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Výrobce ohýbacích strojů!

CZ



OHÝBACÍ STROJEO NÁS

Strojní konstrukce SAS - kvalitní a spolehlivý výrobce 
hydraulických ohýbacích strojů, který sleduje vývojové 

trendy a potřeby objednavatelů. 

Jsme rodinná firma, která se specializuje na vývoj, výrobu 
a prodej strojů pro ohýbání, řezání a skladování plechu. 

Díky svým vědomostem, zkušenostem a tradicím vyrábíme
 stroje, které uživatelům ve výrobních závodech usnadňují
 práci a pomáhají zvyšovat produktivitu. Naše nejnovější

 produkty s rychlou dynamikou osového pohybu, 
grafickým programováním a možností dálkové kontroly a 
programování stroje přibližují průmyslovým trendům 4.0.

30 let provozu – Strojní konstrukce SAS se za 30 let své 
existence prosadila v Evropě jako jeden z největších 

výrobců strojů pro ohýbání tenčích plechů až do 2 mm. 
V roce 2022 jsme v podniku vyrobili 700 hydraulických 
strojů, čímž jsme se ještě dodatečně prosadili na trhu a 

prokázali se jako kvalitní a spolehlivý výrobce 
hydraulických ohýbacích strojů.

Hydraulické ohýbací stroje jsou špičkové stroje pro řezání a ohýbání plechu. Díky své technologii jsou určeny pro 
rychlou, přesnou a kompletní výrobu vašich výrobků. Naše nabídka je vytvořena s možností výběru mezi třemi 
základními řadami strojů; Profi, Normal a Easy.

Profi

   - určený pro náročnější uživatele   
   - s automatickými nůžkami a pracovní hloubkou 1.150 mm   
   - možnost volby mezi CNC, Cs, Pf in E softwarem 

Normal 

  - s automatickými nůžkami a pracovní hloubkou 1.050 mm
  - se softwarem Pf 

Easy

 - příznivější verze ohýbacího stroje
 - možnost volby mezi automatickými a ručními nůžkami a pracovní hloubkou 1.050 mm
 - se softwarem E



HKS-CNC ProfiProfi

Technické údaje
Pracovná dĺžka 8.200 mm 7.000 mm 6.100 mm 5.000 mm 4.000 mm
Dĺžka stroja 9.300 mm 8.100 mm 7.200 mm 6.100 mm 5.100 mm
Uhol ohýbania 145° 145° 145° 145° 145°
Pracovná hĺbka 1.150 mm 1.150 mm 1.150 mm 1.150 mm 1.150 mm
Hrúbka plechu Al 1,5 mm, 

Ocel (400 N/mm2) 
1,25 mm

Al 1,5 mm, 
Ocel (400 N/mm2) 

1,25 mm

Al 1,5 mm, 
Ocel (400 N/mm2) 

1,25 mm

Al 1,5 mm, 
Ocel (400 N/mm2) 

1,25 mm

Al 1,5 mm, 
Ocel (400 N/mm2) 

1,25 mm
Hmotnosť 4.400 kg 4.000 kg 3.600 kg 3.100 kg 2.500 kg
Početa ramien 8 7 6 5 4
Výkon elektromotora 5,5 kW 5,5 kW 4 kW 3 kW  2,2 kW

Profi konzolová ramena jsou svařena 
a přenášejí pohyb z hydraulických 
válců na horní upínací čelist, která 

pevně uchopí plechy během ohýbání 
a řezání. Kotoučové nůžky jsou 

poháněny hydraulickým motorem 
pomocí ocelového lana.

CNC Počítač Profi konzolová ramena Pohyblivá hmota Kotoučové nůžky

17 - palcové průmyslové LCD dotykové 
displeje učiní programování přehlednějším. 

