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W ofercie posiadamy szeroką gamę maszyn i urządzeń do kompleksowej obróbki 
blach. Nasze maszyny pracują na budowach oraz w warsztatach blacharskich 

na całym  świecie. Rzesza klientów docenia je za innowacyjność konstrukcji, jak 
również za wysoką jakość oraz uniwersalność. 

 Żłobiarki z seri CW, CWM, CWMK
       Żłobiarki ręczne oraz elektryczne są naszym    
fl agowym produktem. Dysponujemy największym na rynku  
katalogiem rolek profi lujących, różnorodnym                         
osprzętem dodatkowym, usprawniającym pracę     
         oraz rozszerzającym funkcjonalność maszyn.   
 Maszyny elektryczne mogą być wyposażone   
               w dwa modele silników:
 - 0,75 kW o prędkości roboczej od 2 do 14 m/min 
 - 1,5 kW o prędkości roboczej od 2 do 30 m/min   
              Produkujemy maszyny o głębokościach roboczych 
80, 200, 250 mm.
W ofercie przedstawiamy również
szeroką gamę zderzaków oporowych
zarówno płaskich jak i pół-
okrągłych, umożliwiających 
profi lowanie po łuku.
Za pomocą naszych maszyn
można obrabiać stal (400MPa) nawet 
do grubości 1,25 mm.

  Zaginarki rolkowe - BENDERY
   Ręczne narzędzia ułatwiające pracę na każdej   
  budowie. Ich relatywnie małe rozmiary w stosunku 
         do dużych możliwości pozwalają na pracę we wszelakich 
warunkach. W ofercie posiadamy Bendery mogące wykonywać gięcia rąbków 
prostych, wklęsłych oraz wypukłych z serii:
- MINI - regulowana głębokość robocza od 5 do 10, 25 
oraz 60 mm. Praca w zakresie od 0º do 90º; 
-UNO - regulowana głębokość robocza 
od 5 do 100, 200, 350 mm. Praca w zakresie 
 od 0º do 90º;
- UNO DISC -12, 20, 30, 40 mm 
głębokości roboczej. Praca w zakresie od 90º do 180º.

  W celu zwiększenia szybkości oraz jakości pracy przy gięciu  
    rąbków prostych stworzyliśmi serie:
             - DUO - regulowana głębokość robocza 
   od 5 do 200 i 350 mm. Praca w zakresie   
   od 0º do 90º;
                 - DUO DISC - 12 oraz 40 mm głębokości roboczej. 
Praca w zakresie od 90º do 180º.  

  Szablon Kominowy SK-1250
 Urządzenie służy do wykonywania obróbek blacharskich 
kominów,     o kącie nachylenia od 0º do 55º, jak również okien dachowych  
    i lukarn. Prosta obsługa zapewnia  
      bezproblemową i szybką pracę.
     Nasza maszyna może być
     obsługiwana przez jedną osobę.  
    Zaletą naszego szablonu jest   
                całkowita wymiana wzorników
                kątowych stałych oraz rury 
                formującej na rurę o wymaganej 
               średnicy. Maszyna posiada zakres 
roboczy od 100 do 1250 mm. Regulacja szerokości odbywa się 
bezstopniowo po prowadnicach zębatych co zapewnia sztywność 
i powtarzalność. 

       Rysik Traserki - RAYZA - RT-100 i RT-200
 Służy do trasowania równoległych linii brzegowych na blachach. 
Nasza rayza jest wykonana ze stali nierdzewej 
narzędziowej, dodatkowo ulepszonej cieplnie,
co zapewnia większą trwałość produktu. Kolejną
zaletą jest grawer nanoszony metodą mechaniczną.
Dzięki temu napisy są trwałe i odporne na ścieranie.
                       W ofercie posiadamy Rayzy 
            o dwóch zakresach roboczych.
            Model RT-100 o zakresie roboczym
            od 5 do 100 mm ze skokiem 
            co 5 mm, Drugi model - RT-200 
            pracujący w zakresie roboczym 
od 5 do 20 mm oraz od 100 do 200 mm.

   Mufownica - Expander - Rozpychacz do rur
            Mufownica jest niezbędnym urządzeniem każdego blacharza zajmującego się wytwarzaniem 
rur spustowych i muf. Służy do rozpęcznia końcówki rury tak, aby można było estetycznie i bez trudu 
połączyć rury spustowe z mufą. Może być stosowana do rozszerzania rur wykonanych z miedzi, 
aluminium, cynku i stali szlachetnej.  Ma małe gabaryty i jest lekka, a dzięki dużej ilości końcówek 
mocujących można ją zamocować do różnego typu wiertarko-wkrętarek (Hex -11, SDS plus, SDS 
max), jak również do żłobiarki Sorex Technic. Ponadto posiadamy bogaty wybór średnic. Pokrywają 
one najczęściej spotykane średnice z zakresu od ø50 mm do ø180 mm.
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   Zaginarki dekarskie Z.R.S.
 Stale udoskonalana, ale już klasyczna konstrukcja pozwala na zachowanie dużej sztywności 
     oraz pełną regulację maszyny w szerokim zakresie. Dzięki temu parametry 
maszyny są zachowane przez wiele lat pracy. Bogara oferta zaginarek pozwala 
dopasować zaginarkę do własnych potrzeb. W ofercie posiadamy zaginarki krótkie 
od 660 mm długości roboczej, potrafi ące giąć blachy do 2 mm grubości, jak również 
uniwersalne maszyny 2160 oraz 2360, które są hitem sprzdaży w kraju 
oraz za granicą. Ofertę uzupełniają maszyny ciężkie, idealne do gięcia długich odcinków 
blach, nawet do 4160 mm długości roboczej o grubości do 0,8 mm. Do naszych maszyn 
oferujemy bardzo bogaty osprzęt dodatkowy, który diametralnie usprawnia i przyśpiesza pracę.

