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MASZYNY DO GIĘCIAO NAS

Hydrauliczne maszyny do gięcia to wysokiej klasy maszyny do cięcia i zginania blachy. Zastosowana 
w nich technologia pozwala na szybką, dokładną i precyzyjną produkcję Waszych produktów. Nasza 
oferta przedstawia możliwość wyboru spośród trzech podstawowych serii maszyn; Profi, Normal i Easy.

Profi

   - przeznaczone dla bardziej wymagających użytkowników
   - z automatycznymi nożycami i głębokością roboczą 1.150 mm
   - możliwość wyboru spośród oprogramowania CNC, Cs, Pf i E 

Normal 

  - z automatycznymi nożycami i głębokością roboczą 1.050 mm
  - możliwość wyboru spośród oprogramowania Pf   

Easy

  - z automatycznymi nożycami i głębokością roboczą 1.050 mm
  - możliwość wyboru spośród oprogramowania E  

Strojegradnja SAS - producent wytwarzający wysokiej jakości, 
solidne hydrauliczne maszyny do gięcia, dostosowujący się do 

trendów rozwojowych i potrzeb klientów. 

Jesteśmy firmą rodzinną, specjalizującą się w rozwoju, 
produkcji i sprzedaży maszyn do gięcia, cięcia i 

przechowywania blachy. Dzięki wiedzy, doświadczeniu i tradycji 
produkujemy maszyny, które w zakładach produkcyjnych 
ułatwiają użytkownikom pracę i pomagają w zwiększeniu 

wydajności.

Nasze najnowsze produkty, dzięki szybkiej dynamice osi, 
programowaniu graficznemu oraz możliwości kontroli i 
zdalnego programowania maszyny, przybliżają się do 

wytycznych przemysłu 4.0.

30 lat działalności - Strojegradnja SAS w ciągu 30 lat 
istnienia dowiodła, że jest jednym z największych w Europie 
producentów maszyn do gięcia cieńszych blach do 2 mm.  

W 2022 roku wyprodukowaliśmy w firmie naszą 700. maszynę 
hydrauliczną, co dodatkowo umocniło nas na rynku i 

udowodniło, że jesteśmy producentem solidnych maszyn 
wysokiej jakości.



HKS-CNC ProfiProfi

 DANE TECHNICZNE
Długość robocza 8.200  mm 7.000 mm 6.100 mm 5.000 mm 4.000 mm
Długość maszyny 9.300 mm 8.100 mm 7.200 mm 6.100 mm 5.100 mm
Kąt zginania 145° 145° 145° 145° 145°
Głębokość robocza 1.150 mm 1.150 mm 1.150 mm 1.150 mm 1.150 mm
Grubość blachy Al 1,5 mm, 

Stal (400 N/mm2) 
1,25 mm

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

1,25 mm

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

1,25 mm

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

1,25 mm

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

1,25 mm
Masa Maszyny 4.400 kg 4.000 kg 3.600 kg 3.100 kg 2.500 kg
Liczba ramion 8 7 6 5 4
Moc silnika elektrycznego 5,5 kW 5,5 kW 4 kW 3 kW  2,2 kW

Hydrauliczne maszyny do gięcia (HKS-CNC Profi) są wyposażone w 
automatyczne nożyce, masę ruchomą do przesuwania blachy. Promień zginania 
jest ustawiany automatycznie poprzez przesunięcie górnej szczęki w kierunku 

poziomym. W zależności od grubości blachy ustawiane jest ciśnienie zamykania 
górnej szczęki. Oprogramowanie CNC umożliwia projektowania graficzne profili 

różnych kształtów i rozmiarów.
17 calowy przemysłowy ekran LCD na dotyk spra-

wi, że programowanie będzie bardziej 
przejrzyste. Nowe kształty profili programuje się 
poprzez wprowadzenie wymiarów i geometrii. 

