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O nas

Strojegradnja SAS - družinsko podjetje, specializirano za 
razvoj, proizvodnjo in prodajo strojev za upogibanje, razrez

 in skladiščenje pločevine. S svojim znanjem, izkušnjami 
ter tradicijo proizvajamo stroje, ki v proizvodnih obratih 
uporabnikom olajšajo delo in pripomorejo k povečanju 

produktivnosti. Naši najnovejši produkti, se s hitro dinamiko 
gibanja osi, grafičnega programiranja ter možnostjo nadzora 

in programiranja stroja na daljavo, približujejo smernicam 
Industrije 4.0.

30 let delovanja

Strojegradnja SAS se je v 30 letih obstoja dokazala v Evropi kot 
eden izmed največjih proizvajalcev strojev za upogibanje tanjših 

pločevin do 2 mm. Lani smo v podjetju izdelali svoj 500. 
hidravlični stroj ter se tako dodatno uveljavili na trgu in se 

dokazali kot kakovosten in zanesljiv proizvajalec hidravličnih 
upogibnih strojev.

Kakovosten in zanesljiv proizvajalec hidravličnih upogibnih 
strojev, ki sledi razvojnim trendom in potrebam naročnikov.
 



STROJI ZA UPOGIBANJE

Hidravlični upogibni stroji so vrhunski stroji za rezanje in krivljenje pločevine. S svojo tehnologijo so oblikovani za 
hitro, natančno in dodelano proizvodnjo vaših produktov. Naša ponudba je oblikovana z možnostjo izbire med tremi 
osnovnimi  serijami strojev; Profi, Regular ter Easy. 

Profi

   - namenjen zahtevnejšim uporabnikom
   - z avtomatskimi škarjami in delovno globino 1.150 mm
   - možna izbira med CNC, Cs, Pf in E programsko opremo 

Normal

  - z avtomatskimi škarjami in delovno globino 1.050 mm
  - možna izbira med Pf in E programsko opremo  

Easy

 - ugodnejša različica upogibnega stroja
 - možnost izbire med avtomatskimi in ročnimi škarjami ter 
   delovne globine 1.050 mm
 - z programsko opremo E



HKS-CNC Profi
Hidravlični upogibni stroji HKS-CNC Profi, so opremljeni z 
avtomatskimi škarjami, pomično maso za pomik pločevine in 
sistemom za avtomatsko nastavljanje debeline pločevine. Radij 
upogibanja se avtomatsko nastavi s premikanjem zgornje čeljusti 
v horizontalni smeri. Glede na debelino pločevine se nastavi tlak 
zapiranja zgornje čeljusti. Programska oprema CNC omogoča 
grafično oblikovanje profilov različnih oblik in velikosti.

Stroji so preko hidravlične črpalke 
gnani z elektromotorjem, ki s pomočjo 
frekvenčne regulacije omogoča boljšo 
dinamiko upogibanja.



TEHNIČNI PODATKI
Delovna dolžina 8.200  mm 7.000 mm 6.100 mm 5.000 mm 4.000 mm
Dolžina stroja 9.100 mm 7.900 mm 7.000 mm 5.900 mm 4.900 mm
Kot krivljenja 145° 145° 145° 145° 145°
Delovna globina 1.150 mm 1.150 mm 1.150 mm 1.150 mm 1.150 mm
Maksimalna                
debelina pločevina pri              
upogibanju

Al 2,0 mm, 
Jeklo (400 N/mm2) 

1,25mm

Al 2,0 mm, 
Jeklo (400 N/mm2) 

1,25mm

Al 2,0 mm, 
Jeklo (400 N/mm2) 

1,25mm

Al 2,0 mm, 
Jeklo (400 N/mm2) 

1,25mm

Al 2,0 mm, 
Jeklo (400 N/mm2) 

1,25mm
Masa stroja 4.700 kg 4.300 kg 3.900 kg 3.500 kg 3.100 kg
Število rok 8 7 6 5 4
Moč 6,25 kW 4,75 kW 4,75 kW 3,75 kW 3  kW
Moč elektro motorja 5,5 kW 4 kW 3 kW 2,2 kW  2,2kW

17-inčni industrijski LCD zaslon na dotik 
naredi programiranje še preglednejše. Nove 

oblike profilov programirate z enostavnim 
vnosom  dimenzij in geometrije. Profili  

shranjujete v knjižico profilov, ki  omogoča 
enostaven pregled.   

