
Dodávateľ strojov na spracovanie
plechov, trubiek, profilov a iných materiálov
pre kovotvárniaci priemysel.

skúsenosti na Slovenskom trhu 10-ročné



Odvíjanie, rovnanie, pozdĺžne delenie....
expertné prepracovanie do posledného detailu.

Ponúkame:
- bezplatné poradenstvo, - kompetentnú dodávku,
- kvalitnú inštaláciu - záručný a pozáručný servis. 

Počet zvitkov od 1 do 8, poháňané aj nesené, 
od 300 do 12000 kg (26000 lbs)

Rovnanie zvitkov s tromi alebo viacerými rovnacími valcami Pozdĺžne delenie od jedného do desiatich párov nožov alebo 
nože plne programovateľné 

Automatická výmena zvitku za menej ako minútu 
od jedného až do osem zvitkov

Požiadavky na linky pre delenie zo 
zvitku sú také rôznorodé ako naše denné 
zákazky od našich zákazníkov. Preto 
sú naše linky založené na modulových 

komponentoch pre odvíjanie, 
rovnanie, pozdĺžne a priečne 

delenie a optimalizované 
na požiadavku každého 

zákazníka. 
Optimálny vo výkone. 

A optimálny 
v cene.

Linky s viacerými odvíjačmi 
Linky na priečne delenie 

Linky na priečne a pozdĺžne delenie 
Linky na rovnanie, priečne a pozdĺžne delenie 

Linky na kónické a krivkové rezanie 
Linky na výrobu vzduchotechnického hranatého potrubia 

Linky na výrobu rúr, izolačných, ovzduśňovacích a komínových rúr 
Linky s viacerými odvíjačmi a profi lovaním 

Linky na pozdĺžne delenie a navíjaním na zvitok 
Zvláštne linky na spracovanie plechu

FORSTNER PROCESY PRE ZVITKY

Príklady najpoužívanejších liniek:

Stavebné, vzduchotechnické a izolačné firmy
STOL TI: ručne nastaviteľné zavádzanie zvitku s guľovými ložiskami ROVNAČKA RM-3: ručne 
nastaviteľná rovnačka s 3 rovnacími valcami Ø 70 mm
PRIEČNE NOŽNICE: elektrické okružné nožnice s oceľovými nožmi
OVLÁDANIE SPS-M1 POTI: ovládanie cez ergonomický dotykový panel, nastavovanie rýchlosti 
cez potenciometer, jednoduchý alebo viacnásobný program
VARIANTY NAVYŠE: motoricky nastaviteľné zavádzanie zvitku, prístroj na odvíjanie 
fólií, motoricky nastaviteľné horné rovnacie valce, tabuľové nožnice, špeciálne nože pre 
nehrdzavejúcu oceľ

Klampiarske firmy, firmy stavajúce haly a pre výrobu opláštení a priemysel
ODVÍJAČ ZVITKU AG a1huds: poháňaný, jednostranne uložený, hydraulicky rozpínaný, spodný 
hydraulický prítlačný valec,ovládanie previsu plechu VEDENIA PLECHOV BB a: s ovládanými 
vedeniami a pohonnými hriadeľmi ZAVÁDZACÍ STÔL PLECHOV MT-3: 3-itý stôl s ručne 
nastaviteľným zavádzaním plechu a automatickou výmenou plechov
ROVNAČKA RM-6: ručne nastaviteľná rovnačka so 6 rovnacími valcami Ø 110 mm
PROGRAMOVATEĽNÉ POZDĽŽNE DELENIE PSA: automatické nastavovanie 10 nožov pre INOX, 
individuálne nastavenie
TABUĽOVÉ NOŽNICE TS: elektrické tabuľové nožnice v masívnom prevedení s nožmi pre INOX-
oceľ
OVLÁDANIE SPS-F1: ovládanie cez ergonomický dotykový panel, diaľkové ovládanie odvíjačov 
a vedení plechu, pripojenie na PC pre prenos údajov
VARIANTY NAVYŠE: navážací vozík zvitkov,motoricky nastavované zavádzanie zvitku,prístroj 
na odvíjanie fólií vysekávanie, dierovanie, etiketovanie, potláčanie, vyťahovacie valce, 
stohovací stôl

Hmotnosť zvitku: max. 5000 kg
Šírka plechu: min. 250 do max. 1250 mm
Hrúbka plechu: min. 0,40 do max. 1,00 mm 
oceľ 400 N/mm2

Rýchlosť linky: max. 25 m/min, nastaviteľná 
s potenciometrom

Hmotnosť zvitku: max. 3 x 3000 kg
Šírka plechu: min. 250 do max. 1250 mm
Hrúbka plechu: min. 0,40 do max. 1,50 mm 
oceľ 400 N/mm2

Rýchlosť linky: max. 25 m/min, nastaviteľná 
s frekvenčným meničom

Materiály: oceľ, meď, titánzinok, hliník a pod.
Výmena plechu: ručne pomocou obsluhy
Rozmery: LxBxH= 1,50 x 2,20 x 1,50 m
Hmotnosť: ca. 500 kg

Materiály: oceľ, meď, titánzinok, hliník, 
nehrdzavejúca oceľ a pod.
Výmena plechu: automaticky cez zavádzací stôl
Rozmery: LxBxH= 15,00 x 3,00 x 2,80 m
Hmotnosť: ca. 14000 kg

