlomer umožňuje presné ohýbanie plechu                                                                  Šírka ohýbacej lišty:                                                             19 mm

   • Doraz uhlový zaručuje nám opakovateľnosť v sériovom ohýbaní plechu                      Maximálny uhol ohýbánia:                                       0° - 145° - 180° 

                                                                                                                                            Zdvih hornej lišty:                                                                  70 mm

                                                                                                                                            Rozmery: Dĺžka/Šírka/Výška (mm)                      2450 / 910 / 1160

                                                                                                                                            Hmotnosť:                                                                             500 kg     

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                                            

      Výhody: 

       • Ohýbačka plechu Model ZGR 2000/1,8 je jedným z našich najsilnejších ručných ohýbačiek s možnosťou ohýbania oceľovych plechov do hrúbky

         1,8 mm a tiež pre mäkké plechy, t.j. hliník a meď (max. 2,5 mm).

       • Masívna zváraná konštrukcia zaručuje presné ohýbanie plechu po mnoho rokov.

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

       • Nastavenie ohybovej lišty v závislosti od tvrdosti plechu.

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

       • Všetky komponenty našich ohýbacích strojov sú obrábané na CNC numerických strojoch.

       • Špeciélne "A" nohy zabezpečujú vysokú stabilitu pri ohýbaní plechu.

    Štandardné vybavenie:

    • Zadné kovové podporné stojany na plech

    • Predné dorazy rezania                          

    • Uhlomer umožňuje presné ohýbanie plechu

    • Doraz uhlový so širokým rozsahom nastavenia

    • Plynové piesty podporujúce zdvíhanie ohýbací a horný listy
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      Ručná ohýbačka plechu ZGR 2500/0,8                        Technické parametre
                                                                                                                                             Pracovná dĺžka:                                                               2640 mm

  Štandardné vybavenie stroja:                                                                                         Maximálna hrúbka plechu:

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

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

   • Uhlomer umožňuje presné ohýbanie plechu                                                                   Šírka ohýbacej lišty:                                                            24 mm

   • Doraz uhlový zaručuje nám opakovateľnosť v sériovom ohýbaní plechu                       Maximálny uhol ohýbánia:                                      0° - 145° - 180° 

                                                                                                                                             Zdvih hornej lišty:                                                               120 mm

                                                                                                                                             Rozmery: Dĺžka/Šírka/Výška (mm)                     2910 / 910 / 1060

                                                                                                                                             Hmotnosť:                                                                            300 kg     

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                                            

      Výhody: 

      • Možnosti použitia ohýbačky: pre všetky strešné, lemovacie a vetracie kanály.

      • Robustná oceľová konštrukcia zaisťuje presny ohyb.

      • Zdvihnutie horného lúča na 120 mm umožňuje ohýbanie väčších klampiarskych výrobkov.

      • Nastaviteľna ohybaci lista umožňuje jednoduché ohýbanie plechu po celej dĺžke stroja.

      • Rýchle upínanie plechov pomocou excentrov a ručnej páky.

      • Všetky súčiastky a pracovné diely tohto stroja sú vyrobené pomocou digitálnej CNC technológie.

     Štandardné vybavenie:

     • Zadné kovové podporné stojany na plech

     • Predné dorazy rezania                          

     • Uhlomer umožňuje presné ohýbanie plechu

     • Doraz uhlový so širokým rozsahom nastavenia

     • Plynovy piest podporujúce zdvíhanie ohýbací listy
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       Ručná ohýbačka plechu ZGR 2500/1,2                      Technické parametre
                                                                                                                                            Pracovná dĺžka:                                                              2640 mm

  Štandardné vybavenie stroja:                                                                                        Maximálna hrúbka plechu:

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

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

   • Uhlomer umožňuje presné ohýbanie plechu                                                                  Šírka ohýbacej lišty:                                                           24 mm

   • Doraz uhlový zaručuje nám opakovateľnosť v sériovom ohýbaní plechu                      Maximálny uhol ohýbánia:                                     0° - 145° - 180° 

                                                                                                                                            Zdvih hornej lišty:                                                               70 mm

                                                                                                                                            Rozmery: Dĺžka / Šírka / Výška (mm)               2930 / 910 / 1090

                                                                                                                                            Hmotnosť:                                                                           350 kg       

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                                            

      Výhody: 

      • Ohýbačka určená pre všetky pokrývačské práce, používa sa aj v dielňach.

