
JÖRG Machines te Dodewaard is 

specialist in plaatbewerking. 

Jörg fabriceert, importeert en 

levert machines voor bewerking 

van dunne platen.

Nobelweg 3

NL-6669 MV Dodewaard

+31 (0)488 - 482 087

www.jorg.com

info@jorg.com

Machines voor plaatbewerking

Machines voor
Plaatbewerking

Contact



De volgende merken en soorten machines worden 
door JÖRG gedistribueerd:
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˜ Uithoekscharen

˜ CNC zwenkbuigmachines

˜ Decoilers, kniplijnen, slitmachines

˜ Lasersnijmachines, met 
coilverwerking

JÖRG (Nederland)

˜ Slagscharen

˜ Felssluiters

AIR-WORKS (Nederland)

˜ Flensmachines

˜ U brakes
˜ Pittsburgh en Snaplock kantpers

˜ Rolvormers voor felsnaden

˜ CNC Plasmasnijmachines

˜ Voormachines

˜ Ponsmachines

CIDAN (Zweden)

˜ Kraalmachines

˜ Guillotinescharen

˜ Decoilers

NOSSTEC (Zweden)
˜ Plaatwalsen, handbediend, motorisch 

en CNC bestuurd

˜ Symmetrisch en asymmetrisch

SCHECHTL (Duitsland)

˜ Motorische en CNC gestuurde 
zetbanken

VARIOBEND (Duitsland)

˜ Handbediende guillotinescharen

˜ Langzetbanken up en down 
volautomaat

SCHWARTMANNS (Duitsland)
˜ Diverse machines voor 

Isolatieplaatwerk.

˜ Handzetbanken

FIRMAC (Engeland)

˜ Knip- en slitlijnen

˜ Kanaalstraten
˜ Plasma feeders

˜ Langzetbanken, enkel en dubbel 
buigend

˜ Motorische guillotinescharen

˜ 3 en 4 rollen

˜ Coulissen productiemachines

MAGNABEND (China)

˜ Clinch tangen

SENTE (Turkije)

˜ Authorized dealer 
Plasmasnijbronnen, toortsen en 
slijtagedelen

˜ HVAC Clinch tangen

˜ Randvormmachines

˜ Magneetzetbanken

˜ Laskanten freesmachines, 

˜ Kracht- en randvormmachines

˜ Machines voor 
luchtkanalenfabricage, rond en 
vierkant

COILTECH (Turkije)

X-MACHINES (Zweden, ex Pullmax)

ECKOLD (Duitsland - Zwitserland)

˜ Kanaalfelsmachines

HYPERTHERM (USA)

˜ Zeer robuust en exclusief

˜ Slitlijnenen

SCHLEBACH (Duitsland)

˜ Persautomatisering

FORSTNER (Oostenrijk)

˜ Decoilers

˜ Decoillijnen

˜ Straten naar wens

˜ Profileermachines

˜ Kanaalstraten
˜ Buisstraten

˜ Richtwalsen en servofeeders

˜ Kantpersen

SLINET (Duitsland)
˜ Automatische decoilers

˜ Zware slitlijnen

˜ Uithoek- en Slitlijnen

˜ Guillotinescharen

EKICONTROL (Spanje)

˜ Slit- en recoillijnen

DENER (Turkije)

˜ Buig-, zet- en felsmaschines
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Service en kwaliteit
is het motto van het
sterk gemotiveerde

Jörg-team

Een impressie van JÖRG Machines BV

JÖRG Machines BV is al ruim 85 jaar fabrikant van machines voor 
plaatbewerking  Deze machines worden op de markt gebracht onder de 
naam JÖRG. Ook worden de Air-Works machines door Jörg 
gefabriceerd. Door haar lange bestaan heeft Jörg veel kennis van de 
markt en van de techniek. Omdat Jörg ook samenwerkt met diverse 
andere fabrikanten als importeur voor Nederland en België heeft zij een 
compleet programma voor allerlei soorten bedrijven waar plaat bewerkt 
wordt.

Jörg richt zich vooral op een aantal specifieke markten waarvoor ze een 
compleet programma voert. Dit zijn voornamelijk:

˜ Toeleveranciers van (zinken) hemelwaterafvoersystemen
˜ Isolatiebedrijven
˜ Luchtkanaalindustrie
˜ Metaalzetterijen voor gevel- en dakbeplating

Naast een goed leveringsprogramma beschikt JÖRG over een vakkundige 
serviceafdeling met eigen monteurs en een servicewerkplaats. De monteurs 
zijn dagelijks onderweg om machines te installeren, te onderhouden, te 
keuren (NEN 3140), te repareren en eventueel om te bouwen. In de 
werkplaats worden grote reparaties uitgevoerd, schaarmessen geslepen en 
onderdelen gemaakt.

JÖRG levert zowel nieuwe als gebruikte machines. De gebruikte machines 
worden meestal verkregen door inruil. Deze gebruikte machines worden 
technisch in orde gemaakt voordat ze weer worden geleverd aan een nieuwe 
gebruiker. Zo is er een gevarieerd aanbod voor een brede klantenkring. Deze 
gebruikte machine worden op de internetsite www.jorg.com gepubliceerd.

      

˜ Apparatenbouwers, scholen, metaalwarenfabrieken, TD werkplaatsen 
enz.

Enkele voorbeelden van gebruikte machines
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Ook onderhoud van de machines is belangrijk voor een goed rendement. Vaak zien we dat 

de succesvolle klanten belang hechten aan goed onderhoud. Door goed onderhoud 

presteert de machine langer en beter waardoor het totaal rendement van de investering 

hoger zal zijn. Wij sluiten onderhoudscontracten met onze klanten waardoor het onderhoud 

gegarandeerd periodiek wordt uitgevoerd en de klant ook nog eens financieel voordeel 

ontvangt. Voorkomen is beter dan genezen. Door de toenemende flexibiliteit die van uw 

productie wordt verlangd is ongeplande stilstand tegenwoordig onacceptabel.

Uiteindelijk is service erop gericht om alles in 

bedrijf te houden. Dat zou in ons jargon erop 

neerkomen om de machines draaiende te 

houden. Bij Jörg is het begrip service 

veelomvattender. 

Service begint al voordat een machine is 

gekocht. Bij de aanschaf van een machine, 

klein of groot telt alleen de behoefte van de 

klant. Een goed en eerlijk advies en voldoende 

informatie is waar het om draait, zodat de klant 

uiteindelijk een goede keuze kan maken

Maar na de verkoop komt het echte werk. De installatie van de machine en de instructie 

aan de nieuwe gebruikers. Het is belangrijk dat een machine zo wordt opgeleverd dat de 

operator goed met de machine overweg kan. Dit is waar onze monteurs voor staan. Goede 

en vlotte installatie gevolgd door een praktische instructie. En als 1 instructie onvoldoende 

blijkt, zijn we graag bereid om nogmaals een toelichting te geven. Telefonisch, online of 

onsite wij staan voor u klaar om u zo effectief mogelijk te helpen.

...de machines

draaiend
  houden...

Service

Wij verlenen verschillende vormen van service aan 

diverse soorten machines:

˜ Mechanisch onderhoud en reparatie 

˜ Slijpservice, wij slijpen zelf messen voor 

guillotinescharen en monteren deze weer op de 

machine om u snel en efficiënt te kunnen helpen. 

Ook slitmessen worden geslepen en verwisseld. 

