
Klempíøský obrubovací stroj

XB 50/180

U�ití

Popis stroje

Klempíøský obrubovací stroj XB 50/180 je urèen k
obrubování, zakládání, lemování, vyrovnávání,
tìsnìní den pøípadnì zakládání drátu nebo støíhání
plechù do 0,8 mm pøi pevnosti do 400 MPa.

Klempíøský obrubovací stroj se skládá z litinového
tìlesa ve kterém jsou ulo+eny høídele s ozubenými
koly, mechanizmus pøesouvání spodního høídele a
pøitlaèování vrchního høídele u tohoto typu ruènì
ovládaným pøítlaèným šroubem. Základna tìlesa je
opatøena tøemi otvory pro pøipevnìní na pevnou
podlo+ku.
Posuvný doraz pro vedení plechu umístìný ve dvou
vodítkách po stranì stroje je dvoudílný, jeho
pracovní èást je vyrobena z ocelového plechu.
Konstrukènì je øešen tak, +e je mo+no jej po
opotøebení otoèit.
Ke stroji se dodává 12 párù standardních
tvarovacích kladek, které nejsou v cenì stroje.
Jiné tvary kladek je mo+no vyrobit dle pøedlo+eného
po+adavku.

Technická data stroje
Tlouš+ka zpracovávaného materiálu pøi pevnosti do 400 MPa 0,8 mm
Rozevøení vrchního høídele + 15 mm
Axiální posuv spodního høídele 14 mm
Pracovní hloubka 180 mm
Pracovní výška stroje 390 mm
Rozmìry stroje: výška 515 mm

šíøka 210 mm
délka 395 mm

Hmotnost 23 kg

Klempíøský obrubovací stroj

XB 56/280

U�ití

Popis

Klempíøský obrubovací stroj XB 56/280 je urèen
k+obrubování, zakládání, lemování, vyrovnávání,
tìsnìní den pøípadnì zakládání drátu nebo støíhání
plechù do 1,0 mm pøi pevnosti do 400 MPa.

Klempíøský obrubovací stroj se skládá z litinového
tìlesa ve kterém jsou ulo+eny høídele s ozubenými
koly, pøedlo+ený pøevod 1: 2,32 mechanizmus
pøesouvání spodního høídele a pøitlaèování vrchního
høídele ruèním pøítlaèným šroubem. Vlo+ený pøevod
usnadòuje práci se silnìjšími plechy. Oba høídele
jsou ulo+eny v litinových tìlesech, tak+e je nutné je
na oznaèených mazacích místech pravidelnì
udr+ovat mazacím olejem. Základna tìlesa je
opatøena tøemi otvory pro pøipevnìní na pevnou
podlo+ku.
Posuvný doraz pro vedení plechu je slo+en ze tøí
dílù a opatøen ocelovou vlo+kou, kterou je mo+né
po opotøebení vymìnit.
Ke stroji se dodává 12 párù standardních
tvarovacích kladek, které nejsou v cenì stroje.
Jiné tvary kladek je mo+no vyrobit podle
pøedlo+eného po+adavku.

Stroj je mo+né vybavit pøídavným zaøízením
NOR 1200/1, které slou+í k+vystøihování
kruhových dílù.

Technická data stroje
Tlouš+ka zpracovávaného materiálu pøi pevnosti do 400 MPa 1,0 mm
Rozevøení vrchního høídele + 15 mm
Axiální posuv spodního høídele 14 mm
Pracovní hloubka 280 mm
Pracovní výška stroje 390 mm
Rozmìry stroje: výška 570 mm
šíøka 230 mm

délka 730 mm
Hmotnost stroje 60 kg

Kruhové nù!ky NOR 1200/1

U�ití

Popis

Kruhové nù+ky NOR 1200/1 jsou pøídavné zaøízení
ke klempíøským obrubovacím strojùm XB 56/280,
XBC 56/300 a XBC2 56/300. Toto pøídavné zaøízení
slou+í k+vystøihování kruhových souèástí z+plechu
do tlouš+ky 1 mm pøi pevnosti 400MPa. Nejvìtší
prùmìr vystøihované souèásti je 1200 mm.

