POWERslot TM Technology
Unikátní řešení ohýbání • kopíruje sílu ohýbaného materiálu
• vždy přesný ohyba díky vinylu nepoškodí ani lakovaný povrch

• OHÝBÁNÍ
• ŘEZÁNÍ

Exkluzivní zastoupení výrobce

M ark II.

MARK II – TRIMMASTER
Ohýbačka pro komerční použití
Nová řada ohýbaček MARK II s jedinečnou mechanikou ohýbací
lišty POWERslot Technology. Na trh se dodává ve dvou modelových
řadách.
Jde o modelové řady CONTRACTOR a pro silnější materiály
vhodnější model COMMERCIAL. Liší se počtem přítlačných ramen
a tím i silou zpracovávaného materiálu.

Contractor

Model
Délka
Váha v kg
Obj. kód

TM 660
1,98 m
32,70
14,52

TM 860
2,59 m
42,30
14,53

TM 1060
3,2 m
51,80
14,54

TM 1460
4,4 m
73,20
14,56

Příslušenství: 3021 – univerzální podvozek, 3004 – přídavná kolečka, 3006 – přídavná police, 3017 – řezačka, 3015 – proﬁlovačka, 3157 – sada náhradních dílů
Max. ohýbací kapacita v mm: AI – 1 • Cu – 0,6 • TiZn – 1 • FeZn – 0,6 • Nerez 0,5

Commercial

Model
Délka
Váha v kg
Obj. kód

TM 661
1,98 m
38,60
14,60

TM 861
2,59 m
51,80
14,61

TM 1061
3,2 m
64,50
14,62

TM 1461
4,4 m
91,40
14,64

Příslušenství: 3021 – univerzální podvozek, 3004 – přídavná kolečka, 3006 – přídavná police, 3017 – řezačka, 3015 – proﬁlovačka, 3967 – sada náhradních dílů
Max. ohýbací kapacita v mm: AI – 1,1 • Cu – 0,7 • TiZn – 1,1 • FeZn – 0,7 • Nerez 0,6

M ark IV.

Poznámka: u obou modelů není v ceně stroje zahrnuto příslušenství

MARK IV – INDUSTRIAL TRIMMASTER
Profesionální klempířská ohýbačka
Model Mark IV – Industrial je plně profesionální klempířský stroj
pro každodenní použití. Poskytuje kompletní řešení, jehož součástí
je stojan Xtreme. Stojan je rychloupínací a skládací, což zajišťuje
rychlou a pohodlnou instalaci ohýbačky do pracovní polohy přímo
na pracovišti (např. na střeše panelového domu).
Konstrukční řešení ohýbací lišty POWERslot Technology je zárukou
maximální kvality ohybu. Ohýbačka Mark IV má největší počet
přítlačných ramen, čímž je zajištěna maximální ohýbací kapacita
a komfort práce s různými silami materiálu.

Industrial

Model
Délka
Váha v kg
Obj. kód

IT 663
1,98 m
54
14,20

IT 863
2,59 m
67,10
14,21

IT 1063
3,2 m
79,80
14,22

IT 1463
4,4 m
106,60
14,24

Příslušenství: 3004 – přídavná kolečka, 3006 – přídavná police, 3017 – řezačka, 3015 – proﬁlovačka, 3910 – sada náhradních dílů
Max. ohýbací kapacita v mm: AI – 1,2 • Cu – 0,8 • TiZn – 1,2 • FeZn – 0,8 • Nerez 0,7
Poznámka: Stojan Xtreme je v ceně stroje. Ostatní příslušenství není v ceně stroje
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P říslušenství

Řezačka TrimCutter
Příslušenství 3017 • Obj.kód 14,42

Řezačka TrimCutter nabízí pohodlné řezání kovových materiálů, a to u obou modelů
ohýbaček Van-Mark. Kotoučové nože zajišťují přesný řez bez deformace materiálu. Pohyb
celého nástroje je zajištěn dvěma páry vodících kladek umístěných na vnitřní straně řezačky.
Tím je dosaženo pohodlného a rychlého snímání a zakládání řezačky do pracovní polohy.

Řezačka TrimCutter – maximální tloušťky řez. materiálu v mm
Al
Cu
TiZn
FeZn
Nerez
1,2
0,8
1,2
0,8
0,7

Proﬁlovačka TrimFormer
Příslušenství 3015 • Obj.kód 14,40

Proﬁlovačka TrimFormer − umožňuje tvorbu tří druhů proﬁlů lehce měnitelnou sestavou
proﬁlovacích válečků. Proﬁl je vhodný zejména pro podélné zpevnění materiálu proti ohybu
a zároveň slouží jako estetický prvek. Možno použít u obou modelů. Způsob pohybu
nástroje je totožný jako u řezačky.