      • Možno ju používať v opravárenských, zámočníckych a klampiarských dielňach.

      • Pracovná lišta ohýbačiek - časti stroja, ktoré zodpovedajú za presné a rovné ohýbanie - sú vyrobené na CNC strojoch.

      • Ohýbačky plechu sú vyrábané s ocele, robustná, celo zváraná konštrukcia vysokej kvality čím je zaručená rovnosť a presnosť ohybu.

      • Ohýbanie je vybavené teleskopickou tyčou (teleskop - plynový tlak), ktorá vyžaduje iba minimálné úsilie pri ohýbaní.

      • Na každý stroj sa vzťahuje záruka a má certifikát CE o bezpečnosti.

     Štandardné vybavenie:

     • Zadné kovové podporné stojany na plech

     • Predné dorazy rezania

     • Uhlomer umožňuje presné ohýbanie plechu

     • Doraz uhlový so širokým rozsahom nastavenia

     • Plynové piesty podporujúce zdvíhanie ohýbací a horný listy



                                                                                                                  
                                                                                                         BAUBRAS POLSKA                   e-mail: biuro@baubras.com                
                                                                                                         ul. Handlowa 3                            
                                                                                                         35-103 Rzeszów                         tel.  (+421) 0904 941 609                                                     
                                                                                                                                                                     

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

       Ručná ohýbačka plechu ZGR 2500/1,5                       Technické parametre
                                                                                                                                              Pracovná dĺžka:                                                               2640 mm

  Štandardné vybavenie stroja:                                                                                          Maximálna hrúbka plechu:

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

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

   • Uhlomer umožňuje presné ohýbanie plechu                                                                    Šírka ohýbacej lišty:                                                           20 mm

   • Doraz uhlový zaručuje nám opakovateľnosť v sériovom ohýbaní plechu                        Maximálny uhol ohýbánia:                                     0° - 145° - 180° 

                                                                                                                                              Zdvih hornej lišty:                                                                70 mm

                                                                                                                                              Rozmery: Dĺžka / Šírka / Výška (mm)                2930 / 910 / 1090

                                                                                                                                              Hmotnosť:                                                                           500 kg     

                                                                                                
                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                                            

    

     Výhody: 

     • Ohýbačka plechu ZGR 2500/1,5 je ideálna na prácu s rôznymi plechmi: oceľ, zinok, hliník, meď, titán-zinok atď.).

     • Široko používaný v dielňach.

     • Vyrobené z pevného materiálu, zváraná pevná oceľová konštrukcia nám dáva určité ohýbanie hrubších plechov po celej pracovnej dĺžke stroja.

     • Rýchle nastavenie upínacej sily hornéhi listy v závislosti od hrúbky spracovávaného materiálu - excentrické upínanie.

     • Pracovné lišty ohýbačiek sú vyrábané na strojoch CNC.

    Štandardné vybavenie:

    • Zadné kovové podporné stojany na plech

    • Predné dorazy rezania          

    • Uhlomer umožňuje presné ohýbanie plechu

    • Doraz uhlový so širokým rozsahom nastavenia

    • Plynové piesty podporujúce zdvíhanie ohýbací a horný listy



                                                                                                                  
                                                                                                         BAUBRAS POLSKA                   e-mail: biuro@baubras.com                
                                                                                                         ul. Handlowa 3                            
                                                                                                         35-103 Rzeszów                         tel.  (+421) 0904 941 609                                                     
                                                                                                                                                                     

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

       Ručná ohýbačka plechu ZGR 3000/0,8                    Technické parametre
                                                                                                                                           Pracovná dĺžka:                                                                3140 mm