Linka s rovnaním a priečnym delením RM-AL

Linka s viacerými odvíjačmi MA-3



Firma Dalcos je výrobcom uceleného radu dierovacích liniek 
s odvíjaním zo zvitku a potrebného príslušenstva pre potreby zákazníkov 
a ich potrieb. Tieto linky sa vyznačujú precíznosťou, vysokou produkciou 
a pružnosťou pri potrebnej zmene výroby.
Hrúbka dierovaného plechu vytvára dve línie liniek: 
• PXN pre hrúbku materiálu do 2 mm hrúbky a od 20 do 1 500 mm šírky
• ERGO pre hrúbku materiálu od 3 do 4 mm,  a od 70 do 1 000 mm šírky 
Všetky dierovačky PXN a aj ERGO majú štandardnú konfiguráciu, ktorá 
sa dá prispôsobiť podľa potreby nasledovne:
• Rotačné viacnásobné nástroje typu G a Multitools pre zväčšenie 

flexibility  
• Do dierovačky sa dajú zabudovať špeciálne lisy, ktoré sa aktivujú len 

pre vysekávanie rohov, alebo špeciálnych dier podľa zákazníkových 
požiadaviek  

Firma DALCOS tiež vyrába dierovaciu linku na výrobu LF profilov a kaziet 
60 x 60 cm a 120 x 120 cm

Ponúkame:
- bezplatné poradenstvo, - kompetentnú dodávku, 
- kvalitnú inštaláciu - záručný a pozáručný servis.

Základné typy liniek:
• PXN 400
• PXN 800
• PXN 1250
• PXN 1 500
• VEGA
• ERGO 400
• ERGO 800
• ERGO 1 000 
• LF
• PXN 400 pre výrobu dverových a okenných rámov
• PXN 800 pre výrobu kovového nábytku

Príklady možných výrobkov:

Dierovacia linka DALCOS PXN „FRAMES AND DOORS“
je hlavná linka určená na výrobu rámov dverí, požiarnych dverí 
a bezpečnostných dverí. Linka je vhodná na automatickú výrobu 
profilov dverí ako aj príslušenstva na tieto dvere. DALCOS Vega 
Bialternato je patentované uchopenie materiálov, vrátane PVC-
poťahovaných povrchov aj bez ochrannej fólie, čo zabezpečuje 
rovinnosť aj pri dlhých úzkych profiloch. Linka má 10 posuvných 
dierovacích staníc typu B a C ovládané od obsluhy, čo umožňuje 
výrobu aj širokého množstva potrebného príslušenstva.  
Použitím štandardných dierovacích nástrojov THICK TURRET je 
linka použiteľná po celom svete. Ovládanie umožňuje nastavenie 
rozmerov panelov v krátkom čase len zmenou parametrov, 
a zároveň umožňuje využitie 100% plochy plechu. Linka je 
vybavená 2 tonovým hydraulicky rozpínaným odvíjačom, 
rovnačkou a výškovo nastaviteľným stohovacím stolom. 
Hrúbka plechu: 0,2 – 2 mm 
Šírka zvitku: 20 – 400 mm

Dierovacia linka DALCOS PXN
„METAL FURNITURE“ 
je hlavná linka určená na výrobu kovového nábytku, krytov, 
elektrických skríň a serverových rozvodných skríň. Na tejto linke 
sú zohľadnené všetky skúsenosti firmy DALCOS pri výrobe hore 
uvedených výrobkov. 
DALCOS Vega Bialternato je patentované uchopenie materiálov, 
vrátane lakoplastovaných povrchov aj bez ochrannej fólie. 
Vstavané nožnice odstrihnú hotový produkt, ktorý je pripravený 
na ohýbanie. Použitím štandardných dierovacích nástrojov  
THICK TURRET je linka použiteľná po celom svete. Ovládanie 
umožňuje nastavenie rozmerov panelov v krátkom čase len 
zmenou parametrov, a zároveň umožňuje využitie 100% plochy plechu. Linka je vybavená 4 tonovým hydraulicky rozpínaným 
odvíjačom, rovnačkou a výškovo nastaviteľným stohovacím stolom. 
Hrúbka plechu: 0,2 – 2 mm
Šírka zvitku: 20 – 830 mm

Najjednoduchšie riešenie dopravy vyrobených dielov: 
Vyrobený diel sa ihneď po predierovaní a odstrihnutí posúva do 
ďalšieho stroja automaticky pomocou pásového alebo valčekového 
dopravníka  

Jednoduchý  stohovací stôl 
s hydraulickým zdvihom
Ihneď po odstrihnutí sa 
vyrobené diely posúvajú na 2 
pohyblivé platne, ktoré sa 
otvárajú v strede čím vyrobené 
kusy vypadávajú na paletu, 
ktorá sa automaticky výškovo 
nastavuje. Tento systém sa používa pri výrobe svetiel a dverí.

Robotizované 
stohovanie 
s vákuovým systémom
Tento systém ukladania je 
vhodný pre ukladanie do 
rozličných pozícií a pre širšie 
panely. Robotické rameno 
zoberie diel priamo od 
dierovačky a uloží ho do požadovanej pozície



DALLAN® - Technológia dovedená do dokonalosti
Viac ako 30 rokov firma DALLAN navrhuje a vyrába formovacie linky na 
výrobu kovových profilov od hrúbok od 0,2 do 2 mm.  Firma pracuje 
celosvetovo, kde má dodávky vo viac ako 70 krajinách celého sveta na 
piatich kontinentoch. 