Nové tvary profilů naprogramujete 
jednoduchým zadáním rozměrů a geometrie. 
Knížka profilů umožňuje jednoduchý přehled 

nastavených profilů

Hydraulické ohýbací stroje (HKS-CNC Profi) jsou vybaveny automatickými  
nůžkami, pohyblivou hmotou pro pohyb plátu plechu. V závislosti na tloušťce 

plechu se nastavuje uzavírací tlak horní čelisti. CNC software umožňuje grafický 
design profilů různých tvarů a velikostí.

Stroje mohou být vybaveny systémem auto-
matického nastavení tloušťky plechu, který 
zvyšuje tloušťku ohýbaného plechu na 1,25 
mm u oceli a 2,0 mm u hliníku.

Systém pohonu listu plechu je 
elektricky poháněn předními prsty a 

zadní přidržovací deskou. 
Poloha pohyblivé hmoty se měří 

pomocí měřící tyče. Rozsah posuvu 
podávacího systému je od 25 mm 

do 1.150 mm.



HKS-Cs Profi

Technické údaje
Pracovná dĺžka 8.200 mm 7.000 mm 6.100 mm 5.000 mm 4.000 mm
Dĺžka stroja 9.100 mm 7.900 mm 7.000 mm 5.900 mm 4.900 mm
Uhol ohýbania 145° 145° 145° 145° 145°
Pracovná hĺbka 1.150 mm 1.150 mm 1.150 mm 1.150 mm 1.150 mm
Hrúbka plechu Al 1,5 mm, 

Ocel (400 N/mm2) 
1,00 mm

Al 1,5 mm, 
Ocel (400 N/mm2) 

1,00 mm

Al 1,5 mm, 
Ocel (400 N/mm2) 

1,00 mm

Al 1,5 mm, 
Ocel (400 N/mm2) 

1,00 mm

Al 1,5 mm, 
Ocel (400 N/mm2) 

1,00 mm
Hmotnosť 4.100 kg 3.600 kg 3.100 kg 2.600 kg 2.400 kg
Početa ramien 7 6 5 4 4
Výkon elektromotora 5,5 kW 4 kW 3 kW 2,2 kW 2,2 kW

Hydraulické ohýbací stroje HKS-Cs Profi jsou 
vybaveny automatickými nůžkami, pohyblivou 
hmotou a 10 - palcovou dotykovou obrazovkou. 
Cs software umožňuje snadné ruční ovládání a
automatické ohýbání s NC programováním. Pro 
větší přesnost úhlu ohybu plechů je ohýbací lišta 
dodatečně zesílena.
Stroj splňuje požadavky klasických a vysoce pro-
dukčních výrobců. Všechny stroje HKS-Cs Profi jsou vybaveny 

Profi konzolovými rameny. Ty jsou silnější, 
širší a umožňují pracovní hloubku 1.150 

mm. Kotoučové nůžky jsou poháněny 
hydraulickým motorem pomocí ocelového 

lana.

Cs Počítač Kotoučové nůžky Pohyblivá hmota

Počítač s volbou automatického nebo 
ručního režimu s velmi jednoduchým NC 

programováním a 10 - palcovým  
dotykovým displejem. V automatickém 

režimu programování je možné uložit až 
300 různých programů, které obsahují až 

do 50 kroků.

Systém pohonu listu plechu je 
elektricky poháněn předními prsty a 

zadní přidržovací deskou. Poloha 
pohyblivé hmoty se měří po-

mocí měřící tyče. Rozsah posuvu 
podávacího systému je od 25 mm do 

1.150 mm.

Stroje jsou pomocí hydraulického       
čerpadla poháněny s elektromotorem, 
který díky frekvenčnímu regulování 
umožňuje lepší dynamiku ohybu.

Profi konzolová ramena



Ohýbání oceli do 2 mm a hliníku do 3 mm!

Stroj je schopen ohýbat tlustší plechy do 1,5 mm nebo 
2,00 mm oceli při současném zvýšení hydraulické síly na 
hydraulických ohýbačkách typu HKS-CNC Profi, HKS-Cs 
Profi, HKS-Pf Profi a HKS - E Profi.

