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1. Všeobecný popis stroja a aplikácie  

   
Spoločnosť "MAAD" vám ponúka ohýbačku plechov ZG-2000 / 0,7.  
Je to stroj s kompaktnou konštrukciou, jednoduchou obsluhou, určený hlavne pre pokrývačov. Funkčný a 
spoľahlivý pri používaní, zaručuje bezproblémovú prevádzku bez deformácií ohýbacích prvkov. Úzky 
ohybový nosník umožňuje vytvárať aj zložité lemovania.  
   

1.1. Základné údaje o produkte (technické parametre)  
   

Max. hrúbka spracovávaného plechu  0,7 mm pre Rm <400 MPa  

Maximálny uhol ohybu   155°  

Pracovná dĺžka ohybu  2140 mm  

Šírka ohýbacieho nosníka  15 mm  

Celkové rozmery  

Výška  980 mm  

Šírka  2350 mm   

Hĺbka  990 mm  

Hmotnosť  200 kg  

Obsluha  1 osoba  

Zárukať  12 mesiacov  

  

1.2. Zoznam základných komponentov a častí stroja  
  

 

 
 
1 - pevný nosník 

2 - prítlačný nosník 

3 - ohýbací nosník 

4 - rukoväť ohýbacieho    

nosníka 

 

   

 

  5 - napínač ohybového nosníka 

  6 - páka prítlačného nosníka 

  7 - noha ohýbacieho stroja 

  8 - rám 

 

 

  9 - pravítko 

10 - ovládač prítlačného nosníka 

11 - uhlomer 

12 - kruhové nožnice (ako 

        doplnkové vybavenie) 
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1.3 Technický popis 

 
 Hlavnými pracovnými prvkami ohýbacieho stroja sú nosníky: pevný (1), lisovací (2) a ohýbací (3).  

 Prítlačný nosník (2) je pohyblivý nosník 

používaný na fixáciu plechu v požadovanej 

polohe. Zdvíha a spúšťa sa pákou (6). Plynový 

tlmič (10) podporuje zdvíhanie prítlačného 

nosníka. Prítlačný nosník (PN) je navrhnutý tak, 

že jeho horná časť je vedením pre kruhové 

nožnice. Kruhové nožnice nie sú súčasťou 

ohýbačky. Môžu byť dodatočne objednané u 

výrobcu. Pri objednávke prosím uveďte typ 

ohýbačky s ktorou budú spolupracovať a hrúbku 

rezaného plechu. 

Prítlačný nosník je nastaviteľný silou / výškou 

pomocou napínačov (SR). Stroj je štandardne 

pred dodaním zákazníkovi skontrolovaný u 

výrobcu a nastavený na plech s hrúbkou 0,55 mm. 

Dá sa nastaviť aj na inú hrúbku plechu, ak si to 

zákazník vyžiada. Každý napínač (SR) je 

dotiahnutý maticou (N), takže nie je potrebné ich 

nastavovať. Neodborné nastavenie prítlaku 

pomocou napínačov môže viesť k nesprávnej 

prevádzke stroja, napríklad k zlému držaniu 

plechu prítlačným nosníkom. 
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Pri zmene hrúbky ohýbaného plechu je potrebné nastaviť napínače. Za týmto účelom odskrutkujte 

matice (N) doľava a otáčaním skrutiek doľava (zväčšenie pracovnej medzery) alebo doprava 

(zmenšenie pracovnej medzery) nastavte prítlačný nosník do požadovanej polohy. Pracovná 

medzera medzi pevným nosníkom (1) a prítlačným nosníkom (2) musí byť na oboch koncoch stroja 

rovnaká. 

 

Ohýbanie sa vykonáva otáčaním rukoväte (4) o 

určitú uhlovú hodnotu ohýbacieho nosníka (3). 

Uhlomer (11) pripevnený na ľavej strane 

ohýbacieho stroja pri pohľade spredu ukazuje 

aktuálny uhol ohybu plechu. 