Hlavné zameranie je výroba strojov a hotových liniek pre 
vyrobu profilov pre nasledovné aplikácie: vnútorný dizajn, 
vstupné systémy,  ochrana pred slnkom, energeticky šetriace 
budovy, vzduchotechnika  a priemyselné sklady . Okrem 
tohoto DALLAN vyrába rozličné typy  liniek na spracovanie 
výrobkov zo špeciálnych povrchovo upravených materiálov, 
ako aj lakoplastovaných povrchov.

Príklady možných výrobných liniek:
Profilovacie linky Monoblocco Combi sú vyrobené tak,že sú jednoduché na obsluhu.
Sú to špeciálne linky pre dverové profily, kompletne predpripravené na formovanie, 
rovnanie a odrezanie spoločne v kompletnej jednotke. Zahŕňajú aj riešenia pre 
dierovanie a vyseknutie výrezov. 
Automatický programovací cyklus s programovaním X-ovej osi.
Stroje pre jeden alebo viacero profilov so systémom Combi (rýchla výmena nástrojov)
Vedľa textu môžete vidieť štandardné výrobky na tomto stroji.

Ponúkame:
• bezplatné poradenstvo,
• kompetentnú dodávku,
• kvalitnú inštaláciu
• záručný a pozáručný servis.

Profilovacie a dierovacie linky Typ Combi sú vyrobené pre profily ktoré potrebujú viacero typov spracovania a dajú sa použiť do 
hrúbky materiálu 2 mm
Tieto linky sa konštruujú presne podľa požiadaviek zákazníka. Je možné do linky zabudovať aj časť pre zváranie a balenie. Veľká 
bezpečnosť a jednoduchá obsluha robia tieto linky príťažlivé pre zákazníkov . 
Profilovacie linky pre výrobu osvetľovacích telies, ako aj vonkajšie osvetlenia pre montáž neónových svetiel. Výroba jednoduchých, 
alebo dvojitých lamiel aj zo špeciálnych lakoplastovaných materiálov v rozličných rozmeroch

Profilovacia linka s kompletným vybavením pre výrobu penou plnených profilov žalúzií v rozličných šírkach
• Plnenie penou, dierovanie a delenie v jednej linke • Linku je možné použiť na výrobu žalúzií pre plnenie tvrdou alebo mäkkou 
penou
• Na požiadanie sa dá dodať aj príslušenstvo na balenie profilov alebo na dĺžkové strihanie žalúzií, kompletne s aretáciou 
a s koncovkami alebo bez koncoviek ( Dallan patent )

• Výrobná rýchlosť linky od 30 do 80 m/Min        • Hotové žalúzie s perforáciou        • Zmena produkcie na výrobnej linke do 30 Min.



Využívate alebo rozmýšľate použiť  konvenčný lis pre ohýbanie malých dielov, plochej 
ocele alebo medených zberníc?
Potom Vás určite osloví pohľad na stroj „DIGIBEND“ výkonný, univerzálny 
horizontálny ohýbací stolový lis.
Ohýbanie na horizontálnom stolovom lise má dve hlavné 
výhody.
-  Vaše diely budú vždy vyhotovené presne čo zabezpečuje 

bočný NC ovládaný materiálový doraz.
-  Môžete ohýbať i uzatvorené diely (ako napríklad deväť 

uholník), preto šetríte výrobný čas a zváracie operácie.

DIGIBEND vám dáva obe výhody.

MTX FLEX 6 a 12 pokrýva potreby na vysoko výkonnú výrobu, nakoľko 
ponúka použitie univerzálnych nástrojov. Presvedčte sa sami:  máte 
k dispozícii 60 rozličných nástrojov, kde 30 nástrojov sa dá otáčať až 
o 360°, v jednom nastavení, a 6 /12 nástrojov je plne osaditeľných do 
hlavy D. V kombinácii s plne automatickým upínaním ( patentované 
ako štandard na modeloch ZX, MBX,MTX 6 a 12 ) robí dierovanie 
výrazne jednoduchším. Nastavovanie prebieha mimo pracovnej hlavy, 
aj pokiaľ stroj plne pracuje. Flexibilita jedinečného systému MTX 
Turret dovoľuje vybrať správne nastavenie jednoducho a rýchlo. Toto 
zvyšuje produktivitu na malé série bez nutnosti prerušenia práce. V 
kombinácii s automatickým nakladaním a vykladaním dostanete za 
nízku investíciu veľmi produktívne riešenie.        
Stroje BX, MBX a ZX s použitím Flex hybridného systému Vás 
zase presvedčia svojou rýchlosťou, robustnosťou a trvanlivosťou. 
Pošlite nám Váš diel a my Vám spravíme štúdiu dierovateľnosti 
s garantovanými časmi výroby.
Automatické vykladanie a nakladanie plechu je bežná súčasť našich 
strojov.

Najväčšou výhodou dierovacích strojov EUROMAC 
je pružnosť v používaní nástrojov 

Nástroje THICK TURRET

Systém formovania nahor

DIEROVANIE           FORMOVACÍ NÁSTROJ FORMOVANIE 

Možné modely DIGIBEND

Štandardné nástroje

Špeciálny nástroj na dierovanie 

Pre všetky typy ocele a medi
Vaša výroba môže získať všetky výhody stroja 
„DIGIBEND“

Jednoduché vysekávanie komplikovaných tvarov 
za prijateľné peniaze

digibend

400 CNC
digibend

200 CNC
200e

digibend

800 CNC

bx
autoindex

bx
multitool

mbx
autoindex

Sklzové dvere
Na odoberanie dielov od  rozmerov 80 x 80 mm až do rozmeru 350 x 350 mm 
slúži tento sklz so senzorom. Možná opcia pre model MTX Flex6/12 a ZX Flex

XMTE 4
4 - Ø  31.7 mm

XMTE 10
2 - Ø  24 mm / 
8 - Ø  12.7 mm

XMTE 6
6 - Ø  24 mm

Thick 
Turret Tools 
A - B - C - D  sizes 
and all forming tools

XMTE 4
4 - Ø  31.7 mm

XMTE 10
2 - Ø  24 mm / 
8 - Ø  12.7 mm

XMTE 6
6 - Ø  24 mm

Thick 
Turret Tools 
A - B - C - D  sizes 
and all forming tools



Ohýbanie a strihanie s tradíciou.