˜ Elektrische storingen

˜ Software updates

˜ Ombouw van machines om deze te laten voldoen 

aan nieuwe (veiligheids) eisen of geschikt te maken 

voor nieuwe toepassingen.

˜ NEN 3140 veiligheidskeuringen

˜ Levering van onderdelen

˜ Complete revisies

˜ Hydrauliek en Pneumatiek

Scherpe messen
onder de juiste
hoek geslepen



JÖRG 1020/1028 Uithoekers

˜  Geschikt voor Staal, RVS, Koper, Aluminium, 

Zink, enz.

˜  Capaciteit: 102 x 102 x 3 mm St. 37          

102 x 102 x 2 mm RVS

˜  Gewicht: Ca. 120kg (1020) 150 kg (1028)

˜  Aansluiting: 3~400 V, 1,5 kW (1028)

˜  Werktafel: 400 x 450 mm, 98 cm hoog

Groot werkblad en
handige aanslagen met
vernieuwde geleiding

De hydraulische 
pomp wordt alleen 
ingeschakeld bij 
bediening van het 
voetpedaal. De 
uithoeker is hierdoor 
stil en energiezuinig

˜ Hydraulische of handmatige uitvoering

˜ Voet 81 cm hoog, voor 1020 (40 kg)

˜ Reserve messen

˜ Hoekinstelbare aanslagen

Stabiele machine met instelbare 

geleiding. In één snede kan een hoek van 

102 x 102 x 3 mm worden geknipt. De 

precies verstelbare ondermessen 

garanderen een braamloze snede. De 

messen zijn vervaardigd van speciaal 

kwaliteitsstaal. De verstelbare aanslagen 

zijn zodanig uitgevoerd, dat deze zowel 

voor recht, als voor verstekknippen 

geschikt zijn.

Een ideale en efficiënte 

productiemachine.

Messen

Het speciale ontwerp van de messen, 

waarbij de punt eerst de plaat raakt, 

l Als de plaat is afgetekend, kan goed 

worden gezien of de messen op de 

juiste plaats beginnen te snijden

l De plaat wordt vastgehouden en 

schuift niet weg 

biedt de volgende voordelen: 

l Bij het knippen van kleine hoeken 

behoeven de bovenmessen slechts 

over een korte afstand te worden 

bewogen

www.jorg.com  +31(0)488 - 482 087  info@jorg.com
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OptiesTechnische gegevens



JÖRG 1060
Ponsmachine

De Jörg handbediende ponsmachine 

voorziet in een behoefte voor technische 

diensten, productiebedrijven, scholen en 

werkplaatsen om nauwkeurig en plezierig 

te ponsen. De ponsen en matrijzen zijn 

eenvoudig te wisselen en de afstroper 

zorgt er voor dat de plaat niet blijft 

hangen.

Efficiënt ponsen

De aanslagen op de ruime werktafel zijn 

makkelijk instelbaar en goed af te lezen 

op een mm-schaal. Er wordt een 

standaard set ponsen meegeleverd en 

voor serieproductie is er een 

hydraulische uitvoering leverbaar.

Geheel in Nederland geproduceerd. 

l Capaciteit: ca 60 kN (~Ø22 x 3 mm in St. 37)

l Werktafel: 400 x 450 mm

l Standaard ponsen: Ø 5, 6, 7, 8, 9 en 10 mm

l Uitlading: 145 mm, opening 9,5 mm

l Zij- en achteraanslag links/rechts verstelbaar

l Gewicht: 120 kg

l Hoogte werktafel (met voet): 98 cm

l Pons en matrijs van Ø 3-30 mm per 0,5 mm

l Pons en matrijs vierkant tot 21 mm

l Pons en matrijs sleufgat tot 25,5 x 30 mm

l Hydraulisch ponsen

l Voetstuk van 81 cm hoog (40 kg)

l Afstroperplaat voor ponsen tot Ø 30 mm

OptiesTechnische gegevens

Goed zicht op
het ponswerk

Standaard set ponsen
meegeleverd

6
www.jorg.com  +31(0)488 - 482 087  info@jorg.com



OptiesTechnische gegevens
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De ponsen en matrijzen zijn eenvoudig te wisselen 

en de afstroper zorgt er voor dat de plaat niet blijft 

hangen.

De aanslagen op de ruime werktafel zijn makkelijk 

instelbaar en goed af te lezen op een ingefreesde 

mm-schaal. Er wordt een standaard set ponsen 

meegeleverd. Voor minder intensief gebruik is een 

handmatige uitvoering beschikbaar.

Efficiënt ponsen

De Jörg h e ponsmachines voorzien in ydraulisch

een behoefte voor technische diensten, 

productiebedrijven, scholen en werkplaatsen om 

nauwkeurig en plezierig te ponsen. Zeer geschikt 

voor enkelstuks- en serieproductie.

Geheel in Nederland geproduceerd. 

˜ Werkhoogte: 98 cm  106 cm

˜ Aansluiting:  400V, 1,5 kW 400V, 3,0 kW

˜ Gewicht: 1 0 kg  410 kg7

˜ Uitlading:  145 mm  340 mm
˜ Plaatopening: 9,5 mm  9,5 mm

˜ Capaciteit:  60 kN   120 kN

In St. 37: Ø 22 x 3 mm Ø 22 x 6 mm

˜ Werktafel:  400 x 450 mm 500 x 580 mm

OptiesTechnische gegevens 1068 / 1069

Goed zicht op
het ponswerk

Standaard set
ponsen meegeleverd
Ø 5, 6, 7, 8, 9 en 10 mm

JÖRG 1068 / 1069
Ponsmachine

www.jorg.com  +31(0)488 - 482 087  info@jorg.com

˜ Pons en matrijs van Ø 3-30 mm per 0,5 mm

˜ Pons en matrijs vierkant tot 21 mm

˜ Pons en matrijs sleufgat tot 25,5 x 30 mm

˜ Voor 1069 grotere diameters en maten op 
aanvraag

˜ Afstroperplaat voor ponsen tot Ø 30 mm

1069: 12 Ton perskracht
en 340 mm uitlading

1068: 6 Ton perskracht
en 145 mm uitlading
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De Jörg-Coil-Laser is bedoeld voor dunne 

plaat, tot 2 mm. Door gebruik van 

CAMDuct software is het een zeer 

krachtige machine voor het snijden van 

uitslagen voor o.a. luchtkanalen, 

ventilatie en isolatieplaatwerk. Maar ook 

goed inzetbaar voor andere industrieën.

Een compacte machine met een efficiënte 

productie. Robuust gebouwd, geschikt 

voor Industriële productie.

Jörg maakt snijden geweldig"Oneindig" werken vanaf coil:
ideaal voor lange producten

Fiberlaser voor 
hoge efficiency

˜ Minimaal materiaalverlies, zeer efficiënt

˜ Met speciale software ideaal voor 

luchtkanalen productie en Isolatieplaatwerk

˜ Automatische coil selectie

˜ Programmeerbare richtwals

˜ Klantspecifieke configuratie mogelijk

˜ Machinebreedte: 1050, 1270 of 1550 mm

˜ Laserbron:  Fiber LaserIPG

˜ Afmetingen: 2,76 x 1,79 x 1,88 m (2010)

˜ Type Jörg 2010 / 2012 / 2015

˜ Capaciteit: Staal, RVS, Aluminium tot 2 mm

Technische gegevensMogelijkheden
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JÖRG Coil Laser
Pro 2010/2012/2015

Snijden vanaf coil

www.jorg.com  +31(0)488 - 482 087  info@jorg.com



Snijden vanaf coil

De JÖRG-Laser snijdt rechtstreeks van de coil. Daardoor 

ontstaat minder materiaalverlies en is de aanvoer van plaat 

enorm efficiënt. Ook wordt de lengte van te snijden 

producten níet door de machine beperkt. Door meerdere 

decoilers voor de machine op te stellen in combinatie met 

een automatische selector kan er snel van materiaal worden 

gewisseld.