Ohýbací nosník je výškovo nastaviteľný vo 

vzťahu k pevnému nosníku. Tento parameter 

ovplyvňuje polomer ohybu plechu a jeho veľkosť 

závisí aj od hrúbky ohýbaného plechu. Znížte 

ohýbací nosník (3) vo vzťahu k pevnému nosníku 

(1) pre hrubšiu platňu a pre získanie väčšieho 

polomeru ohybu a zdvihnite ho pre platňu s 

menšou hrúbkou a pre získanie polomeru ohybu 

menšej hodnoty. Výškové nastavenie sa 

vykonáva zdvihnutím ohýbacieho nosníka (3) a 

následným uvoľnením skrutiek (SD) 

a zaskrutkovaním alebo odskrutkovaním skrutiek (SU) na oboch stranách ohýbačky. Pre správnu 

činnosť stroja musí mať výška ohýbacieho nosníka (3) vo vzťahu k pevnému nosníku (1) rovnakú 

hodnotu na oboch koncoch stroja. Ohýbací nosník (3) má napínač (5) na nastavenie priamosti 

pracovnej hrany nosníka. K ohýbačke je pripevnený jednoduchý regál (8), ktorý umožňuje 

položenie plechu na úroveň pevného nosníka. Stroj má jednoduché meradlo (9), ktoré uľahčuje 

rezanie na určitú veľkosť pomocou kruhových nožníc (12). 

 

 

2. Bezpečnostné opatrenia 

 
Činnosti a pravidlá bezpečného používania zariadenia. 

 

Pred začatím práce: 

 

• pozorne si prečítať technickú a prevádzkovú dokumentáciu ohýbačky, 

• plánovať postupnosť vykonávania jednotlivých činností, 

• pripraviť materiál na spracovanie (ohýbanie), umiestniť ho tak, aby bola zaistená 

maximálna bezpečnosť pri zachovaní hraníc pracoviska, 

• skontrolovať technický stav ohýbačky a osvetlenia stanice, 

• vyskúšať prevádzku ohýbačky bez spracovávaného materiálu a skontrolovať jej funkčnosť, 

• PRACOVNÍK OBSLUHUJÚCI OHÝBACÍ STROJ JE POVINNÝ PRED VYKONANÍM 

PRÁCE POZORNE SKONTROLOVAŤ, ČI NIE JE MOŽNOSŤ RIZIKA ÚRAZU, 

• pripraviť potrebné dielenské pomôcky, meracie prístroje, pracovné nástroje a potrebnú 

osobnú ochranu vrátane povinných ochranných okuliarov, ochranných rukavíc a pod. 

• starostlivo skontrolujte, či je montáž ohýbacieho stroja na pracovisku správna (vyrovnaná), 

• spozorované chyby a nedostatky ihneď nahlásiť zodpovednej osobe 
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Pri práci na ohýbacom stroji je prísne ZAKÁZANÉ: 

 

• nesprávne vkladať spracovávaný plech, t.j. spôsobom, ktorý nezaručuje bezpečnú prácu, 

• premazávať a vykonávať údržbu ohýbačky počas pracovného pohybu, 

• spracovávať materiály, ktoré nie sú určené na spracovanie na tomto stroji, ako sú: drevo, 

sklo, plasty, keramika atď., 

• pri práci používať nesprávne alebo poškodené nástroje, 

• vkladať ruky a nespracovávané predmety do pracovnej oblasti stroja, 

• vkladať predmety a ruky do pracovných medzier na stroji, 

• počas prevádzky nechávať na stroji akékoľvek predmety, 

• spracovávať plechy a predmety, ktoré nespĺňajú požiadavky, napr. hrúbka plechu, kde je 

prípustná hrúbka 0,7 mm pre Rm> 400 MPa. 

 

Pri práci na ohýbacom stroji je NUTNÉ: 

 

• správne umiestniť a upevniť spracovávaný materiál v pracovnom priestore stroja, 

• udržiavať a mazať ohýbačku po jej zastavení, 

• udržiavať poriadok na pracovisku, nerozmiestňovať nástroje a predmety na ohýbanie alebo 

už ohnuté výrobky, 

• udržujte podlahu čistú a suchú, 

• používať iba pracovné nástroje a dielenské pomôcky, nepoškodené, správne namontované, 

ako sú: kladivá, pilníky, rezačky a pod., 

• používať osobné ochranné prostriedky, 

• nespracovávať plechy s hrúbkou nad 0,7 mm pri Rm> 400 MPa. 

 

Aktivity po práci: 

 

• opracované a hotové výrobky odložiť na určené miesta, 

• vyčistiť pracovisko od nečistôt, spracovateľského odpadu a usporiadať náradie a osobné 

ochranné prostriedky. 

