
Strast do tehnologije!



Lorsel strojevi d.o.o. je podjetje, ki se ukvar-
ja s svetovanjem in prodajo strojev, orodja in 
opreme za obdelavo kovin. Zastopamo vodilne 
svetovne proizvajalce in izbiramo najboljšo 
tehnologijo za potrebe naših strank.

Nahajamo se v poslovni coni v Zaprešiću v 
Industrijski ulici, št. 15. Imamo predstavitveni 
center, kjer so razstavljeni posamezni stroji, 
kjer si naši obstoječi in bodoči kupci lahko 
ogledajo stroje ter prinesejo lastni material, na 
katerem lahko preizkusijo njihovo delo in se 
prepričajo v kakovost. 

Z našim sestrskim podjetjem Lorsel d.o.o. v 
Beogradu in novo odprto pisarno v Pušćinah v 
Medžimurski županiji smo se povezali v skupi-
no Lorsel Group. Upamo, da bo naša skupina 
s predanim in stalnim delom še bolj rasla ter 
da bomo še naprej vodilni na področju prodaje 
strojev za obdelavo pločevine.



    krožno upogibanje pločevine, strojev za upogibanje profilov ter   
    izdelavo dna za velike cisterne in rezervoarje

    ravnanje izrezanih in stiskanih plošč, linije za obdelavo   
    pločevine v kolutu, rezanje po meri, stiskanje in oblikovanje ter   
    podajalnike za stiskalnice

    strojev za mokro in suho čiščenje, poliranje, raziglevanje in   
    brušenje kovinskih plošč

    tračnih brusilnikov, brusilnikov s kamnom, polirk, brusilnikov za   
    izdelavo polmerov na ceveh, stebrnih brusilnikov in magnetnih  
    brusilnikov do tračnih žag, upogibnikov cevi in profilov, škarij  
    za pločevino, stiskalnic, valjev za upogibanje

    oprema za varjenje sornikov

    orodje za stroje za štancanje 

    strojev za odstranjevanje robov

    večfunkcijske in večnamenske stroje za prebijanje in rezanje  
    cevi in pločevine

    pnevmatični, elektronski in hidravlični strojev za vrezovanje  
    navojev

    avtomatizirani in robotski sistemi in procesi

    rešitve za laserske rezalnike

    strojev za posebne namene

    programski izdelki in rešitve
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Abrazivni pesek za vodne rezalnike in obrabni deli za vodne 
rezalnike

20

Abrazivni izdelki za brušenje kovin in obrabni deli za 
plazemske in laserske rezalnike
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    Trije valji in spremenljiva  
    geometrija
    Idealen za materiale sred 
    nje in velike debeline
    Nepremagljiva kombinaci 
    ja moči 3 valjev in funkcije  
    predupogibanja
    Zgornji valj se premika  
    navpično, spodnja dva pa  
    vodoravno, neodvisno  
    drug od drugega, tako da  
    ostane kratek ravni rob

    Uporablja se za natančno  
    upogibanje od majhnih do  
    velikih debelin in dolžin

    Za majhne premere debe 
    line do 5mm in dolžine 2m
    Za proizvodnjo kotlov,  
    peči in dimniških tuljav

RCMI

    Tri osi
    S standardnim kompletom
    je mogoče upogniti 12 vrst
    standardnih profilov in cevi

FACCIN S.p.A. Group je italijanski proizvajalec strojev za krožno upogibanje pločevine, strojev 
za upogibanje profilov ter izdelavo dna za velike cisterne in rezervoarje. Faccin ima certifikat ISO 
9001:2008, kot tudi največji proizvodni obrat na področju proizvodnje strojev za krožno upogibanje.

The Trusted Partner in Metal Forming Machines

STROJI ZA UPOGIBANJE PROFILOV:

STROJI ZA KROŽNO UPOGIBANJE PLOČEVINE

HAV 4 HEL HCU

FACCIN S.p.A. Group 
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    natančne linije za odvijanje pločevine v kolutu in prečno rezanje na plošče po meri
  patentiran EcoPlan - preprečuje drsenje materiala (kot sistem ABS v avtomobilih) in povečuje  
    zmogljivost ravnalnega stroja ARKU za 30 %

    FlatMaster - uporablja se za ravnanje   
    pločevine debeline od 0,5 do 60 mm.   
    Ravnalni stroj FlatMaster se uporablja za  
    ravnanje rezanih delov pločevine na laserjih 
    in plazmi ter za nevtralizacijo silnice  
    materiala, kar omogoča natančneje upo  
    gibanje in naknadno varjenje kovinskih  
    delov.