Univerzální podvozek
UniStand

Přídavná police
Účelné rozšíření pracovní plochy pro
odkládání nářadí. (Např. řezačky
a proﬁlovačky.)

Umožňuje bezpečné upnutí a pohodlnou
manipulaci s ohýbačkou a zajišťuje její
ergonomickou pracovní polohu.

Příslušenství 3006 • Obj.kód 14,44

Příslušenství 3021 • Obj.kód 14,41

Přídavná kolečka
Wheel kit
Pro pohodlnou manipulaci v každém terénu.

D ělička

(průmyslová)

Příslušenství 3004 • Obj.kód 14,43

Tune Up Kit
Model Obj. kód
3910
16,12
3157
16,14
3967
16,11

Sada náhradních dílů
Tune Up Kit
Náhradní díly pro
všechny modelové řady.
Příslušenství

INDUSTRIAL SLITTER COMBO
Průmyslová dělička − komplet
Používá se pro podélné dělení a perforování materiálu. Počet
řezných kotoučů jsou tři, nebo dva a jeden perforovací (např. pro
vytvoření větrací mřížky). Kotouče jsou snadno a rychle nastavitelné
do požadované vzdálenosti od sebe. Součástí kompletu je motor
220 V, univerzální podvozek a víceválečkový stůl pro zpracovaný
materiál. Vhodné pro práci jak v dílně, tak přímo na staveništi.
K dodání i varianta s ručním pohonem.

Industrial Slitter Combo
Model
SCI 48
Příslušenství:
Délka v cm
121,9 3024 – perforovací kotouče (Obj. kód 16,03)
5035 – řezací kotouče (Obj. kód 16,05)
Obj. kód
14,87
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M obilní klempířská dílna
K ontakty

Mobilní klempířská dílna
Jde v podstatě o ohýbačku o pracovní šířce 259 cm (MARKII nebo MARK IV) umístěnou na přívěsný vozík. Součástí vozíku
je výklopný rám (jehož částí je zásobník na plechy formátu 200×100 cm a menší), na němž je upevněna ohýbačka. Po
dojetí na pracovní místo se sklopí bočnice a jednoduchým způsobem (po odjištění z přepravní polohy) se sklopná část rámu
i s ohýbačkou vykloní do pracovní polohy. Po těchto úkonech (max. 2 min.) je ohýbačka připravena k práci. Samozřejmě
lze ohýbačku jednoduše z rámu odejmout, upevnit na podvozek nebo stojan a přemístit do dílny, na stavbu apod.
V pohotovostním stavu (vozík je vybaven ohýbačkou a příslušenstvím) zůstává cca. ½ ložné plochy volná, takže lze převážet
i další materiál (např. svitky apod.) nebo dříve zhotovené polotovary. Vozík je vybaven na oji pojízdným kolečkem, takže s ním
lze pojíždět i bez tažného vozu. Dále je vybaven sklopnými stabilizačními nožkami, které zabezpečí pevnou pracovní plochu
a vyvážení na nerovném terénu. Součástí vozíku je nájezdová i ruční brzda. K práci není třeba, aby byl vozík připojen k tažnému
vozidlu, vozík má sklopné bočnice a je celý zaplachtován. Plachtu lze zajistit tzv. celním lankem. Při práci na ohýbačce stačí
odklopit pouze jednu boční část plachty, takže vše je kryté před nepřízní počasí. Vozík má ložnou plochu 330×170 cm. Lze
jej připojit za osobní vozidla s klasickým tažným zařízením. Hmotnost vozíku je 418 kg, včetně ohýbačky a příslušenství je cca.
500 kg (dle typu). Celkové zatížení vozíku je max. 750 kg, takže je možné ještě naložit 250 kg např. plechů, polotovarů či
nářadí. Vozík splňuje veškeré náležitosti pro provoz na komunikacích v EU.

Model
MKD1
Obj. kód
MKD2
Obj. kód

IT 863
14,94
14,95

Mobilní klempířská dílna
IT 860 IT 861
Poznámka:
14,96
14,98
řada MKD1 = nosnost do 750 kg
řada MKD2 = nosnost do 1300 kg
14,97
14,99
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