• Pravidlá správania sa v núdzových situáciách: 

• akékoľvek závady a/alebo poškodenie ohýbacieho stroja ihneď oznámiť zodpovednej 

osobe, 

• ohýbačku, u ktorej bolo počas prevádzky zistené poškodenie, ihneď zastaviť, odpojiť od 

zdroja napájania a riadne označiť výstražnou tabuľou "Pozor oprava - neuvádzať do 

prevádzky", 

• poskytnúť zranenému prvú pomoc, v prípade potreby upovedomiť zdravotnú službu, 

zavolať záchranku, 

• v prípade poruchy stroja ohrozujúceho životné prostredie použiť zrozumiteľný a 

vnímateľný výstražný a poplašný signál, 

• nahlásiť každý pracovný úraz svojmu nadriadenému a opustiť pracovisko v stave, v akom 

k úrazu došlo. 
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3. Preprava a skladovanie 

 

Preprava ohýbačky ZG-2000 / 0,7 musí byť vykonaná s ohľadom na všetky opatrenia zaisťujúce v 

prvom rade bezpečnosť prepravcov. Stroj sa musí prepravovať vodorovne. Zdvíhanie a prenášanie 

stroja by sa malo vykonávať pomocou vysokozdvižného vozíka. Zariadenie by malo byť bezpečne 

pripevnené k vidliciam. Pri nastavení skladacieho stroja na pracovisku môžete stroj pohybovať po 

zemi. Malo by sa tiež pamätať na to, že konštrukcia by sa nemala nakláňať, pretože to môže viesť 

k nehode. 

Ohýbací stroj by sa mal skladovať v uzavretých priestoroch, kde sa teplota pohybuje od -5 do +40 

C° a vlhkosť nepresahuje 50% pri 40 C°. 

 

4. Údržba a mazanie 
 

Výrobca odosiela ohýbací stroj používateľovi chránený pred škodlivými podmienkami prostredia. 

Pracovné plochy stroja sú pokryté mastnotou. Zvyšné časti ohýbacieho stroja boli natreté dvoma 

vrstvami farby. 

 

Pre správnu a bezporuchovú 

prevádzku je potrebné pravidelné 

premazávanie pracovných plôch 

vedenia prítlačného nosníka PBD 

na ľavej a pravej strane ohýbačky. 

Nevyžaduje sa mazanie ložísk 

ohýbacieho stroja, pretože sú 

vyrobené z polyamidu. 

Po skončení pracovnej sezóny je 

potrebné: 

• vyčistiť ohýbací stroj, 

• chrániť pracovné plochy pred 

koróziou, 

• natrieť miesta, kde došlo k 

odlúpnutiu farby. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PBD 



str. 6 
 

 

5. Záruka, servis, náhradné diely 

 

 
 

ZÁRUČNÝ LIST č. ………………… 

 

Typ zariadenia: Ohýbačka plechu ZG 2000 / 0,7 

 

Dátum predaja: ……………………….… Číslo faktúry: ……………………………… 

 

 

     ZÁRUČNÉ PODMIENKY: 

 

1. Záručná doba je 12 mesiacov odo dňa zakúpenia tovaru. 

2. Počas záručnej doby sa výrobca zaväzuje bezplatne opraviť poškodenia vzniknuté neodbornou 

montážou, použitím nevhodných materiálov alebo výrobnej technológie. O tom, ako obnoviť 

účinnosť produktu, rozhoduje výrobca. 

3. Výrobca zaručuje správnu činnosť zariadenia za predpokladu, že budú dodržané odporúčania 

uvedené v návode na použitie. 

4. V záujme zachovania práv vyplývajúcich zo záruky je Kupujúci povinný bezodkladne nahlásiť 

príznaky nefunkčnosti stroja. 

5. Záruka zaniká, keď: 

a) Používateľ nedodržal odporúčania technickej a prevádzkovej dokumentácie, 

b) zariadenie bolo preťažené, t.j. bol spracovaný materiál s väčšou hrúbkou alebo vyššími 

pevnostnými parametrami, ako povoľuje výrobca pre daný výrobok, 

c) Časti boli vymenené alebo stroj bol opravený svojpomocne alebo osobami, ktoré nie sú 

autorizované spoločnosťou P.H.U.P. "MAAD", 

d) V konštrukcii stroja boli vykonané zmeny bez súhlasu a vedomia výrobcu. 

6. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnou prepravou, skladovaním, montážou a 

prevádzkou v rozpore s návodom na obsluhu. 

7. Obmedzenia: 

a) 6-mesačná záruka sa vzťahuje na spotrebný materiál, ako sú: klzné puzdrá, ložiská, plynové 

fľaše. 

b) V rámci záruky sa nevykonávajú činnosti súvisiace s údržbou, servisom alebo nastavovaním 

stroja. 

8. Výrobca opravuje stroje aj po uplynutí záručnej doby. 

 

 

 

 

 

                                                        ………………………………………………………………… 

                                                                                   (podpis a pečiatka predajného miesta) 
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6. CE vyhlásenie o zhode (výňatok z dokumentácie) 

 

 
 

 