Kruhové nù+ky se skládají ze ètyø vodících tyèí,
které se pøipevòují na litinové tìleso pøíslušného
stroje. Na vodící tyèe se nasunou posuvné jezdce
se støedícím èepem na spodním páru tyèí a
s+pøítlaèným šroubem na vrchním páru tyèí. Konce
tyèí jsou pro vìtší tuhost spojeny deskami. Spodní
a vrchní høídel jsou osazeny støíhacími kladkami,
které se dodávají se zaøízením.

Technická data stroje
Maximální tlouš+ka støíhaného materiálu pøi pevnosti do 400 MPa 1,0 mm
Maximální prùmìr souèásti 1200 mm
Minimální prùmìr souèásti 100 mm
Hmotnost pøídavného zaøízení 24 kg



Klempíøské obrubovací stroje

XBC 56/300, XBC2 56/300

U�ití

Popis

Klempíøské obrubovací stroje XBC 56/300 jsou
urèeny k+obrubování, zakládání, lemování,
vyrovnávání, tìsnìní den pøípadnì zakládání drátu
nebo støíhání plechù do 1,2 mm pøi pevnosti do 400
MPa.

Stroje se skládají z+litinového tìlesa ve kterém jsou
ulo+eny høídele s+ozubeným pøevodem, mechanizmus
pøesouvání spodního høídele a pøitlaèování vrchního
høídele. Tìleso stroje je pøipevnìno na plechovém
stojanu.
Na boèní stranì stroje je umístìna rozvodná skøíò
s+ovládacím panelem. Stroj XBC je vybaven
frekvenèním mìnièem umo+òujícím plynulou regulaci
otáèek høídelí. Stroj XBC2 je vybaven dvoubìhovým
motorem. K+ovládání slou+í no+ní ovladaè propojený
se+strojem pohyblivým kabelem. Je urèen ke spouštìní
motoru pro pohon høídelí nohou. K+zastavení stroje
slou+í tlaèítko STOP umístìné na tìlese stroje.
Ovládání pøítlaku vrchního høídele je ruèní, ovládané
pøítlaèným šroubem s+ruèním kolem. Dva druhy
posuvných vodících dorazù jsou ve své pracovní èásti
opatøeny vlo+kou s+vysokou tvrdostí. V yhoví tak
zvýšeným nárokùm na opotøebení pøi zpracování
plechových dílù z nerezu.
Stroj je mo+no dodat v provedení s pneumatickým
pøítlakem vrchního høídele.
Ke stroji je mo+no dodat 12 párù standardních
tvarovacích kladek, které nejsou v cenì stroje.

Jiné tvary kladek je mo+no vyrobit podle
pøedlo+eného po+adavku.
Oba stroje je mo+no vybavit pøídavným
zaøízením NOR 1200/1, které slou+í
k+vystøihování kruhových dílù.

Technická data stroje
Tlouš+ka zpracovávaného materiálu
pøi pevnosti do 400 MPa 1,2 mm
Rozevøení vrchního høídele + 15 mm
Axiální posuv spodního høídele 20 mm
Pracovní hloubka 300 mm
Pøíkon motoru 0,25/0,37 kW
Jmenovité napìtí 230 V / 400 V
Otáèky høídelù 20 80 ot / 35/70 ot
Rozmìry stroje: výška 750 mm

šíøka 700 mm
délka 670 mm

Hmotnost stroje 78 / 83 kg
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Klempíøský obrubovací stroj

XBC 100/400, 100/400M, 100/400P

U�ití

Popis

Klempíøský obrubovací stroj XBC 100/400 je urèen
k obrubování, zakládání, lemování, vyrovnávání,
tìsnìní den pøípadnì zakládání drátu nebo støíhání
plechù do pevnosti 800 MPa a síly 2 mm nebo do
pevnosti 400 MPa a síly 3 mm.

