
 
 

 
 
 

Hepeka - Poland  Sp. z o.o. 41-200 Sosnowiec  ul. Staropogoñska 35/II  tel (032) 2901070 fax  (032) 2901079 

 

Hepeka - Poland Sp.z o.o. ul. Staropogoñska 35/II  41-200 Sosnowiec 
hepekapl@demo.pl   Tel. +48 32 2901070 Fax: +48 32 2901079 

www.hepeka.com 
 

 

  

Hepeka - Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w  powy¿szych danych bez uprzedniego informawania o tym. 

 Super Bender SB48T       Giêtarka beztrzpieniowa. 
 

 

Giêtarka do rur, profili i ksztaùtowników 
Technologia giêcia za pomoc¹  owijania rury na obracaj¹cym siê narowkowanym wzorniku 
 
 
Wersja ze zwiêkszon¹ prêdko�ci¹ robocz¹ 
Zasilanie trófazowe 3x400 V 
Zakres �rednic rury od Ø  5 mm do Ø   48 x 3,5 mm dla stali miêkkich 
Minimalny promieñ giêcia 2 x Ø   � zale¿ny od geometrycznych i wytrzymaùo�ciowych parametrów rury 
Maksymalny promieñ giêcia 300 mm 
Maksymalny k¹t giêcia 180º 
Programowanie k¹tów giêcia i sprê¿ysto�ci za pomoc¹  ukùadu mikroprocesorowego.  
Mo¿liwo�ã zaprogramowania 30 programów po 9 giêã w ka¿dym 
Prêdko�ci giêcia 4 obr/min  
Wizualizacja i kontrola k¹ta  giêcia ±1o i k¹ta sprê¿ysto�ci±0,5o) 
Powtarzalno�ã - 1o 

Sterowanie przeù¹cznikiem pedaùowym lub za pomoc¹ klawiatury 
£atwe programowanie mikroprocesora za pomoc¹  lekkodotykowej klawiatury 
Kontrolka informuj¹ca o przeci¹¿eniu maszyny (maszyna wyù¹cza siê) 
Napiêcie sterowania 24 V 
Wielojêzyczne menu 
Funkcja diagnostyki uszkodzeñ 
Przystosowana do wspóùpracy z pozycjonerem A40/P 
Szybka wymiana oprzyrz¹dowania � w ci¹gu 20 sekund mo¿liwa jest wymiana             wzornika mocowanego  
        na sze�ciok¹tnym wale i formy po�lizgowej mocowanej specjalnym                zatrzaskiem 
System hamowania silnika umo¿liwiaj¹cy wysok¹ powtarzalno�ã giêã 
Nie wymaga posadowienia � posiada koùa dziêki czemu istnieje mo¿liwo�ã     ùatwego  przemieszczania 
Wymiary: 410 x 570 x 1000 mm 
Waga ( bez oprzyrz¹dowania ): 110 kg 
 

Typ profilu Materiaù* Orientacyjne maks. 
zakresy pracy [mm] 

Rura Rury kotùowe 48 x 3,5 
Rura Stal zwykùa 48 x 3,5 
Rura Miêkki mosi¹dz 60 x 3 
Rura Stal nierdzewna 48 x 2,5 
Rura Stal meblowa 54 x 1,5 
Rura ST 35 stal hydrauliczna 50 x 4 
Rura Twarda miedê i aluminium 64 x 2 
Prêt okr¹gùy Stal miêkka 32 
Pùaskownik Stal miêkka 8 x 48 
Profil prostok¹tny Stal miêkka 20 x 40 x 3 
Profil kwadratowy Stal miêkka 40 x 40 x 3 
Prêt kwadratowy Stal miêkka 30 x 30 
Teownik Stal miêkka 40 x 40 x 5 
Ceownik Stal miêkka 32 x 16 x 5 

*Dla materiaùu o wytrzymaùo�ci 42 kg/mm2 

       Maksymalne zakresy giêcia podano dla materiaùów  o wytrzymaùo�ci poni¿ej 42 kg/mm²      
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