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    WSRV   03.1    03.2     04.1     04.2    04.3 
 

       Diametru valţ mm  55        55     65      65         65 

    Lungime utilă mm  1020    1270     1020     1270     1520  

    Grosime tablă mm  1,25     1,00     1,50      1,25      1,00 

    Greutate     Kg  140      165     160      185       218 
 

Maşini de îndoit cu 3 valţuri pentru utilizare în atelier sau pe şan- 

tier. Valţurile sunt dispuse asimetric. Acţionarea se face manual 

printr-o manivelă indexabilă direct pe valţul inferior sau printr-un 

reductor intermediar cu raport de demultiplicare 1:4. 

 

Valţul superior este prevăzut cu un canal pentru execuţia de falţuri şi totodată basculabil spre faţă. Reduc-

torul intermediar şi roţile dinţate de acţionare sunt amplasate lateral, pe partea stângă, Valţul inferior şi cel 

din spate, sunt prevăzute cu 3 canale pentru insercţia de sârmă şi reglabile de pe partea stangă a maşinii. 

Reglarea valţului din spate se face prin pârghie cu clichet şi segment danturat pentru reglarea fină a repeat- 

bilităţii de prelucrare. O reglarea înclinată a valţului din spate, asigură realizarea de îndoiri conice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WSRV     05.1   05.2  05.3   05.4     06.1   06.2   06.3   06.4    07.1   07.2   07.3   07.4  
 

Diametru valţ    mm    75   75  75 75         80 80       80        80        85       85       85       85 

Lungime utilă    mm    1020   1270   1520   2020     1020 1270   1520    2020    1020   1270   1520   2020      

Grosime tablă    mm    2,00   1,75  1,50 0,75      2,25    2.00    1,75     1,00     2,50    2,25    2,00    1,25  

Greutate    Kg    310   350  390     450       335 380     4255    470      360     410     460     510 

 

        

Maşină de îndoit cu 3 valţuri dispuse asimetric. Valţul superior este 

prevăzut cu un canal pentru execuţia de falţuri şi totodată basculabil 

spre faţă. Reductorul intermediar şi roţile dinţate de acţionare sunt 

amplasate lateral, pe partea stângă, O reglarea înclinată a valţului  

din spate, asigură realizarea de îndoiri conice.  

Valţul inferior şi cel din spate, sunt prevăzute cu 4 canale  

pentru insercţia de sârmă şi reglabile de pe partea stangă a maşinii. 
 

Deplasarea valţului din spate se face continuu, prin roată de mână şi redactor melcat, cu afişaj de cote.    

 

 

 

 

 