Klempíøský obrubovací stroj se skládá z litinového
tìlesa ve kterém jsou ulo+eny høídele s ozubenými
koly, mechanizmus pøesouvání spodního høídele a
pøitlaèování vrchního høídele. Tìleso stroje je
pøipevnìno na plechovém stojanu.
Na boèní stranì stroje je umístìna rozvodná skøíò
s+ovládacím panelem. Stroj je vybaven frekvenèním
mìnièem umo+òujícím plynulou regulaci otáèek
høídelí. K obsluze slou+í dvojitý no+ní ovladaè
propojený se strojem pohyblivým kabelem. Je urèen
ke spouštìní pohonu høídelí a je oznaèen šipkami
doleva a doprava pøièem+je nutné, aby smìr
pohybu materiálu mezi kladkami byl shodný se
šipkami, které oznaèují levý a pravý no+ní spínaè.
K zastavení stroje slou+í tlaèítko STOP umístìné na
rozvodné skøíni. Pro nouzové zastavení se
pou+ívá tlaèítko CENTRAL STOP umístìné
na tìlese stroje.
Pøítlak vrchního høídele je proveden
ruèním kolem, elektromotorem
nebo pneumatickým
válcem. Tomu je
pøizpùsobena
elektrická výstroj
strojù.

Oba posuvné vodící dorazy jsou ve své pracovní
èásti opatøeny vlo+kou s vysokou tvrdostí. V yhoví
tak zvýšeným nárokùm na opotøebení pøi
zpracování plechù z nerezu.
Stroj je mo+no dodat s pneumatickým nebo
motorovým pøítlakem vrchního høídele.
Ke stroji je mo+no dodat 6 párù standardních
tvarovacích rolen, které nejsou v cenì stroje.

Technická data stroje
Tlouš+ka zpracovávaného materiálu
pøi pevnosti do 400 MPa 3 mm

do 800 MPa 2 mm
Rozevøení vrchního høídele + 30 mm
Axiální posuv spodního høídele 20 mm
Pracovní hloubka 400 mm
Pøíkon motoru 1,1 kW
Jmenovité napìtí 230V/400V
Otáèky høídelù 15,5 a+46,5 ot
Rozmìry stroje: výška 1440 mm

šíøka 840 mm
délka 670 mm

Hmotnost stroje 210 kg
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Pøídavné zaøízení XZP 35 PLUS

Zakru!ovací stroj XZP 35

U�ití

Popis

Zakru+ovací stroj XZP 35 je urèen k zakru+ování
tyèového materiálu, trubek a profilù za studena.
Nastavení hodnot pro tváøení se provádí ruènì
podle stupnice.

Zakru+ovací stroj se skládá z vlastní zakru+ovací
hlavy opatøené dvìma høídeli ulo+enými v
ku+elíkových valivých lo+iscích. Oba høídele jsou
pohánìny elektromotorem s pøevodovkou pøes
ozubené soukolí.
Tøetí, pøítlaèný høídel je ulo+en stejným zpùsobem
v+posuvném kluzáku, který je do pracovní polohy
posouván otáèením pøítlaèného šroubu. Základní
tìleso zakru+ovací hlavy je ocelové vèetnì nábojù
lo+isek. Hlava stroje je opatøena krytem z plastické
hmoty.
Zakru+ovací hlava je ulo+ena otoènì na èepech
v+základním stojanu a je mo+no ji nastavit také do
vodorovné polohy.
Stroj je propojen pohyblivým kabelem s dvojitým
no+ním ovladaèem který je dále vybaven tlaèítkem
STOP. Dvojitým no+ním spínaèem se ovládá chod
hlavního motoru smìrem doprava a doleva pøièem+
je po+adováno aby smìr pohybu materiálu mezi
válci byl shodný se šipkami které oznaèují levý
a+pravý no+ní spínaè. Tlaèítko STOP slou+í pro
zastavení stroje pøi nastaveném trvalém chodu
stroje.
S výhodou je mo+né tento stroj doplnit o pøídavné
zaøízení XZP 35 PLUS. To je urèeno pro ohýbání
trubek do 1" a jiných profilù s odpovídající pevností
a významnì rozšiøuje mo+nost vyu+ití stroje.