Biblioteka profili umożliwia łatwy dostęp do 
przeglądania zapisanych profili.

CNC komputer Profi ramiona wspornikowe Masa ruchomaNożyce krążkowe

Maszyny mogą być wyposażone w system 
automatycznego ustawiania grubości blachy, 
przy pomocy którego zwiększa się grubość 
gięcia blachy na 1,25 mm w przypadku stali i 
2,0 mm w przypadku aluminium.

Profi ramiona wspornikowe są spawane i 
przenoszą ruch z siłowników hydraulicznych 

na górną przyjmującą szczękę, która stabilnie 
przytrzymuje blachę w czasie gięcia i cięcia. 
Nożyce krążkowe są napędzane przez silnik 

hydrauliczny za pośrednictwem liny stalowej. 

System przesuwania blachy jest napędza-
ny elektrycznie przy pomocy przednich 

wypustek i tylnego nachylenia za blachą. 
Położenie masy ruchomej jest mierzone 

listwą pomiarową. Zakres ruchu masy 
przesuwnej wynosi od 25 mm - 1.150 mm.



HKS-Cs Profi

DANE TECHNICZNE
Długość robocza 8.200  mm 7.000 mm 6.100 mm 5.000 mm 4.000 mm
Długość maszyny 9.100 mm 7.900 mm 7.000 mm 5.900 mm 4.900 mm
Kąt zginania 145° 145° 145° 145° 145°
Głębokość robocza 1.150 mm 1.150 mm 1.150 mm 1.150 mm 1.150 mm
Grubość blachy Al 1,5 mm, 

Stal (400 N/mm2) 
1,00 mm

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

1,00 mm

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

1,00 mm

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

1,00 mm

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

1,00 mm
Masa Maszyny 4.100 kg 3.600 kg 3.100 kg 2.600 kg 2.400 kg
Liczba ramion 7 6 5 4 4
Moc silnika elektrycznego 5,5 kW 4 kW 3 kW 2,2 kW 2,2 kW

Wszystkie maszyny HKS-Cs Profi są 
wyposażone w Profi ramiona wsporkowe. 

Są mocniejsze, szersze i umożliwiają 
głębokość roboczą 1.150 mm. 

Nożyce krążkowe są napędzane przez silnik. 

System przesuwania blachy jest 
napędzany elektrycznie przy pomocy 

przednich wypustek i tylnego nachylenia 
za blachą. Położenie masy ruchomej jest 

mierzone listwą pomiarową. Zakres ruchu 
masy przesuwnej wynosi od 25 mm - 

1.150 mm.

Cs komputer

Maszyny za pośrednictwem pompy 
hydraulicznej są napędzane silnikiem 

elektrycznym, który dzięki regulacji 
częstotliwości umożliwia lepszą dynamikę 

gięcia.

Profi ramiona wspornikowe Nożyce krążkowe Masa ruchoma

Komputer z wyborem trybu automatycznego lub 
manualnego, z bardzo łatwym programowan-

iem NC, z 10 calowym ekranem dotykowym. W 
automatycznym trybie programowania można 

przechowywać do 300 różnych programów, 
zawierających do 50 kroków.

Hydrauliczne maszyny do gięcia (HKS-Cs Profi) są wy-
posażone w automatyczne nożyce, masę ruchomą 10 
calowy ekran dotykowy. Oprogramowanie Cs umożliwia 
proste ręczne sterowanie oraz automatyczne zginanie 
poprzez programowanie NC. W celu zapewnienia 
dokładności kąta zginania blachy, belka zginająca jest 
dodatkowo wzmocniona.