Ohýbačky Schröder ponúkajú najvyššiu kvalitu a správne riešenie pre akékoľvek požiadavky 
zákazníka. Ohýbačky tvoria tri hlavné skupiny: ručné s dĺžkou plechu od 1000 mm do 3000 mm, 
s maximálnou hrúbkou plechu do 2 mm, motrom-poháňané do 8 mm s maximálnou dĺžkou v 
závislosti od hrúbky materiálu až do 5000 mm, a poslednou skupinou sú hydraulické ohýbačky s 
maximálnou hrúbkou materiálu 16 mm pri max. dĺžke 6000 mm.  

Manuálne alebo motorické 
nastavenie ohýbacieho 
ramena a bombírungu.

Rôzne typy ovládaní s jednoduchou obsluhou

Zadný doraz v rôznych prevedeniach 
s manuálnym alebo automatickým 
nastavením zadného dorazu a množstvo 
ďalších opcií.

• Rôzne typy ovládaní a zadných dorazov, v závislosti od požiadaviek 
zákazníka.

• Vysoká flexibilita ponúka obrovské výhody pre jednokusovú alebo 
sériovú výrobu.

• Nízke náklady na výrobu jedného dielu.
• Ohýbačky Schröder kombinujú vysoko-presnú mechaniku s pokrokovou 

technológiou a jedinečným softvérom.
• Rýchle a ľahké nastavenie ohýbacieho ramena.
• Horné prítlačné rameno s variabilným zdvihom.
• Štandardné nástroje sú schopné vykonať väčšinu ohýbacích úloh.
• Rýchly systém upínania nástrojov manuálne alebo hydraulicky

• Ovládanie POS 400  s 9-krokovým programom a možnosťou automatického nastavenia zadného dorazu.
• Ovládanie POS 2000 – inteligentné 2D grafické rozhranie s dotykovou obrazovkou, užívateľsky priateľským ovládaním, 

kalkuláciou strižnej dĺžky plechu, databázou materiálov voľne rozšíriteľnou, simulácia ohýbania  a USB rozhranie.
• POS 4000 – najnovší typ ovládania s 3D grafickým rozhraním

Up’n Down ohýbanie bez potreby otáčania ohýbaného dielu

MPB je revolučný vďaka svojej „hore dole“ ohýbacej technike, a bez nutnosti 
vedľajších pracovných krokov, čo výrazne skracuje čas ohýbania. Týmto sa 
táto ohýbačka stáva pružnou aj pre komplexné úlohy. Odpadáva výmena 
nástrojov. S pomocou ohýbania „ HORE a DOLE“  sa 
výrazne šetrí čas spracovania ohýbaním a znižujú sa 
náklady na výrobu jedného výrobku.

• Pozitívne a negatívne ohýbanie v jednom pracovnom kroku bez otáčania nástrojov.
• Najväčšia výhoda pre jednotlivú alebo sériovú výrobu je  univerzálne vybavenie, vysoká produkčná rýchlosť  a vysoká pružnosť 

zmeny produktu.
• „Hore a dole“ ohýbacie rameno- automaticky ovládané pomocou zlepšeného ovládania POS 2000- Professional s dotykovou 

obrazovkou na otočnom paneli pre ohýbanie z prednej alebo zadnej strany stroja.
• Otočné horné rameno s ostrou ohýbacou lištou  a kopytovými ohýbacími nástrojmi a automatický systém  výmeny nástrojov.
• Pohon ovládaný meničom zo servom pre :  Horné a aj ohýbacie rameno,  Znižovanie výšky ohýbacieho ramena a Ovládanie 

zadného dorazu 
• Variabilný systém dorazov
• Ohýbacia lišta 10,15 alebo 25 mm 
• Lišta spodného ramena 20 mm, R 1.5, 45° s vyfrézovaniami pre dorazy
• Ostrá lišta 30°, R 1,5

Nožnice plechu

Excentrické gilotínové nožnice HS, sú použiteľné takmer pre všetky strižné 
úlohy. Strihanie prakticky bez námahy so systémom, ktorý neobsahuje 
torzné súčasti a umožňuje strihať bez drsných okrajov na strižnej línii. 
Roky skúseností sú odzrkadlené v technológii a konštrukcii gilotínových 
nožníc,  ktoré sú schopné strihať skoro všetky kovové materiály a ne-
kovové materiály a to do hrúbky až 5 mm (13 mm pri hydraulických 
nožniciach) a dĺžke materiálu do 4 m.

Najmenší model ručných nožníc do 
hrúbky materiálu 2 mm štandardnej 
ocele a dĺžky plechu 1 m.