Technická data stroje

Prùmìr høídelí 35 mm
Otáèky høídelí 6 ot
Pøíkon motoru 0,75 kW
Napìtí/kmitoèet standart 400V/50Hz
Rozmìry stroje: výška 1320 mm

šíøka 685 mm
délka 600 mm

Hmotnost stroje 200 kg
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Zakru!ovací stroj XR 48

U�ití

Popis

Zakru+ovací stroj XR 48 je urèen k zakru+ování
a+ohýbání tyèového materiálu, trubek a profilù za
studena v seriové výrobì. Nastavení hodnot pro
tváøení se provádí podle analogových stupnic.

Zakru+ovací stroj je tvoøen stojanem, který je v pøední
èásti opatøen otoèným stolem s centrální tváøecí
kladkou. Svislý høídel otoèného stolu je ulo+en
v+pevném náboji v ku+elíkových lo+iscích. Pohon
otoèného stolu je odvozen od pøevodovky pøes èelní
ozubená kola.
Pøítlaèné kladky jsou neseny na jednom posuvném
suportu. Hlavní pøítlaèná kladka je umístìna v ose
suportu. Dvì postranní pøítlaèné kladky jsou neseny
po+obou stranách na ramenech nezávislých na støední
pøítlaèné kladce. Pøítlaèné kladky nejsou pohánìny.
Pøi+tváøení jsou unášeny tváøeným materiálem.
Posuv suportu s pøítlaènými kladkami je proveden
šroubem s ruèním kolem nebo elektromotorem
s+pøevodovkou.
Rozvodná skøíò stroje je propojena pohyblivým
kabelem s dvojitým no+ním ovladaèem,
který je dále vybaven tlaèítkem STOP umístìným
na+sloupku. Dvojitým no+ním spínaèem se
ovládá chod hlavního motoru smìrem doprava
a+doleva pøièem+je po+adováno aby smìr

pohybu materiálu mezi válci byl shodný se
šipkami které oznaèují smìr otáèení stolu.
Pro nouzové zastavení stroje slou+í tlaèítko
CENTRAL STOP umístìné na rozvodné skøíni.

Prùmìr høídele otoèného stolu 48 mm
Otáèky stolu 5 ot
Pøíkon hlavního motoru 1,1kW
Napìtí/kmitoèet standart 400V/50Hz
Rozmìry stroje: výška 1094 mm

šíøka 550 mm
délka 1025mm

Hmotnost stroje 380 kg

Technická data stroje
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Zakru!ovací stroj XZP 65

U�ití

Popis

Zakru+ovací stroj XZP 65 je urèen k zakru+ování
tyèového materiálu, trubek a profilù za studena.
Nastavení hodnot pro tváøení se provádí podle
analogových stupnic.

Zakru+ovací stroj se skládá z vlastní zakru+ovací
hlavy opatøené tøemi høídeli ulo+enými v
ku+elíkových valivých lo+iscích. Všechny tøi høídele
jsou pohánìny elektromotorem s pøevodovkou pøes
ozubené soukolí.
Støední høídel je ulo+en v pevném náboji, další dvì
høídele jsou ulo+eny v nezávisle výkyvných
ramenech. Pøítlak ramene s levým høídelem je
ovládán ruènì, pøítlak ramene s pravým høídelem je
ovládán motorem s pøevodovkou. Tìleso
zakru+ovací hlavy je vyrobeno jako svaøenec.
Stejnì tak jsou vyrobena výkyvná ramena
uzpùsobená pro ulo+ení levého a pravého høídele.
Zakru+ovací hlava je ulo+ena otoènì na èepech
v+základním stojanu a je mo+no ji nastavit také do
vodorovné polohy.
Stroj je propojen pohyblivým kabelem s dvojitým
no+ním ovladaèem, který je dále vybaven tøemi
tlaèítkovými spínaèi umístìnými na sloupku.
Dvojitým no+ním spínaèem se ovládá chod
hlavního motoru smìrem doprava a doleva pøièem+
je po+adováno aby smìr pohybu materiálu mezi
válci byl shodný se šipkami které oznaèují levý a
pravý no+ní spínaè. Levé a pravé tlaèítko slou+í k
pøesouvání pravého høídele k pøitlaèování materiálu
nebo odlehèení materiálu. Pravé tlaèítko je
oznaèeno šipkou smìrem nahoru a slou+í k
ovládání pøítlaku, levé tlaèítko je oznaèeno šipkou
dolù a slou+í k ovládání odlehèení pøítlaku
materiálu. Tlaèítko STOP slou+í pro zastavení stroje
pøi nastaveném trvalém chodu stroje.