    EcoMaster - posebej oblikovan ravnalni stroj   
    za tanjše materiale, debeline od 0,1 mm do 5  
    mm. Za visoko učinkovitost je značilna hitrost  
    ravnanja od 3 do 20 m/min.

    PlateMaster - stroj za ravnanje večjih kov- 
    inskih plošč zahvaljujoč 3-metrski širini. Za  
    plošče debeline od 4 mm do 40 mm. 

    FlatJack - program, ki prihrani čas in de 
    nar. Popolna natančnost sega do desetine  
    milimetrov, odvisno od potreb uporabnika.  
    Samodejna preskusna enota za ravnanje je  
    vgrajena neposredno v stroj in je popolnoma  
    neodvisna od uporabnika. FlatJack je  
    mogoče vgraditi v ravnalni stroj FlatMaster,  
    kar vam omogoča samodejno preizkušanje  
    poravnanih delov oz. lasersko ali plazemsko  
    rezanih delov, neodvisno od uporabnika. Flat 
    Jack je prav tako prejemnik Nagrade za ino 
    vacijo iz leta 2016 pri EuroBLECH-u.

ARKU izdeluje natančne stroje za ravnanje izrezanih in stiskanih plošč, linije za obdelavo pločevine v 
kolutu, rezanje po meri, stiskanje in oblikovanje ter podajalnike za stiskalnice.
ARKU je vodilno podjetje na področju ravnanja pločevine z več kot 1000 nameščenih strojev za iz-
ravnavo. ARKU prav tako odkupuje rabljene stroje za ravnanje, ki jih nato obnovi, popravi in preproda 
naprej.

RAVNALNI STROJI 

ARKU LINIJE ZA ODVIJANJE, RAVNANJE IN REZANJE PO MERI 

ARKU MASCHINENBAU GmbH 
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    delovna širina: 600, 1100 in 1350 mm    
    delovna višina: 800-900 mm (spremenljivo) 
    hitrost brušenja (1-10 m/min) 
    možnost ene ali več brusilnih postaj 
    debelina materiala 0,8 -100 mm

    univerzalni stroj nove generacije za brušenje, 
    izravnavo in zaokroževanje površin plošč 
    štiri postaje za brušenje omogočajo vse različice  
    obdelave 
    možna montaža postaje CBF za končno obdelavo
    širina obdelave 1100, 1350 ali 1600 mm
    debelina obdelovanca 0,3 do 100 mm
    dolžina jermena 2620 mm, pogon do 24 kW
    delovna višina 900 mm

    idealen za aluminijaste in titanove plošče    
    deluje z mokrim postopkom z emulzijo 
    opremljen s flat-bed belt filtrom ali centrifugalnim  
    filtrom za čiščenje emulzije

WEBER je že več kot 90 let vodilni svetovni proizvajalec strojev za mokro in suho čiščenje, poliranje, 
raziglevanje in brušenje kovinskih plošč.

TTSC 1100

PT

NLC

HANS WEBER MASCHINENFABRIK GmbH 
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    za brušenje in zaokroževanje robov pri  debelejših   
    materialih 
    za laserski, plazemsko ali plinsko rezane kose 
    stroj opremljen s kombinirano postajo Kombistation   
    STC z valjem za brušenje in igelno brusilno postajo 
    možnost dodajanja diskovne postaje ali vrtljive glave 
    za zaokroževanje robov 
    kombinirana postaja deluje s tremi različnimi tehnikami   
    odstranjevanja materiala in lahko nadomesti večjo   
    toleranco nekaj milimetrov, ki se pojavlja pri debelejših  
    materialih 
    v primeru večjih dimenzij se lahko z igelno brusilno  
    postajo STC-E upravlja s pomočjo električnega  
    krmilnika, kar omejuje odstranjevanje materiala  
    robne cone 
    možnost dela od spodaj in od zgoraj
    od 600 do 1600 mm delovne širine

MKS

Weber PT je lahko opremljen z največ štiri obdelovalne postaje. Vrstni red brusilnih postaj je polju-
ben, odvisno od potreb. Z brusilnim valjem GD in kombinirano enoto K lahko nastavite tehnologijo 
brušenja Weber CBF, iglični nosilec za brušenje STC in celotno tehnologijo krtač Weber. Iglični nosi-
lec STC zagotavlja kontinuirano kakovost brušenja za debelejše in neravne plošče.