CAMDuct of Eurosoft software

Optionele software om efficiënt de productie van 

luchtkanalen, isolatieplaatwerk en soortgelijke producten te 

beheren: uitslaan, nesten en programmeren.

Met uitgebreide database van gestandaardiseerde 

producten.

Fiberlaser

IPGDe JÖRG-Laser wordt uitgevoerd met een  Fiberlaser. 

Het vermogen van de bron wordt afgestemd op het te 

snijden materiaal. Voordelen van de fiber laser zijn: Hoge 

snijsnelheid, laag energieverbruik en weinig onderhoud 

nodig.

Toepassingen

Isolatieplaatwerk, Luchtkanalen hulpstukken, Dunne plaat: 

Staal, , Aluminium, Koper, Zink etc.RVS

Geschikt voor serieproductie, hoogvolumeproductie, 

productie van veel verschillende onderdelen en kan als 

vervanger van ponsstraten gebruikt worden.

Uitslagen met
microjoints

Touchscreen
bediening

Precitec
snijkop

Invoer- en plaatwissel-
systeem naar
klantspecifieke wensen

9
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JÖRG Laser Compact

w Overslag + afstand gat tot de rand instelbaar

Optioneel programma van Jörg voor het 
snijden van kokers

w Aantal gaten instelbaar

w Gat afstanden ook conisch

w Diameter gat instelbaar

w Uit de volledige plaatbreedte

w Met of zonder gaten

Jörg maakt snijden geweldig

Jörg introduceert een nieuwe Coil lasersnijmachine:

Type 2030 Compact. Deze machine is ideaal voor kleinere 

werkplaatsen door de kleinere oppervlakte, 1 kW 

laservermogen en een lagere prijs. De richtunit is in de 

snijmachine ingebouwd, zodat de coil direct achter de 

machine ligt. Het compacte ontwerp en het gebruik van 

enkel hoogwaardige componenten maakt de machine zeer 

betrouwbaar. Met de speciaal door Jörg geselecteerde 

software is het een krachtige Coil Lasersnijmachine voor 

luchtkanalen en isolatie-plaatwerk. 



www.jorg.com  +31(0)488 - 482 087  info@jorg.com
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Voordelen van Autodesk® CAMDuct:

w Bekende, veel gebruikte software voor isolatie en luchtkanalen

w Complete bibliotheek van vormstukken

w Draait op een Windows PC of laptop, off-line van de machine, 
waardoor een hoge bezettingsgraad van de machine mogelijk 
is en op willekeurige plaatsen geprogrammeerd kan worden

w Maken van eigen bibliotheken met veel voorkomende vormen

w Vormstukken kunnen gestandaardiseerd worden opgeslagen

w Automatisch en handmatig nesten

w Inclusief teken- en CAD-module

w Invoeren van data en afmetingen gaat snel en overzichtelijk, 
duidelijke 3D weergave van het vormstuk

w Printen van overzichtelijke lijsten voor de productie

w CAMDuct kan ook andere snijmachines aansturen

w Kostprijsberekening mogelijk

w Complete projectadministratie mogelijk

w Snelle controle - en zelfs aanpassingen - van uitslagen

w Combinatie mogelijk van verschillende vormstukken

w Automatisch of handmatig delen van te grote plaatdelen

w Toeslagen voor felsranden en verbindingen kunnen oneindig 
worden geconfigureerd en opgeslagen, al of niet met 
gatverbindingen en uithoekingen

w DXF- en DWG-import en -export

C uctAMD

Snel aanpassen
vormstukken

Weinig materiaalverlies
door gunstig nesten



JÖRG 4922 / 4923
Afwikkelautomaat

˜ Gewicht: 400 / 490 kg 

˜ Capaciteit: 1020 x 1,5 mm St. 37 (type 4922)

         1270 x 1,25 mm St. 37 (type 4923)

˜ Snelheid plaatdoorvoer: 12 m/min

˜ Afmetingen: 1300 x 1520/1800 x 1160 mm

˜ Elektrische aansluiting: 3 x 400 V, 1,5 kW

˜ Extra coildrager en decoilers voor zware coils

˜ Richtwals met geharde rollen

˜ Bediening aan rechterzijde

˜ Zijgeleiding verstelbaar met handwiel

˜ Specials op verzoek

˜ Slitunit met aantal slitmessen naar keuze

OptiesTechnische gegevens 

Standaard uitvoering
˜ Richtwals met 4 richtrollen en 

2 gevulkaniseerde invoerrollen

Een compacte machine voor het afrollen, richten, slitten en 

knippen van rollen zink, koper, staal, aluminium,  en andere RVS

metalen. Geheel gelast stalen en compacte constructie met 

elektronische besturing.

˜ -besturing: makkelijk PLC

programmeerbaar met 4 

programmaregels voor lengte 

en aantal

˜ Lengtemeting met meetwiel

˜ Coildrager op zwenkwielen

˜ Stabiele mechanische 

guillotineschaar

˜ Bediening aan linker- of 

rechterzijde

l c ëEffi i nt

l Eenvoudige bediening

Kenmerken

l C compa t

l eStabi l

Verstelbare zijgeleiding
met handwiel voor
smallere coils

Richtunit
met 4 rollen

12
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JÖRG 4952-4960-5610 Kokermachines

˜ Capaciteit: 1020 x 1,0 mm St. 37

         1020 x 0,8 mm RVS

         1020 x 1,25 mm Aluminium

˜ Snelheid plaatdoorvoer: 12 m/min, ca. 4 kokers 

per minuut

˜ Ponsgaten Ø 3,3 mm

˜ Elektrische aansluiting: 3 x 400 V, 1,5 kW

˜ Extra coildragers 300 - 1000 kg

˜ Decoilers voor zware coils 1000 - 5000 kg

˜ Afwikkelautomaat / Slitlijn

˜ Lasersnijmachine met kokerprogramma

OptiesTechnische gegevens 

˜ De machine bestaat uit een coildrager, richtwals, 

ponsunit voor cilindrisch of conisch ponsen, 

rollenmes met 2 voorunits voor langsvoren en 

een kokerwals met diverse rand-voorrollen

Volautomatische ISO kokerstraat JÖRG 4960
˜ Produceert geheel automatisch en snel 

isolatiekokers van 1000 mm direct vanaf coil

˜ Veel instel- en variatiemogelijkheden
˜ Eenvoudige bediening met touch-screen

Kokerstraat zonder wals JÖRG 4952

Kokerwals JÖRG 5610

˜ Met kopvoren

˜ Snel door het ponsen van 1 rij gaten in 1 slag

˜ Aanzienlijk sneller dan gewoon walsen en voren

˜ Flexibele machine voor afrollen, richten, ponsen, 

voren en knippen van platen voor kokers

˜ Efficiënt voren en walsen van isolatiekokers

uit reeds op maat geknipte en geponste platen

˜ Cilindrisch of conisch ponsen

Efficiënt kokers
produceren

Compact
en snel
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Walsen + rondvoren

Knippen + langsvoren

Cilindrisch of conisch ponsen

Richten

Decoilen

4960: Volautomatisch van coil naar koker

4952: Decoilen,  richten, ponsen, langsvoren en knippen

5610:
Walsen +
rondvoren

Effectieve machines 

voor productie van 

metalen kokers voor 

isolatiewerk, compleet 

of een deelbewerking.