No!ní spínaèe N1, N2, N3

U�ití a popis
Pouzdro spínaèù je vyrobeno z ocelového plechu
a+skládá se z vrchního krytu, který se šrouby
pøipevòuje k základnì.
Spínaèe jsou vybaveny mikrospínaèem v pouzdøe
a+m+ikovì spojují nebo rozpojují kontakty pøi
ovládání pedálu nohou. Pedál je pru+inou

zajiš+ován v klidové poloze a stavìcím šroubem lze seøídit bod sepnutí nebo
rozepnutí mikrospínaèe.
Povrchová úprava je provedena práškovou barvou.

Jmenovité napìtí 250 V
Jmenovitý proud 10 A
Ovládací rychlost 0,1 a+1msec
Doba pøepnutí 100 msec
Èetnost spínání 300 zdvihù/min
Elektrická +ivotnost 3x10 zmìn poloh
Krytí IP 66

N1 N2 N3
Rozmìry: výška 145 mm 145 mm 1000 mm

šíøka 160 mm 260 mm 260mm
délka 285 mm 285 mm 285 mm

Hmotnost 3,5 kg 4,6 kg

Technická data:

5

Univerzální stojan

U�ití a popis

Technická data:

Univerzální stojan A1 se pou+ívá jako podstavec
pod stroje XB, XBC, LPR a NOR. Univerzální stojan
A2 se pou+ívá pod lisy LPR 320 a LP 320E.
Stojany jsou vyrobeny z ocelového plechu a jsou
opatøeny otvory pro pøipevnìní na podlahu.
Povrchová úprava je provedena v barvì strojù.

A1 A2
Rozmìry: výška 600 mm 600 mm

šíøka 350 mm 350 mm
délka 450 mm 605 mm

Hmotnost 17 kg 25 kg

Technická data stroje
Prùmìr høídelí 65 mm
Otáèky høídelí 5 ot
Pøíkon hlavního motoru 3 kW
Pøíkon pøítlaèného motoru 1,5 kW
Celkový pøíkon 4,5 kW
Napìtí/kmitoèet standart 400V/50Hz
Rozmìry stroje: výška 1535 mm

šíøka 1120 mm
délka 1242 mm

Hmotnost stroje 1050 kg



LPR 6/12 LPR 320

LP 13

LP 320/17 LP 320/13

Ruèní pákový lis LPR 6/12, LPR 320
U�ití

Popis
Lis je urèen k dìrování, ohýbání a pro montá+ní práce v kusové výrobì.

Základním dílem lisu je v pøípadì LPR 6/12 litinový stojan, v pøípadì LPR 320 svaøovaný stojan s upevòovacími
otvory. Na stojanu je umístìna posuvná litinová konzola, kterou lze nastavit výšku pracovní polohy beranu.
Ovládání lisu se provádí pákou pøes kloubový mechanizmus, který zvyšuje lisovací sílu. Rameno kloubového
mechanizmu je mo+né nastavit do dvou poloh podle po+adované síly a zdvihu beranu. Nástroje jsou dodávány
na++základì samostatné objednávky.
Technická data

lis. síla rameno zdvih
Jmenovitá lisovací síla podle 6 kN 36 mm 45 mm
nastavení ramene 12 kN 18 mm 19 mm
Pracovní hloubka LPR 6/12/LPR 320 120/300 mm
Pracovní výška 155/220 mm
Upínací otvor v beranu 14H7
Upínací plocha stolu 200 x 150/250 x 200 mm
Prùchozí otvor stolu 40 x 40 mm
Rozmìry stroje d x š x v 335 x 200 x 850/545 x 250 x 950 mm
Hmotnost 38/52 kg