Brusilne enote s planetarno glavo DR in brusilnim sistemom MBR zagotavljajo brezhibno obdela-
vo pločevine. Poleg tega je zaradi ergonomske zasnove mogoče izvleči vse brusilne sisteme ter 
na ta način zagotoviti lažje vzdrževanje in zamenjavo krtač. Modularna konstrukcija stroja Weber 
omogoča dodatno zamenjavo brusilnih postaj.

Stroj serije PT je zasnovan predvsem za industrijsko uporabo. Zaradi tega Weber ponuja tudi svoj PT 
stroj z možnostjo hkratne obdelave z zgornje in s spodnje strani. Ta možnost omogoča neposredni 
prenos obdelovanca brez tekočega traku med njim in valji. Električna omarica je vgrajena v okvir 
stroja, da zmanjša prostor, potreben za stroj. 

WEBER PT OBDELOVALNA POSTAJA

HANS WEBER MASCHINENFABRIK GmbH 
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     HM MACHINERY   

     ARBOGA

     KEF MOTOR

    motorna zavora 
    zanesljivost 
    preprosto in praktično delo 
    enostavna prilagoditev 
    hitra menjava brusilnega   
    traku 
    skrajšani čas brušenja 
    nizka raven hrupa 
    močni motorji s petletno  
    garancijo 
    močno sesanje prahu  
    (modeli X)

SCANTOOL je priznani danski proizvajalec strojev. Njegova ponudba vsebuje široko paleto strojev 
- od tračnih brusilnikov, brusilnikov s kamnom, polirk, brusilnikov za izdelavo polmerov na ceveh, 
stebrnih brusilnikov in magnetnih brusilnikov do tračnih žag, upogibnikov cevi in profilov, škarij za 
pločevino, stiskalnic, valjev za upogibanje itn.

Skupina Scantool je sestavljena iz naslednjih 
podjetij:

SCANTOOL GROUP
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Njihovi kakovostni stroji bodo všeč vsem, od 
majhnih delavnic do velikih proizvodnih obratov. 
Vizija podjetja Scantool je, da imajo vsi stroji eno 
skupno stvar - kakovost - ki jo zagotavljajo s svo-
jim imenom. Prava kakovost po pravi ceni.

Scantool tračni brusilniki se uporabljajo v več kot 
45 državah po vsem svetu. Visoka kakovost v 
kombinaciji z zelo ugodnimi cenami in številnimi 
prednostmi so razlogi za njihov uspeh. Ekscen-
trični brusilniki CG in brusilniki za poliranje so 
opremljeni z nastavkom za brušenje cevi, ki ga je 
mogoče pritrditi na vse tračne brusilnike (brusilni 
trakovi 150 x 2000 mm). So enostavni za upo-
rabo in se uporabljajo na ceveh s premerom 10-
100 mm. Scantool CG ekscentrični brusilniki in 
brusilniki za poliranje so edinstveni v primerjavi 
z ostalimi brusilniki na trgu, saj ostanejo tračni 
brusilniki, tudi če na njih namestimo nastavek za 
brušenje cevi. Če tračni brusilnik uporabljamo za 
normalno delovanje, ga ni treba odstraniti.



TAYLOR je podjetje, ki se ukvarja s proizvodnjo opreme za varjenje sornikov, kar vključuje CNC 
varjenje, ročne naprave in krmilnike - varilne enote. Kompaktne kondenzatorske enote so zasnovane 
za varjenje vijakov (okrogle matice, sponke za maso, zatiči) s premerom do 10 mm. Modeli CDM 
s svojo enostavno in robustno konstrukcijo ponujajo stroškovno učinkovito in zanesljivo rešitev za 
pritrditev vijakov iz jekla, nerjavečega jekla, aluminija in medenine.