Doorloopschaar

De degelijke örg slagscharen zijn J
uitstekend geschikt om een dunne 
plaat te knippen. De slagboom werkt 
licht door de toepassing van een 
krachtige veer. Het ontbreken van 
een contragewicht maakt de 
machine compact.

Slagschaar 4111 is een doorloopschaar, waar 
langere snedes mee gemaakt kunnen worden.
De plaat wordt geklemd met een stevige open 
neerhouder, die ook uit kan zwenken.

Er zijn standaard hoogwaardige 
messen gemonteerd die lang scherp 
blijven. Een  machine die zijn Jörg
kwaliteit en nut heeft bewezen in de 
praktijk.

De achteraanslag heeft een bereik 
tot 650 mm en is eenvoudig met een 
handwiel te verstellen en kan 
vergrendeld worden. Op de werktafel 
is een handige haaksgeleiding 
gemonteerd voor het haaks knippen 
van het plaatmateriaal.

JÖRG 4111 Slagscharen
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Achteraanslag met
handwiel en maatverdeling

˜ 270 kg Gewicht: 

˜ Achteraanslag: 0 - 650 mm

˜ Tafelhoogte: 850 mm

˜ Capaciteit: 1020 x 1,5 mm St. 37

         1020 x 1,0 mm RVS

˜ Afmetingen: 1670 x 780 x 950 - 1160 mm

˜ Machine stelvoeten

˜ Reserve messen

OptiesTechnische gegevens

www.jorg.com  +31(0)488 - 482 087  info@jorg.com

Uitzwenkbare
neerhouder



De Jörg decoilers zijn eenvoudig en 

handig te gebruiken in combinatie met 

de Laser Snijmachine of de 

Afwikkelautomaat. Voor intensief gebruik 

zijn industriële decoilers beschikbaar.
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Decoilers

www.jorg.com  +31(0)488 - 482 087  info@jorg.com

Decoiler JÖRG
Type ASF, vrijdragend

1000 x 1,0 ton
1250 x 1,0 ton

Decoiler JÖRG
Dubbel, Type AS2

700 x 1,5 ton + 1,5 ton
1000 x 1,5 ton + 1,5 ton
1250 x 1,5 ton + 1,5 ton
1500 x 1,5 ton + 1,5 ton

Decoiler JÖRG, Type AS
700 x 1,5 ton
1000 x 1,5 ton / 5 ton
1250 x 1,5 ton / 5 ton
1500 x 1,5 ton / 5 ton

JÖRG 4902
1000 kg
Met vier draagrollen

JÖRG 4902
300 kg, Kantelfunctie

Decoiler JÖRG, Type ASM
Motorisch, vrijdragend

600 x 3 ton / 5 ton
750 x 3 ton / 5 ton

1000 x 3 ton / 5 ton
1250 x 3 ton / 5 ton
1500 x 3 ton / 5 ton

Optie: Coildrager, Sensor



JÖRG 5302
Voormachine

Een fijn apparaat om mee te werken, van de 

vertrouwde Jörg-kwaliteit. Geheel gelaste 

stalen constructie.

Stand rd m taa e

8 Standaard rollen (nrs. 1 - 8)

De bovenas wordt handmatig 

aangedreven en is instelbaar t.b.v. 

de profieldiepte. De onderas is axiaal 

verstelbaar voor de uitlijning van de 

rollen. De voet biedt ruimte om enkele 

rollen in te bewaren. De rollen van oude 

type Jörg 5300 zijn passend.

Een dubbele aanslagplaat

Handbediende voormachine

Alle draaiende delen zijn nauwkeurig 

bewerkt. Bijzonder stabiel en 

betrouwbaar uitgevoerd.

˜ Hoogte voetstukken: 81 cm

˜ Werkdiepte: Max. 150 mm

˜ Hartafstand rollen: 46 mm

˜ Capaciteit: 1,0 mm in St. 37

˜ Gewicht: ca. 18 kg

˜ Krimprollen

˜ Zware voet, 81 cm hoog (40 kg)

˜ Lichte voet, driehoekig, 81 cm hoog

˜ Snijrollen

˜ Speciale rollen

Voet voor permanente
of mobiele opstelling

Speciale rollen:

Standaard rollen:

Technische gegevens Opties

16
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JÖRG 5312 elektrische
voormachine

17

l Gewicht: ca. 65 kg, Werkhoogte: 1050 mm

l Hartafstand rollen: 46 mm

l Capaciteit: 1,0 mm in St. 37

l Werkdiepte: Max. 150 mm

l Werksnelheid 3,5 - 15 m/min

l Aansluiting: 230 V / 0,5 kW

˜ Speciale rollen

˜ Krimprollen

˜ Snijrollen

Technische gegevens Opties

www.jorg.com  +31(0)488 - 482 087  info@jorg.com

Elektrische Voormachine

Een compacte voormachine met variabele 

snelheid, van de vertrouwde Jörg-kwaliteit. 

Geheel gelaste stalen constructie.

Alle draaiende delen zijn nauwkeurig 

bewerkt. Bijzonder stabiel en betrouwbaar 

uitgevoerd.

De onderas is axiaal verstelbaar voor de 

uitlijning van de rollen. De bovenas is 

instelbaar t.b.v. de profieldiepte. De voet 

biedt ruimte om enkele rollen in te bewaren. 

De rollen van oude type JÖRG 5300 zijn 

passend.

Met 230 Volt aansluiting, waardoor 

inzetbaar in werkplaats en op karwei.

Stand rd m taa e

Een dubbele aanslagplaat

8 Standaard rollen (nrs. 1 - 8)

Speciale rollen:

Standaard rollen:

230V met frequentieregeling
voor variabele draaisnelheid



˜ Variabel toerental d.m.v. frequentieregelaar

˜ Voeding 3 2 0 V

˜ Snelheid instelbaar 3,5 - 20 m/min

˜ Motor: 0,75 kW

Bij de ontwikkeling van deze voormachine is 

veel aandacht geweest voor bedieningsgemak, 

productiviteit, kracht en kwaliteit. De 5330 is 

vooral geschikt voor het veelzijdige en 

intensieve isolatieplaatwerk.