Sistem pomika pločevine je električno 
gnan s sprednjimi prsti ter zadnjim 

naslonom za pločevino. Položaj pomične 
mase se meri preko merilne letve. 

CNC Računalnik Profi konzolne roke Pomična masaKolutne škarje

Profi konzolne roke so varjene in  prenašajo gibanje 
s hidravličnih cilindrov na gornjo prijemalno čeljust, 

ki nepomično vpne pločevine med upogibanjem 
ter rezanjem. Kolutne škarje poganja preko jeklene 

vrvi hidravlični motor.



HKS-Cs Profi

Hidravlični upogibni stroji HKS-Cs Profi so opremljeni 
z avtomatskimi škarjami, pomično maso in zaslonom 
na dotik. Cs programska oprema omogoča enostav-

no ročno upravljanje ter avtomatsko upogibanje z NC 
programiranjem. Za večjo natančnost kota upogibanja 

pločevine je krivilna letev dodatno okrepljena.

Stroji so preko hidravlične črpalke 
gnani z elektromotorjem, ki s pomočjo 
frekvenčne regulacije omogoča boljšo 

dinamiko upogibanja.



Računalnik z izborom avtomatskega ali ročnega 
načina, z zelo enostavnim NC programiranjem 

in  10-inčnim zaslonom na dotik. V avtomatskem 
načinu programiranja lahko shranimo do 200  

različnih programov, ki vsebujejo do 40 korakov.

Vsi stroji HKS-Cs Profi so opremljeni s profi 
konzolnimi rokami. Te so močnejše, širše 

in omogočajo delovno globino 1.150 mm. 
Kolutne škarje poganja preko jeklene vrvi 

hidravlični motor. 

Sistem pomika pločevine je električno 
gnan s sprednjimi prsti ter zadnjim 

naslonom za pločevino. Položaj pomične 
mase se meri preko merilne letve. 

TEHNIČNI PODATKI
Delovna dolžina 8.200  mm 7.000 mm 6.100 mm 5.000 mm 4.000 mm
Dolžina stroja 9.100 mm 7.900 mm 7.000 mm 5.900 mm 4.900 mm
Kot krivljenja 145° 145° 145° 145° 145°

Delovna globina 1.150 mm 1.150 mm 1.150 mm 1.150 mm 1.150 mm
Debelina pločevine Al 1,5 mm, 

Jeklo (400 N/mm2) 
1,00mm

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

1,00mm

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

1,00 mm

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

1,00 mm

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

1,00 mm

Masa stroja 4.400 kg 4.000 kg 3.600 kg 3.200 kg 2.500 kg
Število rok 7 6 5 4 4
Moč 6,5 kW 4,75 kW 3,75 kW 3 kW 3 kW
Moč elektro motorja 5,5 kW 4 kW 3 kW 2,2 kW 2,2 kW

Cs Računalnik Profi konzolne roke Kolutne škarje Pomična masa



Dodatna oprema

Hidravlični upogibni stroji tipa Profi z opremo, ki omogoča upogibanje jekla 
do 2 mm ter aluminija do 3 mm. Upogibnim strojem HKS-CNC Profi, HKS-
Cs Profi, HKS E Profi in HKS-Pf Profi lahko s povečanjem konstrukcijske in 
hidravlične moči povečamo maksimalno debelino upogibanja na 1,5mm 
ali do 2mm za jeklo. 

TEHNIČNI PODATKI
Kot krivljenja 145°

Delovna globina 1.150 mm
Debelina pločevine Al 3,00 mm, 

Jeklo (400 N/mm2) 
2,00mm

Upogibanje jekla do 2 mm ter aluminija do 3 mm!



HKS-CNC Profi ali HKS-Cs Profi z avtomatskimi škarjami 
pozicioniranimi na spodnjem delu hidravličnega upogibnega 
stroja in s tem povečamo prostor za upogibanje na zgornjem 

delu stroja.

Avtomatske škarje na spodnjem delu stroja!