DANE TECHNICZNE
Kąt zginania 145°
Głębokość robocza 1.150 mm
Grubość blachy Al 3,0 mm, 

Stal (400 N/mm2) 
2,00 mm

Wyposażenie dodatkowe

Hydrauliczne maszyny do gięcia Profi z wyposażeniem 
umożliwiającym zginanie stali do 2 mm oraz aluminium 

do 3 mm. Poprzez zwiększenie mocy konstrukcyjnej i 
hydraulicznej maszyn do gięcia HKS-CNC Profi, HKS-
Cs Profi, HKS E Profi i HKS-Pf Profi, można zwiększyć 

maksymalną grubość zginania do 1,5 mm lub w 
przypadku stali do 2 mm.

Gięcie stali do 2 mm oraz aluminium do 3 mm!

Wyposażenie dodatkowe

Nożyce automatyczne w dolnej części maszyny

Nożyce z napędem silnikowym w dolnej części 
konstrukcji maszyny zwiększają przestrzeń zgina-
nia. Nożyce tarczowe poruszają się po liniowych 
prowadnicach, tną blachę stalową o grubości 
1,25 mm i blachę aluminiową o grubości 2,0 mm. 
Grubość cięcia zwiększa się napędem 
łańcuchowym - 2 mm stal i 3 mm Al.

Oświetlenie LED

Oświetlenie LED we wnętrzu maszyny 
poprawia widoczność w strefie roboczej 
maszyny.

Zwiększony zasięg masy przesuwnej 

Przy pomocy rowków we wnętrzu 
zwiększa się zasięg masy przesuwnej 
na 15 mm - 1.150 mm.

Ochrona maszyny

Pokrywa maszyny funkcjonuje jako 
osłona i zmniejsza przedostawanie 
się małych cząsteczek kurzu do 
wnętrza maszyny.



HKS-Pf Profi

DANE TECHNICZNE
Długość robocza 8.200  mm 7.000 mm 6.100 mm 5.000 mm 4.000 mm
Długość maszyny 9.100 mm 7.900 mm 7.000 mm 5.900 mm 4.900 mm
Kąt zginania 145° 145° 145° 145° 145°
Głębokość robocza 1.150 mm 1.150 mm 1.150 mm 1.150 mm 1.150 mm
Grubość blachy Al 1,5 mm, 

Stal (400 N/mm2) 
1,00 mm

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

1,00 mm

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

1,00 mm

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

1,00 mm

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

1,00 mm
Masa Maszyny 3.800 kg 3.300 kg 2.800 kg 2.400 kg  2.200 kg
Liczba ramion 7 6 5  4 4
Moc silnika elektrycznego 5,5 kW 4 kW 3 kW 2,2 kW 2,2 kW

Pf komputer

Komputer z wyborem trybu
 automatycznego i manualnego, bardzo 

łatwy w programowaniu, z ekranem 
dotykowym. W automatycznym trybie 

programowania można przechowywać 
do 100 różnych programów.

Hydrauliczne maszyny do gięcia (HKS-Pf Profi) są wyposażone w
 automatyczne nożyce i 5,7 calowy ekran dotykowy. 
Oprogramowanie Pf umożliwia proste ręczne sterowanie oraz 
automatyczne zginanie poprzez proste programowanie. Dzięki 
zapamiętywaniu do 100 programów, maszyna spełni wymagania 
blacharzy. W celu zapewnienia dokładności kąta zginania blachy, 
belka zginająca jest dodatkowo wzmocniona.

Nożyce Krążkowe; Nożyce krążkowe 
są napędzane przez silnik 

hydrauliczny za pośrednictwem liny 
stalowej.

Wszystkie maszyny HKS-Pf
 Profi są wyposażone w Profi
 ramiona wspornikowe. Są 

mocniejsze, szersze i umożliwiają 
głębokość roboczą 1.150 mm.

Maszyny za pośrednictwem pompy 
hydraulicznej są napędzane 

silnikiem elektrycznym, który dzięki 
regulacji częstotliwości umożliwia 

lepszą dynamikę gięcia.