Bedien ngs :i gemak

˜ Verstelling aanslag met draaiknop

˜ Voetstuk passend op een palletwagen 

˜ Met rek voor het ophangen van 18 rollen en 

de sleutel aan de voormachine

Produ tivit t :c ei  en kracht  

˜ s iameter Ø A d : 35 mm

˜ Degelijke bouw

˜ Zware assen

˜ Geproduceerd in Nederland

˜ Zelf smerende s lager

Kwaliteit:

l : 1,6 mm in St. 37, 1,0 mm in Capaciteit RVS, 

2,0 mm in Aluminium

l Hartafstand rollen: 56 mm

l Variabele werksnelheid: 3,5 - 20 m/min

l Motor: 3~400V, 0,75 kW

l Aansluiting: 1~230V

l Uitlading: 120 mm

l High speed uitvoering 3,5-30 m/min, 1,1 kW

l Open aanslagplaat

l Bolle aanslagplaat

l Pneumatisch sluitend

l Diverse rollen: zie overzicht op pag.19

l Steun voor flenskanten maken

˜ Ophangrek

Standa rd nga  uitvoeri

˜ Geh  arde aanslagplaat

˜ Zes sets rollen

˜ Rollen van JÖRG 5310 zijn passend

Technische gegevens

Verstelling
aanslagplaat
met draaiknop

JÖRG 5330 Isoprof
Voormachine

Sleutel en rollen
overzichtelijk
opgehangen

Opties

18

Voetplaat geschikt om
machine met palletwagen
te verplaatsen

www.jorg.com  +31(0)488 - 482 087  info@jorg.com

Bolle aanslag



Rollen JÖRG 5330
Voormachine Isoprof (Ø 56 mm)

19
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JÖRG 5343-V
Voormachine

Traploos instelbare snelheid door frequentieregeling

˜ Ophangrek voor 18 rollen en een sleutel

˜ Voetplaat geschikt voor palletwagen

Hoogte verstelling van de bovenrol met spindel.

Elektrische machine m t variab le !voor  e e snelheid

Snelheid met draaiknop regelbaar av n 3,5 - 20 m/min. 

Door de frequentieregeling heeft de machine een 

instelbare  en Softstart Quickstop

S a uitgevoerd e :tanda rd m t

˜ Dubbel voetpedaal

˜ 5 Sets rollen

Een sterke, gelaste constructie. Alle draaiende delen 

zijn nauwkeurig bewerkt. Bijzonder stabiel en 

betrouwbaar uitgevoerd. Beide assen worden 

aangedreven door een 0,75 kW  motor. Compleet AC

met dubbel voetpedaal, instelbare diepteaanslag, 

geharde voorzetplaat en 8 rollen.

˜ 1 Gecombineerde open en gesloten

verstelbare diepteaanslag

Axiale verstelling van de bovenrol met tandheugel.

˜ Snelheid: 3,5 - 20 m/min regelbaar

˜ Gewicht: 95 kg

˜ Capaciteit: 1,6 mm in St. 37, 1,0 mm in , RVS

2 mm in Aluminium

˜ Uitlading: 240 mm

˜ Hartafstand van de rollen: 63 mm

˜ Motor: 3~400V, 0,75 kW,  Aansluiting: 230V

˜ ag Bolle aansl

˜ k i  bovenasPneumatische lemm ng

˜ relais  Tijd voor automatisch bedrijf

˜  pe iale  Krimprollen, snijrollen en s c rollen

˜ O pen aanslag

˜ Flenshulpstuk

OptiesTechnische gegevens

Rollen en sleutel
overzichtelijk
opgehangen

Standaard rollen:

20
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Pneumatische 
klemming

Bolle aanslag

Open aanslag

Flenshulpstuk

Speciale rollen:
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JÖRG 5353
Voormachine

Sterke e voor  elektrische machine m t 

variab le !e snelheid

˜ Dubbel voetpedaal L + R

Variab le  requene snelheid door f tieregeling

Werksnelheid a 20 , instelbaar  v n 3,5 -  m/min  

met een draaiknop. oor f tie- D  de requen

regelaar heeft de m e  instelbare  achine e n  

Softstart en Quickstop.

˜ 4 Sets rollen

˜ 1 Gesloten, geharde voorzetplaat

˜ 1 Open verstelbare diepteaanslag

Geheel gelaste stalen constructie. Alle 

dr .aaiende delen zijn nauwkeurig bewerkt

Extra sterke en betrouwbare uitvoering. 

Zwaardere motor, dikkere assen en sterkere 

lagers.  bovenas  instelbaar t.b.v. de  De is

werkdiepte en tevens axiaal te verstellen 

voor profielrollen, snijrollen, etc.

!Stand arda  uitvoering

˜ Capaciteit: 1,8 mm in St. 37, 1,25 mm in 

RVS, 2,5 mm in Aluminium

˜ Variabele werksnelheid: 3,5 - 20 m/min

˜ Gewicht: 100 kg

˜ Motor: 3~400V, 0,75 kW,  Voeding: 230V

˜ Uitlading: 240 mm

˜ Hartafstand rollen: 63 mm

˜  Bolle aanslag

˜  Tijdr voor au bedrijfelais tomatisch 

˜  Krimprollen Snijrollen c Roll, , Spe iale en

˜  Voetplaat, geschikt voor palletwagen

˜  p aa plaatO en nslag

˜ Pneumatische  lemm ng /hydraulische k i

OptiesTechnische gegevens

Voetplaat geschikt om machine
met palletwagen te verplaatsen

www.jorg.com  +31(0)488 - 482 087  info@jorg.com

Standaard rollen:

Bolle aanslag

Open aanslag

Flenshulpstuk

Speciale rollen:



JÖRG 5731 / 5704 / 5705 / 5706
Handmatige Kraalmachines

Jörg Machines t lever

kraalmachines van hoge 

kwaliteit en lange levensduur. 

De kraalbalken kunnen 

makkelijk ingesteld worden 

voor kraalstaven van 

verschillende diameters. De 

achterste balk is hoger, 

waardoor de plaat makkelijk 

inloopt en niet wegschiet.

Uitvoeringen

De kraalbalken met 1 meter werklengte 

worden direct handmatig bediend. De langere 

balken hebben een tandwieloverbrenging, waardoor de 

bediening eenvoudig door 1 persoon kan worden 

uitgevoerd.

De kraalstaaf wordt vanaf twee zijden aangedreven 

voor rechte kralen.

˜ C c ei : Zink 1,1 mmapa it t

˜ 5704/5705/5706 Voor kraalstaven Ø 14, 16 

en 18 mm

˜ 5731 Voor kraalstaven Ø 12 - 25 mm, 

werklengte: 1020 mm

˜ Werklengte: 2020, 2520 en 3020 mm

˜ Kraalstaven 1 meter en Ø 12, 14, 16, 18, 20, 

22  2  mm .en 5 zijn uit voorraad leverbaar

˜ Elektrisch aangedreven kraalmachines van 1 

t/m 6 meter

˜ Knikapparaat

OptiesTechnische gegevens

Kraalstaven uit
voorraad leverbaar

Mooie en rechte kralen 
voor uw dakgoten

22
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JÖRG 5714 
Kraalmachines Professional’’’’

Standaard is de digitaal instelbare 3/4 kraal.

De Jörg elektrische kraalmachines zijn 

ontworpen voor snel en nauwkeurig kralen 

van zink, koper enz., zoals voor 

dakgoten gebruikelijk is. 

Kenmerkend is de degelijke bouw 

voor een betrouwbare werking, 

een fraai ontwerp en 

ergonomische en eenvoudige 

bediening.

Door het voetpedaal houdt men 

de handen vrij. De kraalstaaf kan 

vrij bewegen voor weinig 

„missers“ en mooie kralen.

De machine heeft een krachtige motor, directe 

aandrijving en besturing via , waardoor PLC

steeds dezelfde maat gekraald wordt.

Hoek afknippen

De m s worden g v d e twee achine ele er  m t 

instelbare hoekafknippers voor twee hoeken. 

Een groot voordeel is dat als de ene plaat 

gekraald wordt,  de andere alvast geknipt kan 

worden.