Dodatna oprema



HKS-Pf Profi

Hidravlični upogibni stroji (HKS-Pf Profi) so opremljeni z avtomatskimi      
škarjami in 5,7-inčnim zaslonom na dotik. Pf programska oprema omogoča 
enostavno ročno upravljanje ter avtomatsko upogibanje z enostavnim 
programiranjem. S spominom do 100 programov, stroj zadosti zahtevam 
kleparjev. Za večjo natančnost kota upogibanja pločevine je krivilna letev 
dodatno okrepljena.

Stroji so preko hidravlične črpalke 
gnani z elektromotorjem, ki s pomočjo 
frekvenčne regulacije omogoča boljšo 
dinamiko upogibanja.



TEHNIČNI PODATKI
Delovna dolžina 8.200  mm 7.000 mm 6.100 mm 5.000 mm 4.000 mm
Dolžina stroja 9.100 mm 7.900 mm 7.000 mm 5.900 mm 4.900 mm
Kot krivljenja 145° 145° 145° 145° 145°
Delovna globina 1.150 mm 1.150 mm 1.150 mm 1.150 mm 1.150 mm
Debelina pločevine Al 1,5 mm, 

Jeklo (400 N/mm2) 
1,00mm

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

1,00mm

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

1,00 mm

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

1,00 mm

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

1,00 mm
Masa stroja 4.100 kg 3.700 kg 3.400 kg 2.900 kg  2.700 kg
Število rok 7 6 5  4 4
Moč elektro motorja 5,5 kW 4 kW 3 kW 2,2 kW 2,2 kW

Vsi stroji HKS-Pf Profi so opremljeni s Profi 
konzolnimi rokami. Te so močnejše, širše in 

omogočajo delovno globino 1.150 mm. 

Pf Računalnik Profi konzolne roke Kolutne škarje

Računalnik z izborom avtomatskega in ročnega 
načina, z zelo enostavnim programiranjem in 

zaslonom na dotik. V avtomatskem načinu 
programiranja lahko shranimo do 100 različnih 

programov. 

Kolutne škarje poganja preko jeklene vrvi 
hidravlični motor. 



HKS-E Profi

Hidravlični upogibni stroji (HKS-E Profi) so opremljeni z avtomatskimi škarjami in 5-inčni zaslonom 
na dotik. E programska oprema omogoča enostavno ročno upravljanje ter avtomatsko upogibanje 
z enostavnim programiranjem.  S spominom do 90 programov, stroj zadosti zahtevam kleparjev. Za 
večjo natančnost kota upogibanja pločevine je krivilna letev dodatno okrepljena.

Stroji so preko hidravlične črpalke 
gnani z elektromotorjem, ki s pomočjo 
frekvenčne regulacije omogoča boljšo 
dinamiko upogibanja.



Vsi stroji HKS-E Profi so opremljeni s 
Profi konzolnimi rokami. Te so močnejše, 

širše in omogočajo delovno globino 
1.150 mm.

E Računalnik Profi konzolne roke Kolutne škarje

TEHNIČNI PODATKI
Delovna dolžina 8.200  mm 7.000 mm 6.100 mm 5.000 mm 4.000 mm
Dolžina stroja 9.100 mm 7.900 mm 7.000 mm 5.900 mm 4.900 mm
Kot krivljenja 145° 145° 145° 145° 145°
Delovna globina 1.150 mm 1.150 mm 1.150 mm 1.150 mm 1.150 mm
Debelina pločevine Al 1,5 mm, 

Jeklo (400 N/mm2) 
1,00mm

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

1,00mm

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

1,00 mm

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

1,00 mm

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

1,00 mm
Masa stroja 4.100 kg 3.700 kg 3.400 kg 2.900 kg  2.700 kg
Število rok 7 6 5  4 4
Moč elektro motorja 5,5 kW 4 kW 3 kW 2,2 kW 2,2 kW

Računalnik z izborom avtomatskega ali 
ročnega načina, z zelo enostavnim 

programiranjem in zaslonom na dotik. V 
avtomatskem načinu programiranja lahko 

shranimo do 90 različnih programov. 

Kolutne škarje poganja preko jeklene 
vrvi hidravlični motor. 



HKS-Pf Normal

Hidravlični upogibni stroji (HKS-Pf Normal) so opremljeni z 
avtomatskimi škarjami in 5,7- inčnim zaslonom na dotik. Pf 
programska oprema omogoča enostavno ročno upravljanje 
ter avtomatsko upogibanje z enostavnim programiranjem.  
S spominom do 100 programov, stroj zadosti zahtevam 
kleparjev. 