Profi ramiona wspornikowe Nożyce krążkowe



HKS-E Profi
E komputer  

Hydrauliczne maszyny do gięcia (HKS-E Profi) są wyposażone w automatyczne nożyce i 5 calowy 
ekran dotykowy. Oprogramowanie E umożliwia proste ręczne sterowanie oraz automatyczne 
zginanie poprzez proste programowanie.  Dzięki zapamiętywaniu do 40 programów, maszyna 

spełni wymagania blacharzy. W celu zapewnienia dokładności kąta zginania blachy, belka 
zginająca jest dodatkowo wzmocniona.

DANE TECHNICZNE
Długość robocza 8.200  mm 7.000 mm 6.100 mm 5.000 mm 4.000 mm
Długość maszyny 9.100 mm 7.900 mm 7.000 mm 5.900 mm 4.900 mm
Kąt zginania 145° 145° 145° 145° 145°
Głębokość robocza 1.150 mm 1.150 mm 1.150 mm 1.150 mm 1.150 mm
Grubość blachy Al 1,5 mm, 

Stal (400 N/mm2) 
1,00 mm

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

1,00 mm

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

1,00 mm

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

1,00 mm

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

1,00 mm
Masa Maszyny 3.750 kg 3.250 kg 2.750 kg 2.350 kg  2.150 kg
Liczba ramion 7 6 5  4 4
Moc silnika elektryczngo 5,5 kW 4 kW 3 kW 2,2 kW 2,2 kW

Profi ramiona wspornikowe Nożyce krążkowe

Komputer z wyborem trybu 
automatycznego i manualnego, bardzo 

łatwy w programowaniu, z ekranem 
dotykowym. W automatycznym trybie 

programowania można przechowywać 
do 40 różnych programów.

Wszystkie maszyny HKS-E Profi są 
wyposażone w Profi ramiona wspornikowe. Są 
mocniejsze, szersze i umożliwiają głębokość 

roboczą 1.150 mm.

Nożyce Krążkowe; Nożyce krążkowe 
są napędzane przez silnik 

hydrauliczny za pośrednictwem liny 
stalowej.

Maszyny za pośrednictwem pompy 
hydraulicznej są napędzane 

silnikiem elektrycznym, który dzięki 
regulacji częstotliwości umożliwia 

lepszą dynamikę gięcia.



HKS-Pf Normal
Pf komputer  Ramiona wspornikowe 

Hydrauliczne maszyny do gięcia (HKS-Pf Normal) są 
wyposażone w automatyczne nożyce i 5,7 calowy ekran 
dotykowy. Oprogramowanie Pf umożliwia proste ręczne 
sterowanie oraz automatyczne zginanie poprzez proste 
programowanie.  Dzięki zapamiętywaniu do 100 
programów, maszyna spełni wymagania blacharzy.

Komputer z wyborem trybu 
automatycznego i manualnego, bardzo 

łatwy w programowaniu, z ekranem 
dotykowym. W automatycznym trybie 

programowania można przechowywać 
do 100 różnych programów.

Maszyny za pośrednictwem pompy
 hydraulicznej są napędzane silnikiem 

elektrycznym, który dzięki regulacji 
częstotliwości umożliwia lepszą 

dynamikę gięcia.

Nożyce krążkowe

Nożyce Krążkowe; Nożyce krążkowe 
są napędzane przez silnik 

hydrauliczny za pośrednictwem liny 
stalowej.

Wszystkie maszyny HKS-Pf są 
wyposażone w ramiona wspornikowe 

umożliwiające głębokość roboczą 
1.050 mm.