  Štandardné vybavenie stroja:                                                                                       Maximálna hrúbka plechu:

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

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

   • Uhlomer umožňuje presné ohýbanie plechu                                                                 Šírka ohýbacej lišty:                                                             24 mm

   • Doraz uhlový zaručuje nám opakovateľnosť v sériovom ohýbaní plechu                     Maximálny uhol ohýbánia:                                       0° - 145° - 180° 

                                                                                                                                           Zdvih hornej lišty:                                                                  70 mm

                                                                                                                                           Rozmery: Dĺžka / Šírka / Výška (mm)                  3420 / 910 / 1080

                                                                                                                                           Hmotnosť:                                                                             400 kg      

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                                            

    

      Výhody: 

      • Ohýbačka plechov určená na spracovanie plechov do 3 metrov (zinok, meď, hliník, titán-zinok, plast atď.).

      • Ohýbačka ZGR 3000/0,8 je ideálna na lemovanie/výrobu klampiarskych prvkov veľkých priemyselných hál.

      • Systém nastavenia ohýbací a horný listy zaisťuje presné ohýbanie plechu po celej dĺžke.

      • Excentrická svorka (zvieracia sila sa dá nastaviť v závislosti od hrúbky plechu).

      • Ohýbačka plechu ZGR 3000/0,8 je vyrobená z plného materiálu, zváraná konštrukcia z certifikovanej ocele.

      • Naše dlhoročné skúsenosti nám umožnili získať spoľahlivú a odolnú konštrukciu našich strojov.

      • Všetky komponenty vyrobené v CNC technológii.

     Štandardné vybavenie:

     • Zadné kovové podporné stojany na plech

     • Predné dorazy rezania                

     • Uhlomer umožňuje presné ohýbanie plechu

     • Doraz uhlový so širokým rozsahom nastavenia

     • Plynové piesty odporujúce zdvíhanie ohýbací a horný listy



                                                                                                                  
                                                                                                         BAUBRAS POLSKA                   e-mail: biuro@baubras.com                
                                                                                                         ul. Handlowa 3                            
                                                                                                         35-103 Rzeszów                         tel.  (+421) 0904 941 609                                                     
                                                                                                                                                                     

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

       Ručná ohýbačka plechu ZGR 3000/1                             Technické parametre
                                                                                                                                              Pracovná dĺžka:                                                             3140 mm

  Štandardné vybavenie stroja:                                                                                          Maximálna hrúbka plechu:

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

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

   • Uhlomer umožňuje presné ohýbanie plechu                                                                    Šírka ohýbacej lišty:                                                          20 mm

   • Doraz uhlový zaručuje nám opakovateľnosť v sériovom ohýbaní plechu                        Maximálny uhol ohýbánia:                                    0° - 145° - 180° 

                                                                                                                                              Zdvih hornej lišty:                                                               70 mm

                                                                                                                                              Rozmery: Dĺžka / Šírka / Výška (mm)               3420 / 910 / 1130

                                                                                                                                              Hmotnosť:                                                                          550 kg      

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                                            

    

     Výhody:

     • Výhodou nášho ohýbacieho stroja je pevná zváraná konštrukcia, ktorá zaručuje veľmi dobrú kvalitu ohýbania po celej pracovnej dĺžke.

     • Na výrobu hlavných konštrukčných prvkov nášho stroja používame vysoko kvalitnú oceľ z plného materiálu.

     • Tlak horného lúča sa dá nastaviť na každej strane stroja. Horný prítlačný nosník sa dá otvoriť až do 80 mm.

     • Ohybová tyč je vybavená plynovými tlmičmi, ktoré veľmi dobre pomáhajú pri práci na stroji.

     • Silná a kompaktná konštrukcia strojov zaručuje bezchybnú prácu po mnoho rokov bez deformácie ohýbacích prvkov.

     • Všetky komponenty vyrobené v CNC technológii.