MHSU V elektrické 
gilotínové nožnice so zosilneným 
stolom a základným rámom pre náročnejšie 
strižné úlohy, so systémom „Duo Cut“ s pohonom poháňaným 
dvomi motormi pre zvýšenú strižnú kapacitu



Ohýbačky od spoločnosti JORNS určujú trend v ohýbaní do budúcna. Sú 
ovládané modernými CNC-systémami a zaručujú pružnú zmenu výrobu bez 
komplikovanej výroby nových nástrojov

Grafické zadávanie ohýbaného 
tvaru priamo na displeji 
ohýbacieho stroja

Pružinové prsty
Automatické dorazové prsty 
môžu byť dadatočne vybavené 
s pružinovými prstami. Merací 
rozsah 10- 1250 mm.
(Štandardne monitorované)

SL3 nožnice / SL nožnice
Všetky ohýbačky môžu byť vybavené s SL 
strihacím zariadením pre hrúbku plechu 1,5 mm, 
alebo SL strihacím zariadením pre hrúbku plechu 
3 mm Št.40). (opcia)

sú inováciou existujúcich modelov. Stroje sú dostupné v dĺžkach 4, 6.4, 8, 10 a 12.2 m. 
Môžu pracovať s oceľovým plechom do hrúbky 3 mm. Hĺbka vyloženia je 1 250 mm.

S pozitívnym – negatívnym ohýbaním pri použití dvoch ohýbacích 
ramien sú Modely TwinMatic a Twin Bend viac prispôsobiteľné 
a mnoho krát rýchlejšie ako bežné ohýbačky. Už viac nepotrebujete 
pomocný personál. Vysoké náklady na prácu majú často na lukratívne 
objednávky nemalý vplyv. Dlhé a ťažké výrobky s množstvom 
manipulačných operácií znamenajú značné zvýšenie nákladov. Oba 
stroje sú dostupné v dĺžkach 4,6.4, 8, 10 a 12.2 m a dokáže pracovať 
s materiálom plechu až do 3 mm ( pri pevnosti 400 Nm/mm2)

Modelové rady NORMA-LINE, MAXI-LINE a SUPER-lINE

Modelová rada TWINMATIC/TWINBEND

Modelová rada ECO-BEND 

Konštrukcia kyvnej ohýbačky Eco-Bend je založená na modeli „ Typu 77„ z roku 1977. Na výrobu novej základnej konštrukcie 
boli použité najnovšie technológie. Preto je tento model cenovo výhodnejší ako základné modeli. Stroj je dostupný v dvoch 
veľkostiach : pre oceľ do hrúbky 1 mm, alebo 1,25 mm ( pri pevnosti 400 Nm/mm2) a v dĺžkach 4,6.4, a 8 m. Hĺbka dorazu je 
1 000 mm. Stroj je poháňaný modernou hydraulickou jednotkou a ovládanie stroja. 

Možné typy ovládania:
• Eco 100 –    jednoduché ovládanie s nastavením uhla ohýbania a dorazu.
• CNC 100 –   farebná TFT dotyková obrazovka s jednoduchým číslicovým 

ovládacím systémom
• CNC 800 –   dotyková obrazovka s programovaním a simuláciou ohýbania. 

Automatický zadný doraz.

Modelová rada ECO-TWIN MATIC 

Eco-TwinMatic-125 a Eco-TwinMatic-150 boli vyvinuté spojením štandardného stroja Maxi-Line a Twin-Matic. Táto 
konštrukcia vyhovuje požiadavkám na vysokú kvalitu spojenú s dvojčinným ohýbacím procesom a vysokou produktivitou. 
Plno automatický stroj je dostupný v dĺžkach  3,2, 4, 6.4,8,10 a 12.2 m pre materiál oceľ do hrúbky 1,5 mm (pri pevnosti 
400 Nm/mm2). Hĺbka dorazu je 1 150 /1 300 mm. Jedinečná je funkcia nastaviteľnej kompenzácie uhla ohýbacieho ramena, 
ktorá upravuje nad-ohnutie plechu.

Ovládací systém CNC 8000 Twin:
• 17“ TFT dotyková obrazovka 
• 7 CNC ovládaných osí ( horné rameno, 

horné a dolné ohýbacie rameno, posunutie 
ohýbacích ramien, upínací prst, doraz

• Externý programovací softvér
• Servisný a diagnostický modul
• 126 MB hlavná pamäť a 20 GB pevný disk
• Vzdialený prístup

Automatický režim – grafické 
ukazovanie aktuálnej pozície



Stroje na žliabkovanie a vyhrdlovanie – SM/SME
Tieto stroje sú vhodné na vyhrdlovanie a žliabkovanie rúr a plechov. Ponuka je od ľahkých 
prenosných strojov pre malé dielne až po priemyselné stroje z SPS-ovládaním pre sériovú 
priemyselnú výrobu vybavené ovládaním a priemyselnou reguláciou. 

SME 200 
Motorom ovládaný stroj s motorickým nastavovaním valcov 
a vedením rúry s posuvom.

SME 100
Motorom ovládaný stroj s hydraulickým 
nastavovaním valcov.

Zakružovací automaty – RBA
Zakružovací automat so 4 valcami 

a s možnosťou automatického 
ukladania a ovládania

Okružné nožnice – KS/KSE
Okružné nožnice slúžia na 
vyrezávanie plechových krúžkov, 
dien, ako aj na vyhrdlovanie 
prírub na vonkajšom aj 
vnútornom priemere z predom 
vystrihnutých plechov.  