 DANE TECHNICZNE
Długość robocza 8.200  mm 7.000 mm 6.100 mm 5.000 mm 4.000 mm

Długość maszyny 9.100 mm 7.900 mm 7.000 mm 5.900 mm 4.900 mm
Kąt zginania 145° 145° 145° 145° 145°
Głębokość robocza 1.050 mm 1.050 mm 1.050 mm 1.050 mm 1.050 mm
Grubość blachy Al 1,2 mm, 

Stal (400 N/mm2) 
1,0 mm

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

1,0 mm

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

1,0 mm

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

1,0 mm

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

1,0 mm
Masa Maszyny 3.400 kg 3.000 kg 2.600 kg 2.200 kg 2.050 kg
Liczba ramion 7 6 5 4 4
Moc silnika elektrycznego 5,5 kW 4 kW 3 kW 2,2 kW 2,2 kW



HKS-E Easy

 DANE TECHNICZNE
Długość robocza 8.200  mm 7.000 mm 6.100 mm 5.000 mm 4.000 mm

Długość maszyny 9.100 mm 7.900 mm 7.000 mm 5.900 mm 4.900 mm
Kąt zginania 145° 145° 145° 145° 145°
Głębokość robocza 1.050 mm 1.050 mm 1.050 mm 1.050 mm 1.050 mm
Grubość blachy Al 1,2 mm, 

Stal (400 N/mm2) 
1,0 mm

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

1,0 mm

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

1,0 mm

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

1,0 mm

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

1,0 mm
Masa Maszyny 3.300 kg 2.900 kg 2.500 kg 2.150 kg 2.000 kg
Liczba ramion 7 6 5 4 4
Moc silnika elektrycznego 4 kW 3 kW 2,2 kW 2,2 kW 2,2 kW

Hydrauliczne maszyny do gięcia (HKS-E Easy) są wyposażone w automatyczne nożyce i 5 calowy ekran dotykowy. 
Oprogramowanie E umożliwia proste ręczne sterowanie oraz automatyczne zginanie poprzez proste programowanie. 

Dzięki zapamiętywaniu do 40 programów, maszyna spełni wymagania blacharzy.

E komputer  Ramiona wspornikowe Nożyce krążkowe

Komputer z wyborem trybu 
automatycznego i manualnego, bardzo 

łatwy w programowaniu, z ekranem 
dotykowym. W automatycznym trybie 

programowania można przechowywać 
do 40 różnych programów.

Wszystkie maszyny HKS-E są 
wyposażone w ramiona wspornikowe 

umożliwiające głębokość roboczą 
1.050 mm.

Nożyce Krążkowe; Nożyce krążkowe 
są napędzane przez silnik 

hydrauliczny za pośrednictwem liny 
stalowej.

Maszyny za pośrednictwem pompy
 hydraulicznej są napędzane silnikiem 

elektrycznym, który dzięki regulacji 
częstotliwości umożliwia lepszą 

dynamikę gięcia.



Ręczne maszyny zginające

DANE 
TECHNICZNE

RKS 1350 RKS 2030

Długość robocza 1.350 mm 2.030 mm

Kąt zginania 150° 150°
Grubość blachy  Al 1,0 mm

Stal (400 N/mm2) 
0,8 mm

 Al 0,8 mm 
Stal (400 N/mm2) 

0,7 mm
Długość maszyny 1.920 mm 2.590 mm
Masa Maszyny 100 kg 180 kg

Ręczne maszyny zginające RKS 1350 i RKS 2030 z nożycami 
ręcznymi i pomiarem kąta zginania.

DANE TECHNICZNE
Długość robocza 8.200  mm 7.000 mm 6.100 mm 5.000 mm 4.000 mm

Długość maszyny 9.100 mm 7.900 mm 7.000 mm 5.900 mm 4.900 mm
Kąt zginania 145° 145° 145° 145° 145°
Głębokość robocza 1.050 mm 1.050 mm 1.050 mm 1.050 mm 1.050 mm
Grubość blachy Al 1,0 mm, 

Stal (400 N/mm2) 
0,8 mm

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

0,8 mm

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

0,8 mm

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

0,8 mm

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

0,8 mm
Masa Maszyny 3.200 kg 2.800 kg 2.400 kg 2.000 kg 1.600 kg
Liczba ramion 7 6 5 4 3
Moc silnika elektrycznego 4 kW 3 kW 2,2 kW 2,2 kW 1,5 kW

Hydrauliczne maszyny do gięcia (HKS Easy) 
są wyposażone w nożyce ręczne i 3,5

 calowy ekran dotykowy. Oprogramowanie 
umożliwia ręczne sterowanie poprzez 

proste programowanie. Dzięki 
zapamiętywaniu do 40 programów,

 maszyna spełni podstawowe wymagania 
blacharzy.