     Štandardné vybavenie:

      • Zadné kovové podporné stojany na plech

      • Predné dorazy rezania               

      • Uhlomer umožňuje presné ohýbanie plechu

      • Doraz uhlový so širokým rozsahom nastavenia

      • Plynové piesty podporujúce zdvíhanie ohýbací a horný listy



                                                                                                                  
                                                                                                         BAUBRAS POLSKA                   e-mail: biuro@baubras.com                
                                                                                                         ul. Handlowa 3                            
                                                                                                         35-103 Rzeszów                         tel. (+421) 0904 941 609                                                      
                                                                                                                                                                     

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

     Ručná ohýbačka plechu ZGR 3500/0,65                Technické parametre

                                                                                             Pracovna dĺžka:                                                                3640 mm

   tandardné vybavenie stroja:                                                                                        Maximalna hrubka plechu:                                                           

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

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

   • Uhlomer umožňuje presné ohýbanie plechu                                                                Širka ohybacej lišty:                                                              24 mm

   • Doraz uhlový zaručuje nám opakovateľnosť v sériovom ohýbaní plechu                    Maximalny uhol ohybania:                                                  0° - 145°

                                                                                                                                          Zdvih hornej lišty:                                                                   70 mm

                                                                                                                                          Rozmery: Dĺžka / Širka / Vyška (mm)                   3920 / 910 / 1080

                                                                                                                                          Hmotnosť:                                                                              500 kg

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                                            

      Výhody:

      • Vďaka kombinacii pevnych prvkov stroja, zvarane konštrukcie a s jednoduchym systemom pre nastavenie

        pracovnej časti stroja dostaneme ohybačku ktora ľahko zvlada veľmi dlhe klampiarske prvky (3640 mm).

      • Pritlačna čeľusť je ovladana manualne pomocou paky, veľkosť horneho tlaku možno nastaviť.

      • Ohybacia lišta je ovladana manualne pomocou teleskopov.

      • Pre zaistenie spravnej kvality a životnosti našich ohybacich strojov všetky komponenty su vyrabane na numerickych strojoch CNC.

      • Naše ohybačky plechu zaručuju pohodlnu a rychlu pracu.

    Štandardné vybavenie stroj:

    • Zadne kovove podporne stojany na plech

    • Predne dorazy rezania

    • Uhlomer umožňuje presne ohybanie plechu

    • Doraz uhlovy so širokym rozsahom nastavenia

    • Plynove piesty podporujuce zdvihanie ohybaci a horny listy 



                                                                                                                  
                                                                                                         BAUBRAS POLSKA                   e-mail: biuro@baubras.com              
                                                                                                         ul. Handlowa 3                            
                                                                                                         35-103 Rzeszów                         tel. (+421) 0904 941 609                                                      
                                                                                                                                                                     

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

       Ručná ohýbačka plechu ZGR 3500/0,8                    Technické parametre
                                                                                                                                           Pracovná dĺžka:                                                                 3640 mm

  Štandardné vybavenie stroja:                                                                                       Maximálna hrúbka plechu:

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

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

   • Uhlomer umožňuje presné ohýbanie plechu                                                                 Šírka ohýbacej lišty:                                                              19 mm

   • Doraz uhlový zaručuje nám opakovateľnosť v sériovom ohýbaní plechu                     Maximálny uhol ohýbánia:                                        0° - 145° - 180° 

                                                                                                                                           Zdvih hornej lišty:                                                                   70 mm

                                                                                                                                           Rozmery: Dĺžka / Šírka / Výška (mm)                   3920 / 910 / 1130

                                                                                                                                           Hmotnosť:                                                                              700 kg     
                                                                                                

   
                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                                            

      Výhody:

       • Ohýbačka plechu model ZGR 3500/0,8 sa používa na ručné ohýbanie plechu do pracovní délky 3640 mm o max. tloušťce ocelového plechu 0,8 mm.

       • Hornú ohýbaciu lištu možno zdvihnúť jednoduchým pákovým systémom do max. výšky 80mm.

       • Ohýbačky sú vyrábané s ocele, robustná, celo zváraná konštrukcia vysokej kvality čím je zaručená rovnosť a presnosť ohybu.