Stroji so preko hidravlične črpalke 
gnani z elektromotorjem, ki s pomočjo 
frekvenčne regulacije omogoča boljšo 
dinamiko upogibanja.



TEHNIČNI PODATKI
Delovna dolžina 8.200 mm 7.000 mm 6.100 mm 5.000 mm  4.000 mm
Kot krivljenja 145° 145° 145° 145° 145°
Delovna globina 1.050 mm 1.050 mm 1.050 mm 1.050 mm 1.050 mm

Dolžina stroja 9.100 mm 7.900 mm 7.000 mm 5.900 mm 4.900 mm
Masa stroja 3.700 kg 3.300 kg 2.900 kg 2.600 kg 2.400 kg
Debelina pločevine Al 1,0 mm 

Jeklo 0,8 mm
Al 1,0 mm 

Jeklo 0,8 mm
Al 1,0 mm 

Jeklo 0,8 mm
Al 1,0 mm 

Jeklo 0,8 mm
Al 1,0 mm 

Jeklo 0,8 mm
Število rok 7 6 5 4 4
Moč 4 kW 3 kW 3 kW 2,2 kW 2,2 kW

Napetost 380 V 380 V 380 V 380 V 380 V

Vsi stroji HKS-Pf so opremljeni s 
konzolnimi rokami, ki omogočajo 

delovno globino 1.050 mm. 

Pf Računalnik  Konzolne roke Kolutne škarje

Kolutne škarje poganja preko jeklene vrvi 
hidravlični motor. 

Računalnik z izborom avtomatskega         
ali ročnega načina, z zelo enostavnim   
programiranjem in zaslonom na dotik. V 
avtomatskem načinu programiranja lahko 
shranimo do 100 različnih programov. 



HKS- E Easy

Hidravlični upogibni stroji (HKS-E Easy) so opremljeni z avtomatskimi 
škarjami in 5-inčnim zaslonom na dotik. E programska oprema 
omogoča enostavno ročno upravljanje ter avtomatsko upogibanje 
z enostavnim programiranjem. S spominom do 90 programov, stroj 
zadosti zahtevam  kleparjev. 

Stroji so preko hidravlične črpalke 
gnani z elektromotorjem, ki s pomočjo 
frekvenčne regulacije omogoča boljšo 
dinamiko upogibanja.



TEHNIČNI PODATKI
Delovna dolžina 8.200  mm 7.000 mm 6.100 mm 5.000 mm 4.000 mm

Dolžina stroja 9.100 mm 7.900 mm 7.000 mm 5.900 mm 4.900 mm
Kot krivljenja 145° 145° 145° 145° 145°
Delovna globina 1.050 mm 1.050 mm 1.050 mm 1.050 mm 1.050 mm
Debelina pločevine Al 1,0 mm, 

Jeklo (400 N/mm2) 0,8 
mm

Al 1,0 mm, 
Jeklo (400 N/mm2) 0,8 

mm

Al 1,0 mm, 
Jeklo (400 N/mm2) 0,8 

mm

Al 1,0 mm, 
Jeklo (400 N/mm2) 0,8 

mm

Al 1,0 mm, 
Jeklo (400 N/mm2) 0,8 

mm
Masa stroja 3.100 kg 2.700 kg 2.400kg 2.300 kg 2.100 kg
Število rok 6 5 4 4 3
Moč 3 kW 2,2 kW 2,2 kW 2,2 kW 2,2 kW
Napetost 380 V 380 V 380 V 380 V 380 V

E Računalnik

Računalnik z izborom avtomatskega         
ali ročnega načina, z zelo enostavnim   
programiranjem in zaslonom na dotik. V 
avtomatskem načinu programiranja lahko 
shranimo do 90 različnih programov. 

Vsi stroji HKS-Pf so opremljeni s 
konzolnimi rokami, ki omogočajo 

delovno globino 1.050 mm. 
Kolutne škarje poganja preko jeklene vrvi 

hidravlični motor. 

Konzolne roke Kolutne škarje



HKS Easy

Hidravlični upogibni stroji HKS Easy so 
opremljeni z ročnimi škarjami in 3,5-inčnim 

zaslonom na dotik. Programska oprema 
omogoča ročno upravljanje z enostavnim 

programiranjem.                                   
S spominom do 20 programov, stroj zadosti 

osnovnim   zahtevam kleparjev. 