Příslušenství

Technické údaje
Uhol ohýbania 145°
Pracovná hĺbka 1.150 mm
Hrúbka plechu Al 3,00 mm, 

Ocel (400 N/mm2) 
2,00 mm

Příslušenství 

Automatické nůžky na spodní části stroje

Motoricky poháněné nůžky na spodní konstrukci 
stroje zvětšují prostor pro ohýbání. Kruhové nůžky 
se pohybují po lineárních vedeních a stříhají plechy 
o maximální tloušťce 1,25 mm pro ocel a 2,0 mm 
pro hliník. Tloušťku řezu je možno zvětšit pomocí 
řetězového pohonu na 2 mm pro ocel a 3 mm pro 
hliník.

Osvětlení LED

Rozšířený dosah zadního dorazu 

Drážky v čelistech zvětšují rozsah zadního 
dorazu na 15 mm - 1.150 mm.

LED osvětlení uvnitř stroje zlepšuje vid-
itelnost v pracovním prostoru stroje.

Ochrana stroje

Kryt stroje slouží jako štít a omezu-
je vnik malých prachových částic do 
vnitřního prostoru stroje.



HKS-Pf Profi

Technické údaje
Pracovná dĺžka 8.200 mm 7.000 mm 6.100 mm 5.000 mm 4.000 mm
Dĺžka stroja 9.100 mm 7.900 mm 7.000 mm 5.900 mm 4.900 mm
Uhol ohýbania 145° 145° 145° 145° 145°
Pracovná hĺbka 1.150 mm 1.150 mm 1.150 mm 1.150 mm 1.150 mm
Hrúbka plechu Al 1,5 mm, 

Ocel (400 N/mm2) 
1,00 mm

Al 1,5 mm, 
Ocel (400 N/mm2) 

1,00 mm

Al 1,5 mm, 
Ocel (400 N/mm2) 

1,00 mm

Al 1,5 mm, 
Ocel (400 N/mm2) 

1,00 mm

Al 1,5 mm, 
Ocel (400 N/mm2) 

1,00 mm
Hmotnosť 3.800 kg 3.300 kg 2.800 kg 2.400 kg  2.200 kg
Početa ramien 7 6 5  4 4
Výkon elektromotora 5,5 kW 4 kW 3 kW 2,2 kW 2,2 kW

Pf Počítač Profi konzolová ramena

Počítač s volbou automatického nebo 
ručního režimu s velmi jednoduchým 

programováním a dotykovou obrazovkou. 
V automatickém režimu programování je 
možné uložit až 100 různých programů.

Všechny stroje HKS-Pf Profi jsou 
vybaveny Profi konzolovými rameny. Ty 
jsou silnější, širší a umožňují pracovní 

hloubku 1.150 mm. 

Stroje jsou pomocí hydraulického       
čerpadla poháněny s elektromotorem, 
který díky frekvenčnímu regulování 
umožňuje lepší dynamiku ohybu.

Hydraulické ohýbací stroje HKS-Pf Profi jsou vybaveny automatickými 
nůžkami a 5,7 - palcovou dotykovou obrazovkou. 

Pf software umožňuje snadné ruční ovládání a automatické ohýbání 
s jednoduchým programováním. S pamětí až 100 programů splňuje 
stroj požadavky klempířů. Pro větší přesnost úhlu ohybu plechů je 

ohýbací lišta dodatečně zesílena.

Kotoučové nůžky

Kotoučové nůžky; Kotoučové nůžky 
jsou poháněny hydraulickým motorem 

pomocí ocelového lana.