HKS Easy



MAGAZYNOWANIE

RAZ-END 1250/4 RAZ-END 1250/3 RAZ-END 1250/2

ROZWIJARKI

 W naszej ofercie dotyczącej magazynowania posiadamy pojedyncze, podwójne 
i konsolowe rozwijarki do blachy oraz rolki. Wszystkie rozwijarki są wyposażone 

w regulowany tarczowy hamulec i rączkę, która służy do obracania walca. Rączka 
służy również do łatwego zaciągania i odciągania walca.

RAZ-END 
1250/4

RAZ-END 
1250/3

RAZ-END 
1250/2

Masa 160 kg 150 kg 130 kg
Szerokość robocza 1.250 mm 1.250 mm 1.250 mm
Wewnętrzny φ 480 - 530 mm 480 - 530 mm 480 - 530 mm
Nośność 4.000 kg 3.000 kg 2.000 kg

RAZ-END 
1000

RAZ-END 
1500

Masa 110 kg 180 kg
Szerokość robocza 1.000 mm 1.500 mm
Wewnętrzny φ 480 - 530 mm 480 - 530 mm
Nośność 2.000 kg 2.000 kg



RAZ-ENO 1250
RAZ-EN 500

                                                RAZ-ENO 1250      
Masa 170 kg  160 kg 140 kg
Szerokość robocza 1.250 mm 1.250 mm 1.250 mm
Wewnętrzny φ 480 - 530 mm 480 - 530 mm 480 - 530 mm
Nośność 4.000 kg 3.000 kg 2.000 kg

RAZ-EN 500 RAZ-EN 800
Masa 100 kg 120 kg

Szerokość robocza 500 mm  800 mm

Wewnętrzny φ 480 - 530 mm 480 - 530 mm
Nośność 2.000 kg 2.000 kg

RAZ-ENK 1000

RAZ-ENK 1000
Masa 130 kg

Szerokość robocza 1.000 mm

Wewnętrzny φ 480 - 530 mm

Nośność 1.000 kg

RAZ-R 1250

ROZWIJARKI ROZWIJARKI

RAZ-ENK 500

RAZ-ENK 500
Masa 115 kg

Szerokość robocza 500 mm

Wewnętrzny φ 480 - 530 mm

Nośność 1.500 kg

RAZ-R 1250
Masa 160 kg
Szerokość robocza 1.250 mm
Wewnętrzny φ 480-530 mm
Nośność 2.000 kg

RAZ-ENK R 1000
Masa 130 kg
Szerokość robocza 1.000 mm
Wewnętrzny φ 480 - 530 mm
Nośność 1.000 kg

RAZ-ENK R 1000



ROL
Masa 40 kg
Szerokość robocza 1.250 mm
Nośność 2.000 kg

ROZWIJARKI

RUN 
Masa 15 kg
Szerokość robocza 1.250 mm
Nośność 100 kg

ROL RUN

RAZ-DV 
1250/4

RAZ-DV 
1250/3

RAZ-DV 
1250/2

RAZ-DV 500

Masa 350 kg 330 kg 310 kg 230 kg
Szerokość robocza 1.250 mm 1.250 mm 1.250 mm 500 mm
Wewnętrzny φ 480 - 530 mm 480 - 530 mm 480 - 530 mm 480 - 530 mm
Nośność górna 3.000 kg 3.000 kg 2.000 kg 3.000 kg
Nośność dolna 4.000 kg 3.000 kg 2.000 kg 3.000 kg

RAZ-DV 1250

ROZWIJARKI



NAV-RO 1250
Masa 350 kg

Szerokość blachy 
wejściowej

1.250 mm

Nośność 300 kg

Licznik do mierzenia długości

Urządzenie do zwijania blachy z większych bębnów na mniejsze 
bębny o średnicy wewnętrznej 300 mm i maksymalnej masie 300 
kg. Zwijarka jest wyposażona w pomiar długości, nożyce do cięcia 

poprzecznego i przyrząd do usuwania zwiniętej blachy.