TEHNIČNI PODATKI
Delovna dolžina 8.200  mm 7.000 mm 6.000 mm 5.000 mm 4.000 mm

Dolžina stroja 9.100 mm 7.900 mm 7.000 mm 5.900 mm 4.900 mm
Kot krivljenja 145° 145° 145° 145° 145°
Delovna globina 1.050 mm 1.050 mm 1.050 mm 1.050 mm 1.050 mm
Debelina pločevine Al 1,0 mm, 

Jeklo (400 N/mm2) 0,8 
mm

Al 1,0 mm, 
Jeklo (400 N/mm2) 0,8 

mm

Al 1,0 mm, 
Jeklo (400 N/mm2) 0,8 

mm

Al 1,0 mm, 
Jeklo (400 N/mm2) 0,8 

mm

Al 1,0 mm, 
Jeklo (400 N/mm2) 0,8 

mm
Masa stroja 2.900 kg 2.600 kg 2.300kg 2.100 kg 1.800 kg
Število rok 6 5 4 4 3
Moč 3 kW 2,2 kW 2,2 kW 2,2 kW 2,2 kW



Tehnički podaci RKS 1350 RKS 2030

Delovna dolžina 1.350 mm 2.030 mm

Kor krivljenja 150° 150°

Debelina pločevine  Al 1,0 mm
Jeklo 0,8 mm

 Al 0,8 mm 
Jeklo 0,7mm

Dolžina stroja 1.920 mm 2.590 mm
Teža 100 kg 180 kg

Ročni stroji 

Ročni upogibni stroj RKS 1350 in RKS 2030 z 
ročnimi škarjami  in merilcem kota upogibanja!



SKLADIŠČENJE

V naši ponudbi skladiščenja so enojni, dvojni in konzolni razvijalci pločevine ter 
rolke. Vsi razvijalci so opremljeni z diskasto nastavljivo zavoro in ročko, ki služi 
za vrtenja trna. Ročka služi tudi za enostavno zategovanje in odtegovanja trna.



RAZ-END 1250/2
Masa razvijalca 130 kg
Delovna širina 1.250 mm

Notranji φ 480 - 530 mm
Nosilnost 2.000 kg

RAZ-END 1250/4

RAZ-END 1250/4
Masa razvijalca 160 kg
Delovna širina 1.250 mm

Notranji φ 480 - 530 mm
Nosilnost 4.000 kg

RAZ-END 1250/3
Masa razvijalca 150 kg
Delovna širina 1.250 mm

Notranji φ 480 - 530 mm
Nosilnost 3.000 kg

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

RAZVIJALCI



RAZ-ENO 1250

                                                RAZ-ENO 1250      
Masa razvijalca 170 kg  160 kg 140 kg
Delovna širina 1.250 mm 1.250 mm 1.250 mm

Notranji φ 480 - 530 mm 480 - 530 mm 480 - 530 mm
Nosilnost 4.000 kg 3.000 kg 2.000 kg

RAZ - R 1250

RAZVIJALCI

RAZ - R 1250
Masa razvijalca 160 kg

Delovna širina 1.250 mm

Notranji φ 480-530 mm

Nosilnost 2.000 kg

RAZ - ENK R 1000
Masa razvijalca 130 kg

Delovna širina 1.250 mm

Notranji φ 480-530 mm

Nosilnost 1.000 kg

RAZ - ENK R 1000



RAZ-EN 500

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

Delovna širina 500 mm  800 mm

Notranji φ 480 - 530 mm 480 - 530 mm
Nosilnost 2.000 kg 2.000 kg

RAZ- ENK 1000

RAZ-ENK 1000
Masa razvijalca 130 kg

Delovna širina 1.000 mm

Notranji φ 480 - 530 mm

Nosilnost 1.000 kg

RAZVIJALCI

RAZ-ENK 500

RAZ-ENK 500
Masa razvijalca 115 kg

Delovna širina 500 mm

Notranji φ 480 - 530 mm

Nosilnost 1.500 kg



RAZVIJALCI

RAZ-DV 
1250/4

RAZ-DV 
1250/3

RAZ-DV 500

Masa razvijalca 350 kg 330 kg 310 kg
Delovna širina 1.250 mm 1.250 mm 500 mm

Notranji φ 480 - 530 mm 480 - 530 mm 480 - 530 mm
Nosilnost spodaj 4.000 kg 3.000 kg 2.000 kg