HKS-E Profi
E Počítač

Technické údaje
Pracovná dĺžka 8.200 mm 7.000 mm 6.100 mm 5.000 mm 4.000 mm
Dĺžka stroja 9.100 mm 7.900 mm 7.000 mm 5.900 mm 4.900 mm
Uhol ohýbania 145° 145° 145° 145° 145°
Pracovná hĺbka 1.150 mm 1.150 mm 1.150 mm 1.150 mm 1.150 mm
Hrúbka plechu Al 1,5 mm, 

Ocel (400 N/mm2) 
1,00 mm

Al 1,5 mm, 
Ocel (400 N/mm2) 

1,00 mm

Al 1,5 mm, 
Ocel (400 N/mm2) 

1,00 mm

Al 1,5 mm, 
Ocel (400 N/mm2) 

1,00 mm

Al 1,5 mm, 
Ocel (400 N/mm2) 

1,00 mm
Hmotnosť 3.750 kg 3.250 kg 2.750 kg 2.350 kg  2.150 kg
Početa ramien 7 6 5  4 4
Výkon elektromotora 5,5 kW 4 kW 3 kW 2,2 kW 2,2 kW

Počítač s volbou automatického nebo 
ručního režimu s velmi jednoduchým 

programováním a dotykovou obrazovkou. 
V automatickém režimu programování je 

možné uložit až 40 různých programů.

Všechny stroje HKS-E Profi jsou 
vybaveny Profi konzolovými rameny. Ty 
jsou silnější, širší a umožňují pracovní 

hloubku 1.150 mm. 

Kotoučové nůžky; Kotoučové nůžky 
jsou poháněny hydraulickým 

motorem pomocí ocelového lana.

Hydraulické ohýbací stroje HKS-E Profi jsou vybaveny automatickými nůžkami a 5 - pal-
covým dotykovým displejem. E software umožňuje snadné ruční ovládání a automatické 
ohýbání pomocí jednoduchého programování. S pamětí až 40 programů splňuje stroj 
požadavky klempířů. Pro větší přesnost úhlu ohybu plechů je ohýbací lišta dodatečně 
zesílena.

Stroje jsou pomocí hydraulického       
čerpadla poháněny s elektromotorem, 
který díky frekvenčnímu regulování 
umožňuje lepší dynamiku ohybu.

Profi konzolová ramena Kotoučové nůžky



HKS-Pf Normal
Pf Počítač

Hydraulické ohýbací stroje HKS-Pf Normal jsou vybaveny automatickými 
nůžkami a 5,7 palcovým dotykovým displejem. Software Pf umožňuje 
snadné ruční ovládání a automatické ohýbání pomocí jednoduchého 
programování. S pamětí až 100 programů splňuje stroj požadavky 
klempířů.

Počítač s volbou automatického nebo 
ručního režimu s velmi jednoduchým 

programováním a dotykovou obrazovkou. 
V automatickém režimu programování je 
možné uložit až 100 různých programů.

Všechny stroje HKS-PF jsou 
vybaveny konzolovými rameny. Ty 

jsou silnější, širší a umožňují pracovní 
hloubku 1.050 mm. 

Stroje jsou pomocí hydraulického       
čerpadla poháněny s elektromotorem, 
který díky frekvenčnímu regulování 
umožňuje lepší dynamiku ohybu.

Konzolová ramena Kotoučové nůžky

Kotoučové nůžky; Kotoučové nůžky 
jsou poháněny hydraulickým

motorem pomocí ocelového lana.

Technické údaje
Pracovná dĺžka 8.200 mm 7.000 mm 6.100 mm 5.000 mm 4.000 mm

Dĺžka stroja 9.100 mm 7.900 mm 7.000 mm 5.900 mm 4.900 mm
Uhol ohýbania 145° 145° 145° 145° 145°
Pracovná hĺbka 1.050 mm 1.050 mm 1.050 mm 1.050 mm 1.050 mm
Hrúbka plechu Al 1,2 mm, 

Ocel (400 N/mm2) 
1,0 mm

Al 1,2 mm, 
Ocel (400 N/mm2) 

1,0 mm

Al 1,2 mm, 
Ocel (400 N/mm2) 

1,0 mm

Al 1,2 mm, 
Ocel (400 N/mm2) 

1,0 mm

Al 1,2 mm, 
Ocel (400 N/mm2) 