              Profi larka P-300 do Zaginarki Z.R.S. SOREX
    Profi larka P-300 jest nowatorskim urządzeniem do profi lowania, wzmacniania
     blach płaskich takich jak: panele ścienne, panele dekoracyjne, profi le 
    elewacyjne, fasady, lukarny, pobocza, pasy nadrynnowe i inne, według 
       własnej wyobraźni. Profi larka P-300 to sposób na własny styl 
oraz indywidualność przez nadanie ciekawej, niepowtarzalnej formy. W szybki i prosty sposób otrzymujemy nieszablonowe
efekty, przegięcia, promienie, wzmocnienia, a ograniczeniem jest tylko wyobrażnia operatora. Profi larka pozwala na pracę od 5 do 300 mm głębokości 
roboczej. W jednym przejściu można użyć aż czterech kompletów rolek. Do profi larki pasują wszystkie rolki dostępne do żłobiarek serii CW oraz CWM.

      Rolkowa dogniatarka falcu 
               z regulacją DFS-1
         Wygodne, bardzo szybkie narzędzie służace 
   do dokładnego dociśnięcia zagiętego wcześniej
   falcu w jednym cyklu roboczym. Idealne
   do estetycznego wykończenia okapów 
i kapinosów. Po domknięciu falcu pozostawia łezkę, dzięki czemu nie łamie 
blachy oraz nie uszkadza powierzchni. 
Nowością jest boczna regulacja ostatniej 
pary rolek dociskowych! Regulacja 
ta zwiększa zakres możliwości dogniatarki, 
czyniąc z niej narzędzie w pełni uniwersalne 
o wszechstronnym zastosowaniu. 
Udoskonalono także konstrukcję narzędzia umożliwiając dogniatanie blachy 
nawet z kąta zagięcia 45º.

    Zaginadło do haków rynnowych
             Kleszcze do gięcia haków rynnowych 
      z płynną regulacją kąta gięcia i zderzakiem 
      kąta. Nowa łożyskowana konstrukcja  
  zapewnia trwałość i niezawodność działania. Posiada 
system minimalizujący uszkodzenie powłoki galwanicznej na giętej 
powierzchni. Dodatkowo w celu zapewnienia bezpieczeństwa i wygody 
pracy dodane zostały rękojeści obsadzone gumą antypoźlizgową.

 Zaginadło do rąbka stojącego ZR-80, ZR-220 
   (pojedynczy i podwójny).
   Ręczne zaginadło dekarskie służy do łączenia  
            wstępnie wygiętych blach na falc w rąbek stojący  
            kątowy lub rąbek stojący podwójny. Dużą zaletą
            narzędzia jest jego uniwesalność - można 
wykonywać dwie operacje: zamknięcie rąbka stojącego kątowego, 
a po obrocie narzędzia o 180º, zamkniecie na rąbek stojący podwójny.
Urządenie jest dostępne w dwóch rozmiarach:
• 80 mm szerokości roboczej - ZR-80
•220 mm szerokości roboczej -  ZR-220

         Przymiar do mocowania łat
 Jest to przyrząd wykonany z ocynkowaych profi li  zamkniętych 
  i kątowników stalowych służących do ustalenia stałej 
           odległości pomiędzy łatami. Przyrząd posiada 
            pokrętło do regulacji rozstawu łat. 
            Maksymalny rozstaw możliwy 
do osiągnięcia to 55 cm. Ustawienie rozstawu ułatwia wmonotowana 
skala. Solidność wykonania i prostota konstrukcji czynią z tego urządzenia 
niezawodną pomoc każdego dekarza. W celu optymalizacji pracy 
oraz zwiększenia dokładności wybranego ustawienia, zaleca się używanie 
dwóch przymiarów jednocześnie.

    Wyrywacz do łat
 To narzędzie pozwala na usuwanie łat i pozostałych gwoździ. 
 Jest wyposażone w gumową rękojeść, która pozwala na pewny  
         chwyt podczas pracy, a także zwiększa 
komfort oraz bezpieczeństwo. Konstrukcja narzędzia jest prosta i pozwala 
na bardzo skuteczne oraz szybkie działanie.