       • Všetky komponenty vyrobené v CNC technológii.

       • Na každý stroj sa vzťahuje záruka a má certifikát CE o bezpečnosti.

     Štandardné vybavenie:

      • Zadné kovové podporné stojany na plech

      • Predné dorazy rezania

      • Uhlomer umožňuje presné ohýbanie plechu

      • Doraz uhlový so širokým rozsahom nastavenia

      • Plynové piesty podporujúce zdvíhanie ohýbací a horný listy



                                                                                                                  
                                                                                                         BAUBRAS POLSKA                   e-mail: biuro@baubras.com               
                                                                                                         ul. Handlowa 3                            
                                                                                                         35-103 Rzeszów                         tel.  (+421) 0904 941 609                                                     
                                                                                                                                                                     

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

      Ručná ohýbačka plechu ZGR 4000/0,65               Technické parametre
                                                                                                                                         Pracovná dĺžka:                                                                 4140 mm

  Štandardné vybavenie stroja:                                                                                     Maximálna hrúbka plechu:

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

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

   • Uhlomer umožňuje presné ohýbanie plechu                                                               Šírka ohýbacej lišty:                                                              19 mm

   • Doraz uhlový zaručuje nám opakovateľnosť v sériovom ohýbaní plechu                   Maximálny uhol ohýbánia:                                        0° - 145° - 180° 

                                                                                                                                         Zdvih hornej lišty:                                                                   70 mm

                                                                                                                                         Rozmery: Dĺžka / Šírka / Výška (mm)                   4320 / 910 / 1150

                                                                                                                                         Hmotnosť:                                                                               700 kg      
                                                                                                

   
                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                                            

       Výhody:

        • Ručné ohýbačky plechov s dĺžkou 4 metre sú ideálne pre prácu s veľmi dlhými klampiarskými výrobkami a prvkami

          (Odkvapnice, Lemovanie k stene, Ú žľabie, Dilatačná lišta, Podkladový plech, Oplechovanie atiky a ďalšie).

        • Ohýbačka vhodná pre všetky strešné a fasádne práce.

        • Rýchle upínanie plechov pomocou excentrov a ručnej páky.

        • Jedná sa o veľmi kvalitnú ohýbačku, ktorej všetky časti sú vyrobené na obrábacích strojoch CNC.

        • Precízne ohýbacie hrany dovoľujú vyhotovenie kvalitných klampiarskych výrobkov.

        • Konštrukcia tohto ohýbacieho stroja nám navyše poskytuje celý rozsah nastavenia ohýbacieho nosníka (v závislosti od hrúbky a typu plechu).

        • Ohýbačka plechu ZGR 4000/0,65 je vyrobená z plného materiálu, zváraná konštrukcia z certifikovanej ocele.

    Štandardné vybavenie:

    • Zadné kovové podporné stojany na plech

    • Predné dorazy rezania

    • Uhlomer umožňuje presné ohýbanie plechu

    • Doraz uhlový so širokým rozsahom nastavenia

    • Plynové piesty podporujúce zdvíhanie ohýbací a horný listy



                                                                                                                  
                                                                                                         BAUBRAS POLSKA                   e-mail: biuro@baubras.com               
                                                                                                         ul. Handlowa 3                            
                                                                                                         35-103 Rzeszów                         tel.  (+421) 0904 941 609                                                     
                                                                                                                                                                     

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

      Ručná ohýbačka plechu ZGR 4000/0,7                      Technické parametre
                                                                                                                                           Pracovná dĺžka:                                                                4140 mm

  Štandardné vybavenie stroja:                                                                                       Maximálna hrúbka plechu:

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

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

   • Uhlomer umožňuje presné ohýbanie plechu                                                                Šírka ohýbacej lišty:                                                              19 mm

   • Doraz uhlový zaručuje nám opakovateľnosť v sériovom ohýbaní plechu                    Maximálny uhol ohýbánia:                                        0° - 145° - 180° 