Pneumatické zaøízení pro dìrování a ohýbání

LP 13E, LP 320E

U�ití

Popis

Pneumatické zaøízení je urèeno pro dìrování, ohýbání a montá+ní
práce v maloseriové výrobì.

Pneumatické zaøízení se skládá z tìlesa, které je opatøeno ve své
základnì otvory pro pøipevnìní na pevnou podlo+ku nebo pracovní
stùl. Na tìlese je ve svislé drá+ce umístìna výškovì pøestavitelná
litinová konzola slou+ící jako vedení beranu. V horní èásti konzoly
je v èepech uchycen pneumatický válec, kterým je vyvozena lisovací
síla na beran. Válec
je tøídílný, lisovací sílu vyvozují všechny tøi válce. Zpìtnou sílu pro
vracení beranu zajiš+uje z dùvodù úspory vzduchu válec jeden.
Dále je na tìlese pøipevnìn uzavírací uzamykatelný ventil s èistièem
vzduchu a manometrem, ovládací pneumatická jednotka, elektrický
rozvadìè a v pøední èásti ovládací panel s tlaèítky. K ovládacímu
panelu se pøipojuje spojovacím kabelem no+ní spínaè pro
ovládání nohou. Ovládací panel je opatøen
pøepínaèem kterým se volí dvouruèní nebo no+ní
ovládání zaøízení.
Na zvláštní objednávku je mo+no dodat
pneumatické zaøízení vybavené ètyødílným
válcem s vìtší lisovací silou.

Technická data

Zdroje energie:

Lisovací síla tøídílný válec 13 kN
- ètyødílný válec 17 kN
Zdvih beranu 5 a+40 mm
Upínací otvor v beranu 14 H7
Upínací plocha stolu 200 x 150/250 x 200 mm
Prùchozí otvor stolu 40 x 40 mm
Rozmìry stroje d x š x v 480 x 380 x 910/ 660 x 380 x 990 mm
Hmotnost 58/72 kg

Napìtí/kmitoèet 230V/50Hz
Stlaèený vzduch 0,6 MPaupravený filtrací



Spoleènost SEMET s.r.o. byla zalo+ena v roce
1992 na základech pùvodního strojírenského
závodu. Specializuje se na zakázkovou výrobu
plechových dílù pro rùzné odbìratele, kteøí pak
objednané díly dokonèují ve vlastních dílnách.
Pevné místo ve výrobním programu zaujímá
finální výroba plechových výrobkù vèetnì
povrchové úpravy práškovou barvou a sestavení
do koneèné podoby. Dalším oborem je výroba
svaøovaných konstrukcí.
Z hlediska objemu je také významná výroba
klempíøských obrubovacích strojù, zakru+ovacích
strojù na profily, ruèních a pneumatických lisù
urèených pro klempíøe a jinou øemeslnou výrobu.
Spokojenosti zákazníkù dosahujeme vysokou
kvalitou výrobkù. Moderní strojní vybavení
v+podobì CNC strojù pro zpracování plechù
a+spolehlivý pracovní tým se staly základem pro
pohotové a kvalitní plnìní dohodnutých zakázek.
Dalším výrazným krokem bylo dokonèení nové
výrobní haly, která umo+òuje slouèení pracoviš+
vyrábìjících plechové díly do technologického
celku.

Kontakt:
Rybnièná 500
CZ 549 41 Èervený Kostelec
tel. +42 491 462832
fax. +42 491 462130
www.semet.cz
semet@semet.cz, simunek@semet.cz
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