KSE 60 
Motoricky ovládané, s hydraulickým nastavovaním, upínaním 
a motorickým nastavením nástrojov 

Typy falcov

Stroj na zatláčanie falcov – RFZH / RFZ

Automat na vyhrdlovanie – BEA 
Zariadenie na automatické vyhrdlovanie 
kruhových vyhrdlení na koncoch rúr

Špeciálne stroje na požiadanie:

Vyobrazenie: Stroj na obojstranné 
žliabkovanie na koncoch rúr

Ponúkame: - bezplatné poradenstvo, - kompetentnú dodávku, 
 - kvaliitnú inštaláciu - záručný a pozáručný servis.

Vyobrazenie : Okružné nožnice na profilovanie prírub pre 
tesnenia  až do priemeru ø 2 000 mm.

Vnútorný falc Vonkajší falc Falc na stred 

BEA 1 motorická 



S-54 Automatický vyhrdlovací stroj 
Najčastejšie používaný priemyselný stroj na vyhrdlovanie dier v trubkách. Tento systém sa 
používa v automobilovej výrobe, výrobe klimatizácií (HVAC),príprave  kúrenia a v solárnom 
priemysle,ako aj v rozličných iných oblastiach. Dá sa použiť na široký rozsah rúr s priemerom 
od 8 do 108 mm z materiálov Olovo, Hliník, Oceľ, Mosadz  a iných materiálov ktoré sa dajú 
tvárniť za studena. Je možné robiť vyhrdlenia s priemerom od 5 do 54 mm    

Mobilné zariadenia na vyhrdlovanie T-110 a TEC-150 slúžia rovnako 
dobre v priemyselných halách ako aj priamo na stavbe. Beztrieskovú 
rezačku rúr TCJ-150 môžete umiestniť priamo na pracovný stôl.   

T-DRILL METÓDA 
1.Frézovať, 2. Vyhrdliť, 3. Zarovnať

T-DRIL METÓDA 
T-dril vyhrdlovanie sú vo svete 
najpoužívanejšie priemyselné stroje 
pri výrobe letovaných spojov 

CBA D

UKONČOVANIE KONCOV RÚR SPINNING TECHNOLÓGIOU
A-Uzatvorenie, B-Uzatvorenie na plocho, C-zužovanie, D-rozširovanie   

SP-55 STROJ NA ZATVÁRANIE KONCOV RÚR 
SPINNINGOM 
Je to stroj na používanie Spinning technológie na 
zatvárania koncov medených rúr, ich zužovanie alebo 
rozširovanie. Max. priemer rúry 67 mm, Min. dĺžka rúry 
100 mm, Max. hrúbka steny 3 mm

SP-110 STROJ NA ZATVÁRANIE KONCOV RÚR 
SPINNINGOM 
Je to stroj na používanie Spinning technológie na 
zatvárania koncov medených rúr, ich zužovanie alebo 
rozširovanie. Max. priemer rúry 104 mm, Min. dĺžka rúry 
100 mm, Max. hrúbka steny 3 mm

SP-110 STROJ NA ZATVÁRANIE KONCOV RÚR NA 
PLOCHO SPINNINGOM 
Je to stroj na používanie Spinning technológie na 
zatvárania koncov medených rúr na plocho, ich zužovanie 
alebo rozširovanie. Max. priemer rúry 104 mm.

Priemyselné stroje typovej rady TCC slúžia na automatické 
beztrieskové odrezávanie rúr na presné dĺžky a následné 
formovanie koncov týchto rúr. Tvary ukončení a foriem sú buď 
štandardne používané alebo podľa želania zákazníka. 

Rezanie dĺžok štandardne od 40 do 915 mm je robené 
súčasne s formovaním koncov, čo výrazne zvyšuje výrobnú 
kapacitu stroja.

A B C

A-beztrieskové odrezanie
B-primárne formovanie
C-sekundárne formovanie

Ručné vyhrdlovačky T-35, T-60 a PLUS 100
Odbočka vyhrdlenie od ½“ do 4“

Ručná rezačka rúr TC-1
Od 9,5 do 28 mm
Hrúbka steny max. 2,5 mm

Ručná okružná
píla na rúry PCS
priemer rúry od 0,5“ do 14“

Prenosné prístroje
na prácu aj mimo dielní:



Stroje na zváranie plechu a špeciálne výroby

SCHNELDORFER špecialista v zváraní

Firma SCHNELDORFER je špecialista v zváraní kvalitných materiálov a pre 
špeciálne aplikácie v priemysle.

Základné typy strojov sú:
1. Zvárací automat ELENA 
2. Zvárací automat na rohy Cornerweld 
3. Nanášacie automaty HELIWELD 
4. Hranový zvárací automat CONWELD 
5. Kruhový zvárací automat ROTAWELD 
6.  Ostatné: Špeciálne prevedenia, Robotické pracoviská, Prípravky na zváranie 

Systematické pozdĺžne zváranie požaduje odborné a premyselné prevedenie techniky. Len 
tak sa dá budovať svoja pozícia pri silnej konkurencii a následne svoju pozíciu posilniť 
a zlepšiť. Stroj ELENA ponúka všetky tieto výhody. 
•  Pefektné pozdĺžne zvary, bez poškodení na začiatku a na konci 
•  Ručné, polo alebo plnoautomatické prevedenie rationálne pri jednotlivých strojov aj 

pri sériových 
• Hrúbky materiálov od 0,1 - 10 mm 
• Priemery rúr od 50 - 800 mm 
• Jednoduchá obsluha / ovládanie viacjazyčné 
• Vysoká prevádzková bezpečnosť 
• Vzorová ergonómia 
• Výborná manipulácia 
• Opcie: Ukladanie viac 100 zváracích programov

1. Zvárací automat ELENA
MAG-vysokokorýchlostné zváranie rúr pre ventiláciu námorných lodí na ELENA 2100/II pre firmu Witt & Sohn Pinneberg.