                                                                                                                                          Zdvih hornej lišty:                                                                   70 mm

                                                                                                                                          Rozmery: Dĺžka / Šírka / Výška (mm)                   4320 / 910 / 1150

                                                                                                                                          Hmotnosť:                                                                              800 kg      
                                                                                                

   
                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                                            

      Výhody:

      • Ručné ohýbačky plechov s dĺžkou 4 metre sú ideálne pre prácu s veľmi dlhými klampiarskými výrobkami a prvkami 

        (Odkvapnice, Lemovanie k stene, Ú žľabie, Dilatačná lišta, Podkladový plech, Oplechovanie atiky a ďalšie).

      • Ohýbačka vhodná pre všetky strešné a fasádne práce.

      • Rýchle upínanie plechov pomocou excentrov a ručnej páky.

      • Jedná sa o veľmi kvalitnú ohýbačku, ktorej všetky časti sú vyrobené na obrábacích strojoch CNC.

      • Precízne ohýbacie hrany dovoľujú vyhotovenie kvalitných klampiarskych výrobkov.

      • Konštrukcia tohto ohýbacieho stroja nám navyše poskytuje celý rozsah nastavenia ohýbacieho nosníka (v závislosti od hrúbky a typu plechu).

      • Ohýbačka plechu ZGR 4000/0,7 je vyrobená z plného materiálu, zváraná konštrukcia z certifikovanej ocele.

   Štandardné vybavenie:

   • Zadné kovové podporné stojany na plech

   • Predné dorazy rezania

   • Uhlomer umožňuje presné ohýbanie plechu

   • Doraz uhlový so širokým rozsahom nastavenia

   • Plynové piesty podporujúce zdvíhanie ohýbací a horný listy



                                                                                                                  
                                                                                                         BAUBRAS POLSKA                   e-mail: biuro@baubras.com            
                                                                                                         ul. Handlowa 3                            
                                                                                                         35-103 Rzeszów                         tel.  (+421) 0904 941 609                                                     
                                                                                                                                                                     

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

      Ručná ohýbačka plechu ZGR 4000/0,8                      Technické parametre
                                                                                                                                           Pracovná dĺžka:                                                                4140 mm

  Štandardné vybavenie stroja:                                                                                       Maximálna hrúbka plechu:

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

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

   • Uhlomer umožňuje presné ohýbanie plechu                                                                 Šírka ohýbacej lišty:                                                             24 mm

   • Doraz uhlový zaručuje nám opakovateľnosť v sériovom ohýbaní plechu                     Maximálny uhol ohýbánia:                                        0° - 145° - 180° 

                                                                                                                                           Zdvih hornej lišty:                                                                  70 mm

                                                                                                                                           Rozmery: Dĺžka / Šírka / Výška (mm)                   4350 / 910 / 1160

                                                                                                                                           Hmotnosť:                                                                              900 kg     
                                                                                                

   
                                                                                                

                                                                                               

                                                                                                                            

      Výhody:

       • Ručné ohýbačky plechov s dĺžkou 4 metre sú ideálne pre prácu s veľmi dlhými lemovaniami.

       • V tomto modeli - bola použitá veľmi silná (900 kg) oceľová konštrukcia vyrobená z hrubého materiálu,

         zváraná a skrutková konštrukcia ohýbačky plechu zaručuje dlhú životnosť a precíznu prácu po mnoho rokov. 

       • Nastaviteľné ohýbačky zaisťujúce správnu kvalitu ohýbania v závislosti od hrúbky a typu ohýbaného plechu.

       • Tradičný systém spájania horné a dolné listy, ktorý je možné nastaviť, ideálny na prispôsobenie zvieracej sily na rôzne hrúbky plechu.

       • Pre zaistenie správnej kvality a životnosti našich ohýbacích strojov sú všetky komponenty vyrábané na numerických strojoch CNC.

       • Naše ohýbačky plechu zaručujú pohodlnú a rýchlu prácu.