1,0 mm
Hmotnosť 3.400 kg 3.000 kg 2.600 kg 2.200 kg 2.050 kg
Početa ramien 7 6 5 4 4
Výkon elektromotora 5,5 kW 4 kW 3 kW 2,2 kW 2,2 kW



HKS-E Easy

Technické údaje
Pracovná dĺžka 8.200 mm 7.000 mm 6.100 mm 5.000 mm 4.000 mm

Dĺžka stroja 9.100 mm 7.900 mm 7.000 mm 5.900 mm 4.900 mm
Uhol ohýbania 145° 145° 145° 145° 145°
Pracovná hĺbka 1.050 mm 1.050 mm 1.050 mm 1.050 mm 1.050 mm
Hrúbka plechu Al 1,2 mm, 

Ocel (400 N/mm2) 
1,0 mm

Al 1,2 mm, 
Ocel (400 N/mm2) 

1,0 mm

Al 1,2 mm, 
Ocel (400 N/mm2) 

1,0 mm

Al 1,2 mm, 
Ocel (400 N/mm2) 

1,0 mm

Al 1,2 mm, 
Ocel (400 N/mm2) 

1,0 mm
Hmotnosť 3.300 kg 2.900 kg 2.500 kg 2.150 kg 2.000 kg
Početa ramien 7 6 5 4 4
Výkon elektromotora 4 kW 3 kW 2,2 kW 2,2 kW 2,2 kW

Hydraulické ohýbací stroje HKS-E Easy jsou vybaveny automatickými nůžkami a 5 - palcovým 
dotykovým displejem. E software umožňuje snadné ruční ovládání a automatické ohýbání pomocí 
jednoduchého programování. S pamětí až 40 programů splňuje stroj požadavky klempířů.

E Počítač Konzolová ramena Kotoučové nůžky

Všechny stroje HKS-E Easy jsou 
vybaveny Profi konzolovými rameny. Ty 
jsou silnější, širší a umožňují pracovní 

hloubku 1.050 mm. 

Počítač s volbou automatického nebo 
ručního režimu s velmi jednoduchým 

programováním a dotykovou obrazovkou. 
V automatickém režimu programování je 

možné uložit až 40 různých programů.

Kotoučové nůžky; Kotoučové nůžky 
jsou poháněny hydraulickým

motorem pomocí ocelového lana.

Stroje jsou pomocí hydraulického       
čerpadla poháněny s elektromotorem, 
který díky frekvenčnímu regulování 
umožňuje lepší dynamiku ohybu.



Ruční ohýbací stroje 

Technické údaje RKS 1350 RKS 2030

Pracovná dĺžka 1.350 mm 2.030 mm
Uhol ohýbania 150° 150°
Hrúbka plechu  Al 1,0 mm

Ocel 0,8 mm
 Al 0,8 mm 

Ocel 0,7 mm
Dĺžka stroja 1.920 mm 2.590 mm
Hmotnosť 100 kg 180 kg

Ruční ohýbací stroj RKS 1350  a RKS 2030 s ručními 
nůžkami a s měřidlem úhlu ohybu. 

Technické údaje
Pracovná dĺžka 8.200 mm 7.000 mm 6.100 mm 5.000 mm 4.000 mm

Dĺžka stroja 9.100 mm 7.900 mm 7.000 mm 5.900 mm 4.900 mm
Uhol ohýbania 145° 145° 145° 145° 145°
Pracovná hĺbka 1.050 mm 1.050 mm 1.050 mm 1.050 mm 1.050 mm
Hrúbka plechu Al 1,0 mm, 

Ocel (400 N/mm2) 
0,8 mm

Al 1,0 mm, 
Ocel (400 N/mm2) 

0,8 mm

Al 1,0 mm, 
Ocel (400 N/mm2) 

0,8 mm

Al 1,0 mm, 
Ocel (400 N/mm2) 

0,8 mm

Al 1,0 mm, 
Ocel (400 N/mm2) 

0,8 mm
Hmotnosť 3.200 kg 2.800 kg 2.400 kg 2.000 kg 1.600 kg
Početa ramien 7 6 5 4 3
Výkon elektromotora 4 kW 3 kW 2,2 kW 2,2 kW 1,5 kW

Hydraulické ohýbací stroje HKS Easy-
jsou vybaveny ručními nůžkami a 3,5 

- palcovým dotykovým displejem. 
Software umožňuje ruční ovládání 

pomocí jednoduchého programování. 
S pamětí až 40 programů splňuje stroj 

základní požadavky klempířů.