2. Zvárací automat 
na rohy Cornerweld

3. Nanášacie
automaty HELIWELD

5. Kruhový zvárací automat ROTAWELD4. Hranový zvárací automat CONWELD

Vysokovýkonný rozširovací automat W6
slúži na rýchle a precízne jednostranné rozširovanie  tenkostenných kovových rúr (rúry pre 
pece, odpadné rúry,rúru pre vzduchotechniku atď.). 
Takto vytvorené hrdlo sa používa na nastrkávanie následných rúr.

So stolom s vymeniteľnou pracovnou 
doskou môžete vyrábať potrebné pásky na 
spájanie vyrobených kolien. Materiál pásky 
by mal byť z nerezovej ocele a mal by mať 
hrúbku 0,6 mm a šírku 9-0.2 mm.

Stroj na výrobu kolien BM 300
Pracovný stôl je z ocele,tvrdený, s nasadenou obrusnou 
platňou v pracovnom priestore. Osi žliabkovacích valcov 
vychádzajú zvislo z pracovnej platne .Ovládanie je Siemens 
SPS s display-om s čistým textom na zadávanie priemerov rúr 
a s parametrami spracovania pre vnútorné a vonkajšie konce.  
Čas spracovania pre element segmentu leží pri  Ø 100 pri ca. 
6-8 sec. Je tu aj možnosť nastavenia. 
Ø 80 mm – 600 mm

Kotúčové nožnice RS 500 boli vyvinuté na strihanie tenkostenných kovových rúr, 
napr. pre komínové vývody, alebo dažďové odkvapy.

Drážkovací stroj Kombi TSK600
slúži k vytváraniu lichobežníkových alebo pravouhlých drážok, 
napr. spojovacích článkov pri komínových vložkách, výfukových 
systémoch a podobne.



Ohýbanie 
a zakružovanie 
trubiek a profilov. 

Princíp ohýbania materiálu spočíva v otáčaní materiálu okolo ohýbacích formovacích segmentov, pričom je materiál pritláčaný 
klzným vodiacim elementom. Tento spôsob ohýbania garantuje presný ohyb, ľahkú manipuláciu a nižšiu cenu stroja. 
Výkonné a kompaktné stroje Ercolina s elektronickým ovládaním sú vhodné na ohýbanie trubiek 
s rádiusom 2 až 5 krát väčším ako je vonkajší priemer trubky. Renomovaný systém ohýbania Ercolina, 
je jediné riešenie na trhu schopné ohnúť tak malý rádius bez potreby tŕňa, pričom je zachovaný 
optimálny tvar rezu trubky.

Viac ako 20 rokov vyrába firma MATRIX nástroje na dierovanie plechu za pomoci
kvalifikovaných technikov, ktorý sústavne investujú do svojho vzdelania a využívajú získané 
skúsenosti.

MATRIX investuje do najlepších technológií:
Od sofistikovaného softwaru po projekciu k digitalizácii výroby až po finálny produkt.
Všetko toto umožňuje dosiahnuť vysokú kvalitu ako štandard, certifikovanú podľa systému 
ISO 9001:2008 čo zaručuje rýchly dodací termín aj pre špeciálne nástroje.
24-hodinové obrábacie centrum MORI SEIKI s automatickou robotickou kontrolou presnosti 
a skladovaním patrí medzi špičku vo svete, a dáva dokonalý obraz o kvalite MATRIX výroby.

MULTIMATRIX: ROTAČNÝ SYSTÉM 
Matrix vyrába 2 typy multinástrojov, ktoré sa líśia len 
charakteristikou hláv.
Môže to byť rotačná hlava série R a RHP, alebo pevná hlava 
série  F.
Základný rozdiel je v určovaní aktívnej cesty na nástroji. 

ROTÁCIA NÁSTROJA (INDEXOVANIE )
Rotácia nástroja je možná pri obidvoch typoch nástroja, všetko 
závisí len charakteristiky dierovania, či je potrebné otáčať 
celým nástrojom, alebo len používať susediace nástroje.

Potrebujete nástroj na akýkoľvek TRUMPF dierovací alebo sekací nástroj? 
Stačí nám povedať len TRUMPF kód a vyrobíme Vám ho v kvalite ako od výrobcu za výrazne nižšie ceny.

Potrebujete redukciu na iné hlavy od iných výrobcov? 
Stačí nám ich kód a typ nástroja a nezáväzná ponuka je na ceste. 

Strižníky a matrice WHITE série sú 
najpoužívanejšie nástroje pre svoju 
spoľahlivosť a dlhú životnosť

VÝBER NÁSTROJA
Aby sa dal pouźiť nástroj multimatrix s pevnou hlavou je nutné 
aby stroj bol vybavený radičom(A)ktorý určuje ktorá hlava (B) 
má udierať. Tento radič pri otáčaní určuje správny používaný 
nástroj.  

ROTÁCIA NÁSTROJA (INDEXOVANIE)
Indexovanie sa dá použiť len pri dierovačke s rotačnou stani-
cou. Pre správnu funkciu musí byť zladené rotácia radiča (A) 
s ostatnými dielami
(diely  B, C a D).