ROZWIJARKI ROZWIJARKI

NAV-RO 1250

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

Szerokość robocza 500 mm 1.250 mm

Nośność 4.000 kg 4.000 kg
Moc silnika 
elektrycznego

1,5 kW 1,5 kW

RAZ-MV 1250

RAZ-MV 500



CIĘCIE

Urządzenia i maszyny do cięcia blachy są przeznaczone zarówno do cięcia poprzecznego, jak i do cięcia 
wzdłużnego blachy.  Urządzenia do ręcznego cięcia ułatwiają poprzeczne cięcie blachy na wymiar i 

usprawniają pracę. Maszyny do automatycznego cięcia zwiększają i ulepszają wydajność produkcji profili 
blaszanych oraz zapewniają wysokiej jakości, dokładne cięcie blachy.

MIZA

Długość robocza 8.000 mm 7.000 mm 6.000 mm 5.000 mm
Szerokość robocza 1.250 mm 1.250 mm 1.250 mm 1.250 mm

Grubość blachy 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
Stół na kółkach do cięcia blachy, z nożycami do cięcia poprzecznego.

Miza Stoły są wyposażone w nożyce ręczne, 
uchwyt do blachy i pomiar długości blachy.

SKA-DR
Masa 70 kg
Szerokość robocza 1.250 mm
Grubość blachy 0,8 mm

SKA-PR
Masa 30 kg
Szerokość robocza 1.250 mm

SKA-PR SKA-DR

CIĘCIE



CIĘCIE

Ferro-Rez 
Masa 1.000 kg
Szerokość robocza 1.250 mm
Grubość blachy 1,0 mm
Liczba noży 3 kom
Napięcie 380 V
Moc 3 kW
Bezpieczniki 16 A

Nożyce do cięcia wzdłużnego blachy Ferro-Rez o szero-
kości roboczej 1.250 mm, są odpowiednie dla warsztatów 
blacharskich, którym zależy na zwiększeniu prędkości cięcia 
kawałków i ułatwieniu pracy podczas wzdłużnego i poprzec-
znego cięcia blachy.

Nożyce składają się z
• Stołu z ręcznie regulowanymi prowadnicami do blachy.
• Gumowych wałków, które przesuwają blachę.
• Trzech par noży, których pozycja jest nastawiana ręcznie. 
Opcjonalnie można zwiększyć liczbę noży do 5 par.
• Automatycznych nożyc gilotynowych.

Maszyna jest wyposażona w system pomiarowy, który mierzy długość 
kawałków. Poprzez prosty w obsłudze TouchScreen, w trybie manual-
nym określa się długość jednego kawałka. 
Natomiast w trybie automatycznym ustawia się długości i liczbę wielu 
różnych kawałków. Prędkość przesuwania się blachy ustawia się przy 
użyciu potencjometru.

 NARZĘDZIA

Narzędzia stanowią część oferty dodatkowej, ułatwiają pracę w warsztacie i na dachu. 
Rozszerzarki do rur przeznaczone do rozszerzania rur (o średnicach 60, 80, 100 i 120 mm), 

mają przystępne ceny i są również wyjątkowo poręczne.

SIR 60, 80, 100, 120
Średnica rury Ø 60 mm

Ø 80 mm
Ø 100 mm
Ø 120 mm

Ferro-Rez

SIR



NASZE PRODUKTY NA ŚWIECIE

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       