˜ apa it t:  n  Ø1  2  mmC c ei kraalstave 4 - 5

˜  400 Volt/ 50 HzVoeding 3~

˜ Gewicht: 380 kg

˜   1,1 mm ( ink 16)Plaat: tot Z

˜ Motor: 1, kW5  met rem

˜ Werklengte: 2020 mm

˜  16, 18, 20, 22  2  mmKraalstaven: Ø 14, en 5  

˜  Verlengde uitvoering van 3 meter

˜  Knikaparaat

OptiesTechnische gegevens

Standaard uitvoering:

˜ Gehard stalen messen

˜ Handbediening/voetbediening

˜ Lamp voor positie-aanduiding

˜ Onderhoudsarm

˜ Hoekafknippers

˜ Hoge kraalsnelheid

˜ Instelbare 3/4 kraal

˜ Ontkoppelbare aandrijving rechts

˜ Houder voor extra kraalstaven

Mooie kralen voor
uw dakgoten
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De 4 kan verlengd571

worden naar 3 meter



JÖRG 5726 / 5728 / 5729
Industriële Kraalmachine

Het werken met de machine is mede hierdoor erg 

snel en veilig.

De Jörg automatische kraalmachine is ontworpen 

voor een snelle en efficiënte verwerking van zink, 

koper, plastisol enz. op drie tot 6 meter lengte. Het 

gebruikersgemak van deze machine is hoog. De 

machine is uitgevoerd met een krachtige motor en 

is op een ideale hoogte gemaakt, zodat er altijd 

goed overzicht is op het kraalproces. 

Uniek is de configuratie van de kraalbalk en de 

flexibele aandrijving van de kraalstaaf. Dit zorgt 

voor een zeker kraalproces met weinig uitval en 

goede lossing. De hard verchroomde invoerkant 

van de kraalbalken voorkomt krassen op het zink. 

Zware en degelijke bouw voor lang en bedrijfszeker 

gebruik. 

Waterkering: Behalve voor kralen, kan de machine 

ook gebruikt worden voor het maken van een 

waterkering aan de plaat.

˜ Werklengte: 3060, 4020 of 6030 mm

˜ Perslucht: min. 6 bar gedroogde lucht

˜ Kraalstaven: - Ø25, optioneel - Ø40 Ø16  mm

˜ Gewicht: 250 kgca 1

˜ Motor: kW3 

˜ : 400 Volt/ 50 HzVoeding 3~

˜ Capaciteit Z , 0,8 mm Staal: 1,1 mm ( ink 16)

˜ Invoerunit (met of zonder hoekafknippers)

˜ Kraalstaven hoogwaardig chroomnikkelstaal: 

Ø 16, 18, 20, 22, 25 28, 30, 35, 40 mm, 

˜ Kraalbalk voor staven Ø 16 - Ø 25 mm

˜ n wisselsysteem voor of  diametersS el  2  4

˜ Kraalbalk voor staven Ø 28 - Ø 40 mm

˜ Hydraulisch verstelbare kraalbalk

OptiesTechnische gegevens

Snelwisselsysteem: en ander voordeel van de Jörg E

kraalmachines is dat er optioneel vier verschillende 

kraalbalken kunnen worden gemonteerd op een 

roterende balk. 

De omsteltijd van de ene diameter naar de andere is 

dan korter dan 1 minuut.

Invoerunit met hoekafknippers: ee  is een Option l

invoerunit met geïntegreerde hoekafknippers. Deze 

unit verhoogt de productiviteit, doordat een plaat 

door één persoon in de kraalmachine ingevoerd kan 

worden.

PLC besturing: De achine w rd  PLC m o t door een 

gest ruu d voor bedrijfszekere en nauwkeurige 

werking!

˜  Voetpedaal

˜  Lamp indicator positie kraalmachine 

Standaard uitgevoerd met:

˜ arm Onderhouds

˜  Houder voor extra kraalstaven

Kwaliteit uit Nederland!

˜ Ho e  g kraalsnelheid

˜  Digitaal instelbare kraalhoek

˜  Handbediening en automatisch

24
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Invoerunit met hoekafknippers
3 of 4 meter

˜ Tijdsbesparing, doordat de machine door slechts één persoon bediend kan worden.

˜ De afgeknipte hoekjes worden opgevangen in een bakje. Het afval komt zodoende 

niet op de grond en de werkplek blijft schoon en veilig.

˜ Tijdens het kralen zakt de invoergoot weer naar de “knipstand” zodat de plaat van de 

kraalstaaf geschoven kan worden.

˜ De hoekafknippers zijn standaard op de invoerunit gebouwd. Zodoende kan de plaat 

direct op de invoergoot gezet worden waar deze geknipt wordt. Na het knippen kan de 

plaat direct in de kraalstaaf geschoven worden.

˜ De hoekafknippers zijn zwaar uitgevoerd. De messen zijn tevens gehard. De 

aandrijving is m.b.v. pneumatische cilinders.

˜ Onnodige handeling wordt zo uitgesloten. De grootte van de af te knippen hoek is  

eenvoudig instelbaar.

˜ De bediening van de invoergoot geschiedt met een 2e voetpedaal.

25

˜ De plaat kan hiermee door een persoon worden ingevoerd.

Alternatief: Eenvoudige invoergoot 3, 4 of 6 meter 

˜ Bediening door handbediend luchtventiel

˜ Geen hoekafknippers

www.jorg.com  +31(0)488 - 482 087  info@jorg.com

JÖRG 5836 / 5838 invoerunit 



JÖRG 6402 / 6403
Felsnaadsluiter

De felsnaadsluitmachine is 

ontwikkeld voor het eenvoudig en 

snel kunnen sluiten van buizen, die 

van te voren van een dubbele fels 

zijn voorzien. De sluiting is van 

hoge kwaliteit. De machine heeft een 

variabele werksnelheid en de rollen 

worden pneumatisch aangedrukt.

Deze machine is geheel door Jörg 

ontworpen en in Nederland geproduceerd en is 

bijzonder sterk en nauwkeurig geconstrueerd 

voor jarenlang betrouwbaar en productief werken.

Tot 1 mm gewoon staal kan verwerkt worden. Met 

het voetpedaal wordt de pijp geklemd, 

doorgevoerd en strak gesloten. Toepassingen 

zijn o.a. te vinden in de luchtkanalenindustrie, 

voor rookgasafvoer en isolatiewerk.

Door de buis van twee zijden in te voeren kunnen 

buislengtes tot tweemaal de machinecapaciteit 

verwerkt worden.

˜ Capaciteit: 6402-V: 1,0 x 1050 mm (St. 37)

˜ Capaciteit: 6403-V: 0,8 x 1550 mm (St. 37)

˜ Kleinst mogelijke buisdiameter: 100 mm

˜ Motor: kW, 400 V0,75 

˜ Voeding: 230 V

˜ Variabele snelheid: 4,5 - 20 m/min

˜  Werkhoogte: 1015 mm

˜  Gewicht ca: 300 kg

˜  Afmetingen lxbxh: 1600 x 650 x 1600 mm

AfmetingenTechnische gegevens

Mooi gesloten buizen
tot twee of drie meter lengte

Uitwendige fels, middenfels
of inwendige fels

26
www.jorg.com  +31(0)488 - 482 087  info@jorg.com



JÖRG 8202
U-brake
De U-brake is e ne  speciale kantpers, 

waarmee eenvoudig en snel 

verloopstukken vierkant-rond voor 

luchtkanalen en isolatiewerk gemaakt 

kunnen worden. Door het open C-frame 

kunnen werkstukken gemakkelijk 

ingelegd en uitgehaald worden.