3 základné línie THICK TURRET nástrojov: 
GREEN línia sú tie najkvalitnejšie nástroje od MATRIX – sú 
charakterizované rýchlym nastavovaním a dlhou životnosťou 
WHITE línia prezentuje vhodné riešenie pre väčšinu aplikácií 
za štandardných podmienok a pri jednoduchej práci. 
RED línia sú nástroje pre ekonomické a efektívne použitie pre 
veľmi ťažké podmienky. Použiteľné pre hlavy A,B,C,D,E – WHITE 
a RED aj pre hlavy typu F 

JOLLY - Ručné hydraulické ohýbačky 
trubiek.  Formovanie koncov 
trubiek. Vhodné pre inštalatérov,  
kúrenárov a elektrikárov.

MEDI BENDER 
Prenosná 
ohýbačka 
s kapacitou 
ohýbania trubky 
do 48 x 3,5 mm.

SuperBender 
SB48 
s kapacitou 
ohýbania 
trubky do
48 x 3,5 mm

Skľučovací systém 
beztŕňových 
ohýbačiek 
s hydraulickým 
upínaním trubky

Najmenšia prenosná ohýbačka 
s kapacitou ohýbania Priemer X 
Hrúbka steny trubky do 27 x 2,3 mm. TopBender TB60 s kapacitou 

ohýbania trubky do 60 x 4 mm

Ohýbanie bez tŕňa – Megabender, Topbender, Superbender, Medibender a Minibender

Ohýbanie s tŕňom – MG030

Princíp ohýbania je rovnaký, ako pri ohýbaní bez tŕňa, ale vo vnútri rúry je tŕň, ktorý 
garantuje plynulý oblúk bez tzv. zvráskavenia povrchu
aj pri tenších 
materiáloch. To 
zaisťuje veľmi 
presný ohyb 
s malým polomerom 
a perfektný tvar 
oblúka. Pre každý 
priemer a polomer 
je  však treba mať 
formovací element 
a ďalšie príslušenstvo. 

Merací systém dĺžky a otočenia trubky. Strižníky pre
rozličné materiály
sú bežná aplikácia 

Unikátne riešenie MULTIMATRIX umožňuje použitie 10 
nástrojov do priemeru 18 mm v jednej dierovacej hlave 



Čas je evolúcia.
Salvagnini je od roku 1963 vďaka inovatívnym systémom spracovania plechu v sektore flexibilnej automatizácie dôležitým 
štandardom. Tieto systémy sú schopné uspokojiť potreby zákazníkov v extrémne širokom sektore aplikácií. Modularita 
rozšíriteľných vysokovýkonných systémov vyrábaných spoločnosťou Salvagnini, predstavuje obrovskú konkurenčnú 
výhodu.

S4Xe: integrované dierovanie a strihanie
Technológia garantujúca vysoký výkon a efektivitu výroby. Vysokoflexibilný, 
produktívny a automatický systém, ktorý zabezpečuje najefektívnejšiu správu 
materiálu, strižný plán bez odpadu pre upínanie polotovaru a redukovaný celkový 
odpad na minimum. Víťazné riešenie aj pre prácu v linke spolu s panelovými 
ohýbačkami. Stroj obsahuje sofistikované riadiace technológie a digitálne 
komunikačné protokoly pre extrémne rýchle a presné pohyby a prekvapujúcu 
kvalitu výrobku.

• inovatívny princíp prevádzky;
• prevodovka s priamym pohonom;
• KERS systém obnovenia energie;
• AMS merací systém uhla;
• Salvagnini SiX numerické ovládanie;
• PressStudio programovacia konzola

Salvagnini Panelové Ohýbačky 
vykonávajú zmenu konfigurácie nástrojov 
upínacieho ramena automaticky, v 
závislosti od rozmerov ohýbaného 
dielu. Ohýbacie nástroje sú univerzálne, 
pretože je to upínacie rameno, ktoré 
prispôsobuje svoju veľkosť tak, aby bolo 
možné  s panelom pri rozličným ohyboch 
manipulovať a upínať ho.

Patentovaný mechanický systém pohonu – 
„Kompass“

Lasery L3 a L5: výborná produktivita, vysoká univerzálnosť, nízke 
náklady na diel a vysoká dynamika so zrýchlením až 5g.

Panelové Ohýbačky: ohýbanie rýchle, 
jednoduché a spoľahlivé s plne automatickým 
ohýbacím cyklom a s automatickým nastavením 
nástrojov.

B3 KinEtic: inovácia a etika v ohýbaní 
Séria ohraňovacích lisov B3 je na trhu jedinečná svojho druhu. Poskytuje 
patentovanú technológiu, ktorá vznikla na základe know-how spoločnosti 
Salvagnini v poskytovaní vyššej produktivity, vyššej presnosti a zlepšenej 
bezpečnosti pri zredukovanej spotrebe.



Ak ste si tu našli Váš výrobok, a potrebujete ho vyrobiť lepšie, lacnejšie, rýchlejšie alebo len rozširujete 
výrobu, ozvite sa nám.

Ak nie, ozvite sa nám a my Vám bezplatne nájdeme  možných dodávateľov pre Vašu výrobu.

Sídlo firmy: 

Kosodrevinová 19, 821 07, Bratislava

Riaditeľ a technik: 
Ing. Pavel OKOLIČÁNYI 
0911 704426 
okolicanyi@mtmont.eu

Technici pre predaj a servis: 
Milan JAVORSKÝ 
0911 764 764 
javorsky@mtmont.eu

Ing. MIlan JAVORSKÝ 
– špecialista na Salvagnini produkty 
0911 764644 
mjavorsky@mtmont.eu