Nosilnost zgoraj 3.000 kg 3.000 kg 2.000 kg

RAZ-DV 1250



ROL
Masa rolke 40 kg
Delovna širina 1.250 mm
Nosilnost 2.000 kg

RAZVIJALCI

RUN 
Masa rolke 15 kg
Delovna širina 1.250 mm
Nosilnost 100 kg

ROL RUN- Rundel z rolko



NAV-RO 1250
Masa razvijalca 300 kg

Širina vhodne pločevine 1.250 mm

Nosilnost 300 kg

Števec za merjenje dolžine

Naprava za navijanje pločevine iz večjih kolutov na manjše kolute notranjega premera 
300 mm in največje mase 300 kg. Navijalec je opremljen z merilcem dolžine, škarjami za 

prečni razrez in probo za odstranitev navite pločevine.

RAZVIJALCI

NAV- RO 1250NAV- RO 1250



RAZVIJALCI

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

Delovna širina 500 mm 1.250 mm

Nosilnost 4.000 kg 4.000 kg
Moč elektro motora 1,5 kW 1,5 kW



RAZREZ

Naprave in stroji za razrez pločevine so namenjeni za prečni ter tudi vzdolžni razrez pločevine.  Stroji za avtomatski 
razrez povečajo in izboljšajo produktivnost proizvodnje pločevinastih profilov, ter zagotavljajo  kvaliteten in natančen 
razrez pločevine. 

SKA-PR SKA- DR

SKA-DR
Masa škarij 70 kg
Delovna širina 1250  mm
Debelina pločevine 0,8 mm

SKA-PR
Masa škarij 30 kg
Delovna širina 1.250 mm



MIZA
Delovna dolžina 8.000 mm 7.000 mm 6.000 mm 5.000 mm
Delovna širina 1.250 mm 1.250 mm 1.250 mm 1.250 mm
Debelina pločevine 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm

Miza za rezanje pločevine na kolesih, s škarjami za prečno rezanje. 

MIZA Mize so opremljene z ročnimi škarjami, držalom pločevine in merilcem 
dolžine pločevine.

RAZREZ



Ferro-Rez

Ferro-Rez 
Masa stroja 580 kg
Delovna širina 1.250 mm
Debelina pločevine 1,0 mm
Število nožev 3 kom
Napetost 380 V
Moč 2,6 kW
Varovalke 16 A

Škarje za vzdolžni razrez Ferro-Rez delovne širine 
1.250 mm, so primerne za kleparske delavnice, ki 
želijo povečati hitrost razreza kosov in olajšati delo 
pri vzdolžnem in  prečnem razrezu pločevine. 

 Komandna plošča 

Škarje sestavljajo:

- Miza z ročno nastavljivimi vodili za 
pločevino. 
- Gumijasti valjčki, ki premikajo pločevino. 
- Trije pari nožev, katerih pozicija se nas-
tavlja ročno. Opcijsko se lahko poveča 
število nožev na 5 parov. 
- Avtomatske giljotinske škarje. 

Stroj je opremljen z merilnim sistemom, ki meri dolžino 
kosov. Preko enostavnega TouchScreen-a se v ročnem 
režimu določi dolžino enega kosa. V avtomatske režimu 
pa se nastavi dolžine in število več različnih kosov. Hitrost 
pomika pločevine se nastavlja preko potenciometra.



ORODJA

Širilec cevi; Orodje za razširjanje cevi 
premera 60, 80, 100 in 120 mm.

SIR

SIR 60, 80, 100, 120
Premer cevi Ø 60 mm

Ø 80 mm
Ø 100 mm
Ø 120 mm

Orodja so del dodatne ponudbe, ki vam olajšajo delo v delavnici in 
na strehi. Širilci cevi namenjeni za razširitev cevi (premerov 60, 80, 

100 in 120 mm) so cenovno ugodni ter tudi izredno priročni. 



NAŠI PRODUKTI PO SVETU

Mob.:       +386 (0)41 667 473
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       