HKS Easy



SKLADOVÁNÍ

RAZ-END 1250/2
Hmotnosť 130 kg
Pracovná šírka 1.250 mm

Vnitřní Φ 480 - 530 mm
Nosnosť 2.000 kg

RAZ-END 1250/4

RAZ-END 1250/4
Hmotnosť 160 kg
Pracovná šírka 1.250 mm
Vnitřní Φ 480 - 530 mm
Nosnosť 4.000 kg

RAZ-END 1250/3
Hmotnosť 150 kg
Pracovná šírka 1.250 mm

Vnitřní Φ 480 - 530 mm
Nosnosť 3.000 kg

RAZ-END 1250/3 RAZ-END 1250/2

ODVÍJEČKY

V naší nabídce pro skladování existují jednotlivé, dvojité a konzolové 
odvíječky plechu a válečky. Všechny odvíječky jsou vybaveny kotoučovou 

nastavitelnou brzdou a rukojetí pro otáčení trnu. Rukojeť slouží také ke 
snadnému utahování a povolování trnu.



RAZ-ENO 1250

RAZ-EN 500

                                                RAZ-ENO 1250      
Hmotnosť 170 kg  160 kg 140 kg
Pracovná šírka 1.250 mm 1.250 mm 1.250 mm

Vnitřní Φ 480 - 530 mm 480 - 530 mm 480 - 530 mm
Nosnosť 4.000 kg 3.000 kg 2.000 kg

RAZ-EN 500 RAZ-EN 800
Hmotnosť 100 kg 120 kg
Pracovná šírka 500 mm  800 mm

Vnitřní Φ 480 - 530 mm 480 - 530 mm
Nosnosť 2.000 kg 2.000 kg

RAZ-ENK 1000

RAZ-ENK 1000
Hmotnosť 130 kg

Pracovná šírka 1.000 mm

Vnitřní Φ 480 - 530 mm

Nosnosť 1.000 kg

RAZ-R 1250

ODVÍJEČKY ODVÍJEČKY

RAZ-ENK 500

RAZ-ENK 500
Hmotnosť 115 kg

Pracovná šírka 500 mm

Vnitřní Φ 480 - 530 mm

Nosnosť 1.500 kg

RAZ-R 1250
Hmotnosť 160 kg
Pracovná šírka 1.250 mm

Vnitřní Φ 480-530 mm
Nosnosť 2.000 kg

RAZ-ENK R 1000
Hmotnosť 130 kg
Pracovná šírka 1.000 mm

Vnitřní Φ 480 - 530 mm
Nosnosť 1.000 kg

RAZ-ENK R 1000



ROL
Hmotnosť 40 kg
Pracovná šírka 1.250 mm
Nosnosť 2.000 kg

ODVÍJEČKY

RUN 
Hmotnosť 15 kg
Pracovná šírka 1.250 mm
Nosnosť 100 kg

ROL RUN

ODVÍJEČKY

RAZ-DV 1250

RAZ-DV 
1250/4

RAZ-DV 
1250/3

RAZ-DV 
1250/2

RAZ-DV 500

Hmotnosť 350 kg 330 kg 310 kg 310 kg
Pracovná šírka 1.250 mm 1.250 mm 1.250 mm 500 mm
Vnitřní Φ 480 - 530 mm 480 - 530 mm 480 - 530 mm 480 - 530 mm
Nosnosť spodní 4.000 kg 3.000 kg 2.000 kg 3.000 kg
Nosnosť horní 3.000 kg 3.000 kg 2.000 kg 3.000 kg



NAV-RO 1250
Hmotnosť 350 kg
Šírka strihania 1.250 mm
Nosnosť 300 kg

Počítadlo na meranie dĺžky.