    Štandardné vybavenie:

    • Zadné kovové podporné stojany na plech

    • Predné dorazy rezania                        

    • Uhlomer umožňuje presné ohýbanie plechu

    • Doraz uhlový so širokým rozsahom nastavenia

    • Plynové piesty podporujúce zdvíhanie ohýbací a horný listy



Životnosť nožov je asi 35-40 km rezaného plechu (0,5 mm) – nože možno brúsiť asi 40-50 krát.

NOŽNICE NA PLECH

Kruhové nožnice umožňujú rezať plech priamo na stroji. Rychlé rezanie celej dĺžky
ohýbačky bez deformácie plechu. Vyrobeno z vysoko kvalitnej ocele s veľmi

vysokou odolnosťou proti opotrebovaniu.

Falcovačka sa používa na presné stlačenie ohnutého plechu do 180 stupňov.
Neporušuje plech a nepoškodzuje jeho povrch.

Ideálne pre dokončenie pokrývačských prác.
Posledný pár valčeky je nastaviteľný.

FALCOVAČKA
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Technické špecifikácie                                                                             
Maximálna hrúbka strihaného plechu:
                                                            Oceľ                    0,8 mm
                                                          Hliník                    1,5 mm
                                                          Nerez                    0,6 mm



SEGMENTOVÁ OHÝBAČKA PLECHU

Technické špecifikácie                                                                             
Dostupné pracovnej dĺžky (mm):         1000 / 1250 / 1400
Hrúbka plechu (oceľ):                                                 1,5 mm
Zdvih hornej lišty: 100 mm
Veľkosti segmentov (mm):      30 / 40 / 50 / 60 / 70 / 100

Štandardné vybavenie:
  - Uhlomer
  - Nastaviteľný uhlový doraz

Všetky výsuvné segmenty (delená hornej,
dolnej a ohýbacie čeľusť).
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Možnosť montáže elektrického pohonu.

ZAKRUŽOVAČKA PLECHU ZW 1300
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Technické špecifikácie                                                                             
Pracovná dĺžka:                                                        1300 mm
Max. hr. valcovaného oceľového plechu:                1,2 mm
Priemer valca:                                                     3 x ϕ 60 mm
Hmotnosť:                                                                      130 kg



TABUĽOVÉ NOŽNICE
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 Technické špecifikácie                                                                             
 Modely podľa dĺžky rezu (mm):                     1500 / 2050 / 2500 / 3000
 Hrúbka plechu (oceľ):                                                                     1,25 mm



SIGNOVAČKA

Nárazník je možné nastaviť.
Tvorba tvaru valcov na objednávku v cene stroja.
Možnosť inštalácie elektrického pohonu.

STROJ NA STLÁČANIE ŠVOV
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 Technické špecifikácie                                                                            
 Hrúbka zapichovaného plechu max:                 1,2 mm  

Technické špecifikácie                                                                             
Pracovná dĺžka:                                            1250 mm
Maximálna hrúbka plechu:                             0,6 mm
Priemer valca:                                               ϕ 80 mm
Hmotnosť:                                                            90 kg



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

ODVÍJACIE VALCE
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 Technické špecifikácie                                                                             
 Maximálna šírka zvitku:                                        1250 mm
 Rozstup valcov:                                                260-330 mm
 Maximálna hmotnosť zvitku:                                 1000 kg 



PREPRAVNÉ VOZÍKY

Transportné vozíky sú sada pre prepravu skladacích strojov.
Vozíky uľahčujú pohyb stroja.

Štyri otočné kolesá zaručujú ľahkú obsluhu vo všetkých smeroch.

PREPRAVNÉ KOLIESKA
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 Technické špecifikácie                                                                             
 Nosnosť:                             1000 kg



Dodávame výrobky po celej Európe

BAUBRAS | Špecializujeme sa na výrobu a predaj
ručných ohýbačiek plechu

Baubras Polska
Janusz Nowak
ul. Handlowa 3

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

 
 

e-mail: biuro@baubras.com
tel. +421 904 941 609

www.baubras.com

Rýchle dodanie 1-5 dní


