
 

ZAGINARKA RĘCZNA DO BLACH CIENKICH  

ZGR 1400/ 2000/ 2500/ 3000/ 3500/ 4000 

 
1. Przeznaczenie urządzenia: 

Maszyna jest fabrycznie przeznaczona tylko do zaginania cienkich blach wzdłuż linii prostej, w 

zakresie grubości do 2mm pod kątem do 145
o
/160

o 

Przewidywane zastosowanie: do obróbek dekarskich, oraz lekkich prac ślusarsko-blacharskich. 

 

2. Budowa 

W skład maszyny wchodzą: jednostka podstawowa (zaginarka) i ramiona podtrzymujące 

obrabiany materiał (arkusze blachy), spełniające rolę stołu odbiorczego. Podawanie materiału i 

odbiór wyrobu: ręcznie 

  

3. Działanie 

 Działanie maszyny oparte jest na zastosowaniu standardowego układu: belka dolna (stała) - 

ruchoma belka górna (dociskowa) - ruchoma belka zaginająca. Ułożony na belce dolnej arkusz 

blachy podlega dociśnięciu belką górną. Docisk blachy jest realizowany przy użyciu ręcznej 

dźwigni, z możliwością regulacji siły docisku (przy pomocy śrub rzymskich)  

 Istnieje możliwość unieruchomienia belki dociskowej w skrajnym, górnym położeniu 

(szczególnie przydatne przy wykonywaniu czynności manipulacyjnych, ustawicznych, czy 

pomiarowych)  

 Maksymalny kąt odchylenia belki zaginającej wynosi 145
o
 (na indywidualne zamówienie 

klienta 160
o
 ) 

 Maszyna posiada ograniczniki krańcowe, przeznaczone do ustalenia maksymalnego kąta 

odchylenia belki zaginającej 

 Istnieje możliwość dokonania regulacji ustawienia belki zaginającej w poziomie, oraz korekty 

ugięcia belki dolnej (przy pomocy śrub regulacyjnych i rzymskich) 

 Arkusz obrabianej blachy podtrzymuje stelaż znajdujący się z tyłu korpusu maszyny 

 

4. Dane techniczne 
 

Lp

. 

Nazwa – określenie Jm. ZGR 

1400 

ZGR 

2000 

ZGR 

2500 

ZGR 

3000 

ZGR 

3500 

ZGR 

4000 

1. Wymiary gabarytowe:        

 -szerokość cał. maszyny            A mm 1650 2400 2880 3390 3880 4390 

 -szerokość krawędzi rob.          Ar mm 1400 2140 2640 3140 3640 4140 

 -max. prześwit                         P mm 100 

 -wysokość robocza belki           Hr cm 90/94 90/94 94 94 94 94 

 -wysokość całkowita                 H mm 1000/1050 1050/1150 

 -długość                                  B mm 940 

 -długość max.                          B1 mm 940 

2. Wymiary charakterystyczne:        

 -max. grubość obr. blachy  mm 0,5-2 0,5-2 0,5-1 0,5-0,8 0,5-0,8 0,65 

 -max. kąt zaginania  0
O
 145 145/160 

3. Masa całkowita maszyny kg 150/180 260/900 350 450 550 800 

 

 

 

 


