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Univerzální profilovací linky
Rovnací
zařízení

Odvíjecí buben

Podavač

Hydraulický lis

Vevádění plechu

Kontrola
smyčky

Rychlovýměnné kazety

Linku navrhneme podle Vašich potřeb
• konstrukce a výroba na míru
• vlastní výroba všech
částí stroje
• možnost napojení na řídicí
systém firmy
• rychlovýměnný kazetový
systém

• výroba dílů včetně otvorů,
prolisů a ohybů
• automatické skládání dílů
• rychlost až 80 m/min
• přesnost výroby profilů
až +/- 0,1 mm

Profilovací linka

Dělící zařízení

Rovnací hlava

Pohon linky

Panák

H

Y

X

Z

PZM

100

97 - 140

35

160 - 300

PZA

120

90 - 145

44

160 - 420

PZB

150

116 - 176

50

140 - 730

PZC

180

140 - 200

65

160 - 760

PZD

220

160 - 270

80

400 - 820

Výběhový stůl

Letmé dělení
Příklady použití / obvyklé použití
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Kompaktní profilovací linky
VS 7

profilovací
místa

průměr
hřídelí

8/16

Ø 50 mm

tloušťka
plechu
max.

2 mm

šíře
svitku
150 mm

VS 5

profilovací průměr
místa
hřídelí
10/20

tloušťka
plechu

šíře
svitku

Ø 35 mm max. 1,5 mm 120 mm

VS 4

profilovací průměr
místa
hřídelí
8/16

tloušťka
plechu

šíře
svitku

Ø 35 mm max. 1,5 mm 120 mm

• jednoduché profilovací linky

• výroba dílů ze svitku nebo z přístřihu

• výroba profilů na obou stranách stroje • letmé uložení profilovacího nářadí
• nízké pořizovací náklady

• pevná rozteč hřídelů

• manuální i automatické řízení

• CNC řízení

VS 1, 2, 3

profilovací
místa

průměr
hřídele

tloušťka
plechu

šíře
plechu

VS1

7

Ø28 mm

max. 1 mm

60 mm

VS2

9

Ø28 mm

max. 1 mm

60 mm

VS3
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Ø28 mm

max. 1 mm

60 mm

VS1
VS2
VS3
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Duplexní profilovací linky

Detaily stroje

Ukázky profilů

• Výroba dílů s variabilní šířkou
• Rychlovýměnný kazetový systém
• Výroba dílů ze svitku nebo z přístřihu
• Manuální i automatické řízení
• Profilovací hlavy v olejové lázni

• Kompletní výroba polic, panelů
i jiných dílů obdobného typu
• Předstřižení, lisování, profilování,
odstřižení, příčný ohyb
• Vývoj a konstrukce strojů na míru

7

Sváření

Ukázky profilů

• indukční, laserové, TIG
• až 70 m/min
• tloušťka plechu 0,6 - 4 mm
• plně automatické linky

Odvíjení

1t

2t

• mechanické brždění
• mechanické rozpínání

• pneumatické brždění
• pneumatické brždění
• mechanické rozpínání
• mechanické rozpínání
• přítlačné rameno (opce) • elektrické otáčení
• motorický pohon (opce) (opce)
• přítlačná ramena (opce)
• motorický pohon (opce)

2x 2t otočný

5t ležatý
• mechanické brždění
• mechanické rozpínání
• šíře svitku až 1500 mm
• jednoduché provedení

5t svislý
• pneumatické brždění
• hydraulické rozpínání
• motorický pohon

(JOG nebo hlavní pohon)

• hlídání smyčky (opce)
• přítlačné rameno
(opce)
• navážecí vozík (opce)

Děrovací a tvářecí lisy
• až 400 zdvihů za minutu
• děrování a profilování
až 60 m/min
• vícenásobné děrování
a tváření
• hydraulický pohon
• zapojení do automatické
linky
• děrování před profilovací
linkou
• děrování a tváření
za profilovací linkou

Sady profilovacích válců
• vlastní konstrukce a výroba
• obrábění válců po kalení
• tepelné zpracování
• kalibrační zkoušky
• univerzální sady válců pro více profilů
• výroba sad válců na profilovací linku
jiného výrobce

9

Dělení profilů

Letmé dělení
s lineárním motorem
• nejvyšší rychlost
• nevyšší zatížení (nosnost)
• robustní provedení
• délka pojezdu 2000/3000 mm

Letmé dělení
se servomotorem
a kuličkovým
šroubem
• pro lehčí provedení
dělicích adaptérů

Start-stop dělení
• nízké pořizovací náklady
• vysoká přesnost polohování
• vhodné pro děrování

a tváření po profilování dílů
s více operacemi

• délka pojezdu 1200 mm

Dělicí adaptéry

Adaptér pro
střih bez odpadu

Adaptér pro střih Adaptér pro střih Dělicí pila
s odpadem
uzavřených profilů • střední až nízká

• vysoká produktivita

• středně vysoká
produktivita

• střední produktivita

• složité profily

• složité nástroje

• jednoduché profily
• jednoduché nástroje

• velmi složité profily

produktivita

• nejsložitější profily
• rychloběžné a pomaluběžné provedení

Výběhové stoly

Pevný stůl

Vlečený stůl

Vidlicové skládání

• pro profily 2500 - 6000 mm

• pro profily 20 - 3000 mm

• doplňkové zařízení pro skládání

• hydraulicky sklopný

• vhodný pro krátké profily

• ideální pro nepřetržitou výrobu

• sklopný na jednu nebo obě strany

• vlečený dělicím zařízením

• snadné skládání do balíků

• pneumaticky sklopný

O firmě
PL

Praha

DE
SK
AT

Historie

SWAH s.r.o.

Počátky firmy SWAH sahají do roku 1988, kdy

Pražská 354

vznikla jako malá výrobna jednoúčelových

252 29 Dobřichovice - Lety

strojů. Po deseti letech úspěšného provozu

GPS: 49°55’28.301”N, 14°15’43.140”E

vybudovala novou provozovnu o rozloze
3000 m2, necelých 30 minut od pražského
letiště. Výroba se zaměřuje na profilovací

Výroba

linky a stroje na vzduchotechnické potrubí.

Konstrukce, výběr vhodného materiálu,

Současnost

technologie, přesnost výroby a především

Firma v dnešní době působí v celosvětovém

zkušení lidé jsou základními pilíři naší firmy.

měřítku a zaujímá silné postavení ve výrobě
profilovacích linek. Neustálé vylepšování
a vývoj strojů přináší velké úspěchy a mnoho
vracejících se zákazníků.

Lidé
Firma SWAH byla založena a vybudována
třemi společníky za podpory jejich rodin.

Díky použití nejmodernější výrobní technolo-

Lidé pracující ve firmě jsou odborníky ve

gie a stálému obnovování strojního vybavení

svém oboru a většina z nich je zde již od je-

vyrábíme kvalitní, produktivní stroje

jího založení. Lidé jsou nejdůležitější součástí

s dlouhou životností.

naší firmy.
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