Zařízení pro navíjení plechu z velkých disků na menší disky s 
vnitřním průměrem 300 mm a maximální hmotnosti 300 kg. 

Navíjecí zařízení je vybaveno délkovým měřidlem, nůžkami pro 
příčné řezání a zkouškou pro odstranění navinutého plechu.

ODVÍJEČKY ODVÍJEČKY

NAV-RO 1250

RAZ-MV 500 RAZ-MV 1250
Hmotnosť 650 kg 750 kg

Šírka strihania 500 mm 1.250 mm

Nosnosť 4.000 kg 4.000 kg
Výkon
elektromotora

1,5 kW 1,5 kW

RAZ-MV 1250

RAZ-MV 500



ŘEZÁNÍ

Zařízení a stroje na řezání plechu jsou určeny pro příčné i podélné řezání plechů. Ruční řezací zařízení 
zjednodušují příčné řezání plechů na míru a usnadňují práci. Stroje pro automatické řezání zvyšují a 
zlepšují produktivitu výroby plechových profilů a zajišťují vysoce kvalitní a přesné řezání plechu.

MIZA
Pracovná dĺžka 8.000 mm 7.000 mm 6.000 mm 5.000 mm
Pracovná šírka 1.250 mm 1.250 mm 1.250 mm 1.250 mm

Hrúbka plechu 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
Stôl pre strihanie plechu na kolieskach, s nožnicami na priečne strihanie. 

Miza Stoly jsou vybaveny ručními nůžkami, 
držáky plechu a měřičem délky plechu.

SKA-DR
Hmotnosť 70 kg
Pracovní šířka 1.250  mm
Hrúbka plechu 0,8 mm

SKA-PR
Hmotnosť 30 kg
Pracovní šířka 1.250 mm

SKA-PR SKA-DR

ŘEZÁNÍ



ŘEZÁNÍ

Ferro-Rez

Ferro-Rez 
Hmotnosť 1000 kg
Pracovná šírka 1.250 mm
Hrúbka plechu 1,0 mm
Počet nožů 3 kom
Napätie 380 V
Výkon 3 kW
Pojistky 16 A

Ferro-Rez nůžky pro podélné řezání 
maximální šířky 1.250mm. Stroj je vhodný pro pokrývače a 
klempíře, kteří si přejí zvýšit rychlost řezání kusů a usnadnit 
práci při podélném a příčném rozřezávání plechu.

Ferro-Rez se skládá ze:
  • Stolu s ručně nastavitelnými vodítky plechu.
  • Gumových válečků, které posunují plech.
  • Třech párů nožů, jejichž pozice se nastavuje ručně.  
     Pod opcí se může zvýšit počet nožů na 5 párů.
  • Automatické gilotinové nůžky. 

Na jednoduchém TouchSreenu se v ručním režimu určí délka 
jednoho kusu. V automatickém režimu se nastaví délky a počet 
různých kusů. Rychlost posunu plechu se nastavuje 
potenciometrem.

NÁSTROJE

SIR 60, 80, 100, 120
Průměr trubek Ø 60 mm

Ø 80 mm
Ø 100 mm
Ø 120 mm

Nástroje jsou součástí dodatečné nabídky, která vám pomůže při práci v dílně a na 
střeše. Rozšiřovače trubek jsou určeny k rozšíření potrubí (průměru 60, 80, 100 a 120 

mm) jsou cenově dostupné a také velmi praktické. 

ROZŠIŘOVAČ TRUBKY



NAŠE VÝROBKY VE SVĚTĚ

Mob.:        +386 (0)41 221 796
Tel.:          +386 (0)3 810 41 10

Strojegradnja SAS
Arzenšek Stanko s.p.
Krtince 11c
3241 Podplat
Slovenija

E-mail: info@strojegradnja-sas.si
www.strojegradnja-sas.si       