Om snel en veilig te kunnen 

werken is een korte slag 

nodig van de pers, maar 

daardoor kunnen 

werkstukken moeilijker 

uitgenomen worden. Dit is 

opgelost door een open C-frame 

te construeren, waarbij er geen 

concessies aan de stabiliteit gedaan zijn.

Verloopstukken: ze kantpers is ontwikkeld De

voor het zetten van verloopstukken vierkant-rond. 

Daarvoor is deze machine echt ideaal!

Ook andere toepassingen zijn mogelijk.

Snel en veilig werken

˜ Werklengte: 1000 mm

˜ Werkhoogte: 100 cm

˜ Afmetingen: 2180 x 1015 x 1970 mm

˜ Gewicht: 1250 kg

˜ Capaciteit: 8 Ton

˜ Uitvoering: Hydraulisch 

˜ Voeding: 3~400 V: 3F + 0 + aarde

˜ klapbare aanslagenWeg

˜ A npass ngen naa i ar wens

OptiesTechnische gegevens

Door de korte slag is er 
geen extra beveiliging 
nodig, waardoor de 
machine heel toegankelijk 
en snel is.

V n viera kant
ar ona  r nd!
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JÖRG 8301
Snaplock Kantpers

˜ Noodstop en hoofschakelaar aan de 

voorzijde

˜ Het bovenstempel beweegt verticaal, 

de plaat wordt horizontaal van de 

voorzijde ingebracht

˜ Geproduceerd in Nederland

˜ Perskracht 15 ton, zodat er over de volle lengte 

1,25 mm St37 gebogen kan worden en er 

tegelijkertijd 15 doordrukkingen gemaakt worden 

voor de Snaplock verbinding.

˜ Bediening via voetpedaal. Als het 

voetpedaal niet bediend wordt, staat 

de pomp stil en gaat de bovenstempel 

open. Economisch en stil

Snaplock

˜ De buiglengte is 620 mm, met zowel 

links als rechts een vrije opening

Kenmerken

Voor het buigen van de binnenhoeken van 

bochten enz. Deze machine is specifiek 

bedoeld voor rechthoekige vormstukken 

in de  industrie.HVAC

˜ Hydraulische aandrijving: 2 

enkelwerkende cilinders met 

veerretour

Hydraulische kantpers

˜ Uitvoering: Hydraulisch 

˜ Perskracht: 15 Ton 

˜ Voeding: 3~400V + 0 + aarde

˜ Capaciteit: 1,25 mm St. 37

˜ Werkhoogte: ca 90 cm

˜ Felshoogte: 10 mm

˜ Werklengte: 620 mm met vrije opening L+R

˜ Ook leverbaar voor Pittsburgh fels

OptiesTechnische gegevens

Gereedschappen voor
Snaplock of Pittsburgh

Snaplock binnenhoek
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˜ Klembalk met sleuven voor ondiepe bakjes

˜ Aanslagen

˜ Brede klembalk

˜ Smalle klembalk

˜ Gedeelde klembalk (losse vingers)

˜ Oplegplateau

˜ Voetpedaal (modellen vanaf 1250E)

˜ 2500E, capaciteit: 2500x1,6mm

˜ 1000E, capaciteit: 1000x1,6mm

˜ 1250E, capaciteit: 1250x1,6mm

˜ 2000E, capaciteit: 2000x1,6mm

˜ 3200E, capaciteit: 3200x1,2mm

˜ Aansluiting 230 V

Standaard Technische gegevens

Unieke buigingen mogelijk
door magnetische klemming
Zie ook de video op www.jorg.com

MAGNABEND
Magnetische zetbanken

De  is een MAGNABEND

unieke, veelzijdige en 

eenvoudig te gebruiken 

zetbank voor het zetten 

van veel soorten plaat, zoals 

aluminium, koper, staal, , RVS

beklede materialen enz.

Er zijn modellen van 65 tot 320 cm werklengte.

De benodigde voeding is 230V.

Elektromagnetisch klemsysteem

Een krachtige elektromagneet trekt de bovenbalk aan, zodat de plaat geklemd wordt. 

Doordat de klemming over de gehele breedte plaats vindt is er weinig afwijking. Omdat 

de bovenbalk steeds een platte strip is, kunnen gesloten kokers of hoge bakken gezet 

worden. De klembalk op de  kan gemakkelijk worden verwijderd en MAGNABEND

worden vervangen voor ander gereedschap zoals vierkante of ronde balken.
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Air-Works 9513
Plasma Quick Cut Machine

De Hypertherm  Connect TC  EDGE CNC

Controller is op de brug geplaatst. Standaard 

met Hypertherm Powermax 65 Plasma Unit.

Tandheugel-/tandwielaandrijving X- en Y-as.

Optimale aandrijving voor hoge stabiliteit en 

positionering door een gesloten 

encoder/servomotor systeem. 

De tafel met een werkbereik 

van 1550 x 3100 mm of 

1550 x 6200 mm heeft 

een eenvoudig 

verwisselbare 

lamellen en is 

verdeeld in 

zones. Het 

afzuigkanaal 

bevindt zich over 

de totale lengte in 

het midden van de 

machine. Door middel van 

mechanische kleppen wordt alleen 

die zone afgezogen waarboven de 

snijkop zich bevindt. Maximaal worden twee 

kleppen tegelijkertijd bediend zodat een 

minimale afzuiginstallatie nodig is, wat 

energie en verwarmingskosten bespaart. 

Hoge precisie geleidingen. Zeer stabiel 

zelfdragend frame, wat eenvoudige installatie 

en stabiliteit garandeert.

Bij eventuele aanvaring van de toorts tegen 

de plaat zal deze uit zijn ophangsysteem 

komen, waarna hij eenvoudig en snel 

teruggeplaatst kan worden. Dit systeem 

vergemakkelijkt ook het wisselen en afstellen 

van de nozzle en elektrode.

Specificaties

˜  Aansluiting: 400V - 32A + 230V - 10 A, 50Hz

˜  Tafelhoogte: 850 mm, gewicht: 1680 kg

˜  Afzuigvolume: 3000 m³/uur

˜  Afmetingen (lxbxh): 4300 x 1800 x 1250 mm

˜  Snijsnelheid: 0,3 tot 11 m/min

˜  Maximale positioneringsnelheid: 20 m/min

˜  Werkbereik: 1550 mm x 3100 mm

˜  Max. tafel belasting: 750 kg

Opties

˜ Maximale plaatdikte afhankelijk van de 

plasma snijunit

˜ Powermax 85, 105 of 125

˜ Werkbereik: 1550 mm x 6200 mm

˜ Hoogte regeling snijkop

Edge Connect

Toorts 
ANTI-COLLISION

systeem
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Een pallet met platen
kan onder de machine
geplaatst worden.
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Air-Works  20PSM
Pittsburgh Rolvormmachine

Ontwikkeld voor de HVAC industrie 

voor de fabricage van luchtdichte 

en stevige rechthoekige kanalen.

˜ Het poeder gecoate gelast-stalen 

frame zorgt voor grote stabiliteit

˜ Makkelijke bediening door extra lange 

invoergeleiding

˜ Gebruikersvriendelijk, ovale tafel, 

zonder scherpe hoeken

˜ Volledig metrische maatvoering

˜ Female Pittsburgh fels gevormd door 

5-rollen inboard station

˜ Plug en Play geleverd

˜ Tandriem aandrijving

˜ Extra noodstop op werktafel

Standaard

˜  Snelheid: ± 8 m/min

˜  Motor: 0,75 kW

˜  Aansluiting: 400 V, 50 Hz 3 fase

˜  Gewicht: 115 kg

˜  Afmetingen: 1,35 x 0,60 x 0,95 m

˜  Maximale plaatdikte: 1,0 mm

˜  Stations: 5

Opties

˜ Verhoogde productiviteit door toevoeging van 

Automatic Male Seam Attachment (AMS) voor 

het fabriceren van Male Pittsburgh fels aan plaat

˜ Mogelijkheid tot uitbreiding met één extra set 

profielrollen op 5-rollen outboard station.

˜ Automatisch start-stop systeem

˜ Variabele snelheid

AMS felsunit voor
Male Pittsburgh fels

www.jorg.com  +31(0)488 - 482 087  info@jorg.com

Capaciteit + Materiaal Felsmaat

Pittsburgh 20 Female Seam 
standaard

0,5 - 1,0 mm ± 25,4 mm ± 7,9 mm

Automatic Male Seam Attachment 0,5 - 1,0 mm tot ± 5 mm
tot ± 6  mm 

hoog

Double Seam Rolls Type „S“ 0,5 - 1,0 mm ± 28,6 mm ± 9,5 mm fels

Straight Right Angle Flange Rolls 0,5 - 1,0 mm ± 10 mm
tot ± 11 mm 

hoog

Drive Cleat Rolls 0,5 - 1,0 mm ± 54 mm ± 28,6 mm breed
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Air-Works  16PSM
Pittsburgh Rolvormmachine

Standaard

˜ Snelheid: 14 m/min

˜ Motor: 2,2 kW

˜ Spanning: 400 V, 50 Hz 3 fase

˜ Afmetingen: 1,75 x 0,70 x 1,00 m

˜ Gewicht: 285 kg

˜ Stations: 7

˜ Maximale plaatdikte: 1,6 mm

Opties

˜ Variabele snelheid

˜ Mogelijkheid tot uitbreiding met een extra 

set profielrollen op 7-rollen outboard station

˜ Automatisch start-stop systeem

www.jorg.com  +31(0)488 - 482 087  info@jorg.com

Ontwikkeld voor de HVAC industrie voor de fabricage van 

luchtdichte en stevige rechthoekige kanalen

˜ Tandriem aandrijving

˜ Female Pittsburgh fels gevormd op

7-rollen inboard station

˜ Makkelijke bediening door 

extra lange invoergeleiding

˜ Het poeder gecoate gelast-stalen 

frame zorgt voor grote stabiliteit

˜ Volledig metrische maatvoering

˜ Extra noodstop op werktafel

Capaciteit + Materiaal Felsmaat

Pittsburgh 16 Female Seam standard 0,7 - 1,6 mm ± 30,2 mm ± 12,7 mm

Double Seam Rolls Type „L“ 0,7 - 1,6 mm ± 31,8 mm ± 11,1 mm fels

Straight Right Angle Flange Rolls 0,7 - 1,6 mm tot ± 10 mm
tot ± 11 mm 

hoog

Drive Cleat Rolls 0,5 - 1,0 mm ± 54 mm ± 28,6 mm breed
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Air-Works  16RSM
Right Angle Rolvormmachine

Standaard

˜  Maximale plaatdikte: 1,6 mm

˜  Spanning: 400 V, 50 Hz 3 fase

˜  Snelheid: 5,5 m/min

˜  Motor: 0,75 kW

˜  Stations: 1

˜  Afmetingen: 0,80 x 0,75 x 1,10 m

˜  Gewicht: 115 kg

Opties

˜ Air-Works PSM 16: ideaal voor de vorming 

van rechte platen en de vorming van female 

Pittsburgh felsen

˜ V-riem aandrijving

˜ Extra noodstop aan voorzijde 

werktafel

˜ Het poeder gecoate gelast-stalen 

frame zorgt voor grote stabiliteit 

˜ Makkelijke bediening door semi-

automatische geleiding van het 

bochtdeel op het fels station

Ontwikkeld voor de HVAC industrie voor de fabricage 

van rechthoekige kanalen

˜ Minimale radius 83mm

˜ Volledig metrische maatvoering

˜ Vormt in één bewerking de Male 

Pittsburgh fels

Capaciteit + Materiaal Felsmaat

Right Angle Seam standard 0,5 - 1,6 mm ± 10 mm
tot ± 11 mm 

hoog

Pittsburgh felsrand
aan passtukken
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Air-Works  20SSM
Snaplock Rolvormmachine

Standaard

˜  Stations: 9

˜  Spanning: 400 V, 50 Hz 3 fase

˜  Gewicht: 350 kg

˜  Maximale plaatdikte: 1,0 mm

˜  Motor: 2,2 kW

˜  Snelheid: 20 m/min

˜  Afmetingen: 1,75 x 0,70 x 1,00 m

˜ Male Snaplock fels 

gevormd op 9-rollen 

outboard station

˜ Female Snaplock fels 

gevormd op 9-rollen 

inboard station

˜ Makkelijke bediening door 

extra lange invoergeleiding

Ontwikkeld voor de HVAC industrie voor de 

fabricage van rechthoekige kanalen te 

reduceren.

˜ Volledig metrische maatvoering

˜ Extra noodstop op werktafel

˜ Gebruikersvriendelijk, ovale tafel, zonder 

scherpe hoeken

˜ Plug en Play geleverd

˜ Tandriem aandrijving.

˜ Het poeder gecoate gelast-

stalen frame zorgt voor 

grote stabiliteit

˜ Variabele snelheid

˜ Automatisch start-stop systeem

Opties

Capaciteit + Materiaal Felsmaat

Snap lock 20 Female Seam standard 0,5 - 1,0 mm ± 33 mm ± 13 mm

Snap lock 20 Male Seam standard 0,5 - 1,0 mm ± 9 mm ± 10 mm fels
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Air-Works  201BSM
Button Punch Snaplock

Rolvormmachine

Ontwikkeld voor de HVAC industrie voor de 

fabricage van rechthoekige vormstukken.

l Makkelijke bediening door semi-

automatische geleiding van het bochtdeel 

op het felsstation

l Minimum binnenradius 60 mm voor 

segment 90° en 90 mm voor segment 180°

l Volledig metrische maatvoering

l V-riem aandrijving

l Volgens CE norm

l Reduceert productietijd

l Semi-automatische vorming van de Male-

Snaplock fels, perfect passend in de 

Female Snaplock fels van model SSM 20

l Het gelast-stalen frame zorgt voor grote 

stabiliteit

l Noodstop aan de voorzijde van de 

werktafel

Standaard

˜ Stations: 2

˜ Snelheid: 1-9 m/min

˜ Afmetingen: 0,80 x 0,75 x 1,10 m

˜ Motor: 0,75 kW

˜ Spanning: 400 V, 50 Hz 3 fase

˜ Gewicht: 115 kg

˜ Maximale plaatdikte: 1,0 mm

Opties

˜ Air-Works SSM 20: ideaal voor de vorming 

van rechte platen en de vorming van female 

Pittsburgh felsen

Capaciteit + Materiaal Felsmaat

Button Punch Snap Lock Male Seam 
standard

0,5 - 1,0 mm ± 9 mm
tot ± 10 mm 

hoog

Snaplock felsrand
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