Preprost sistem, ki je sestavljen iz ročnega orodja, 
nameščenega na samostoječi mizi, z nožnim pedalom 
za pospešitev proizvodnje. Univerzalno mizo poganja 
pnevmatika, ki je dobra izbira za večje sestavne dele. 
Ročni sistem X-Y nudi večjo produktivnost in je najboljši, 
če obstaja veliko položajev za varjenje. Dvojni linearni 
ležaji zagotavljajo visoko natančnost postavitve glave.

Takšni sistemi zagotavljajo najvišje hitrosti in 
najbolj natančne rezultate ter podpirajo sa-
modejno dodajanje sornikov. Vsak sistem je 
izdelan po meri, odvisno od potrebnih dimenzij, 
hitrosti, natančnosti in proračuna. Varilno glavo, 
proizvodno mizo ali oboje lahko poganja CNC. 
Sistemi dosegajo natančnost ± 0,15 mm. 

Britanska proizvodnja po standardu BS EN ISO 9001, ro-
bustna konstrukcija in popolna mobilnost. Visoka zanesl-
jivost in dolga življenjska doba sta dosežena z uporabo 
prvovrstnega obsežno preizkušenega sestavnega dela. 
Možnosti krmilnikov vključujejo uporabo sornikov s prem-
erom 1-30 mm. Nekateri krmilniki lahko poganjajo do 4 
glave.

NAMIZNI SISTEMI

SISTEMI CNC X-Y

ROČNI SISTEMI

TAYLOR STUDWELDING
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Ameriško podjetje, specializirano za izdelavo orodja za stroje za štancanje (za CNC stroje za štan-
canje).
Zaradi zelo hitrega dobavnega časa, tehničnega znanja, izkušenj v proizvodnji orodij, kakovosti, 
nasvetov glede izbire orodij, veliko patentov in orodij, ki niso na voljo pri proizvajalcih strojev itn. se 
zelo veliko kupcev odloči za Wilson Tool, tudi pri nakupu novega stroja.

ORODJE ZA STROJE ZA ŠTANCANJE

Orodje je 100-% združljivo in ustreza strojem TRUMPF, AMADA, PRIMA POWER, EUROMAC, LVD, 
MURATA in drugim CNC strojem za štancanje. 

WILSON TOOL INTERNATIONAL 
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Podjetje deluje od leta 1966 in je od samega začetka prepoznano kot najbolj inovativno 
podjetje na trgu, z najvišjo možno stopnjo kakovosti in zanesljivosti orodij.

Je največji neodvisni izdelovalec orodij na svetu, z več kot 1000 zaposlenimi v celotni sku-
pini.

Največja prednost podjetja Wilson Tool je vrhunska ekipa strokovnjakov, izbira najbolj kako-
vostnih materialov, uvedba najvišjih svetovnih standardov poslovanja (»lean production«) ...

Tovarna za Evropo se nahaja v Angliji.

HITER DOBAVNI ROK - Standardna orodja, naročena do 11. ure, so odposlana še isti dan. 
Naslednji dan so v dostavnem podjetju DHL na Hrvaškem. 

Za večino posebnih orodij ali za velika naročila je dobavni rok zelo kratek, in sicer 3-5 de-
lovnih dni. 



X-Sharp je avtomatiziran brusilnik za ostrenje orodij za prebijanje. Post-
opek dela brusilnika je popolnoma avtomatiziran in ga lahko uporablja 
tudi uporabnik brez izkušenj. X - Sharp ima tehnologijo za brušenje orodij 
CBN, ki omogoča popolno dokončanje orodja in tudi samodejno pre-
poznavanje višine orodja. To omogoča brušenje le 0,1 stotinke orodij.

X-Sharp brusilnik se lahko uporablja za ostrenje orodij s kotnim brusilni-
kom (whisper ali roof top orodja). Samo spremenite nastavek za brušen-
je za to orodje.

Z rednim brušenjem orodja za prebijanje se podaljša življenjska doba 
orodja, kar zagotavlja prihranke na novem orodju. Poleg tega je na 
naostrenem orodju manjša možnost poškodb plošče, prav tako pa boste 
povečali učinkovitost in izkoriščenost vaših strojev. 

ORODJE ZA STROJE ZA ŠTANCANJE

WT v svoji ponudbi ponuja tudi orodja za kotne 
stiskalnice z različnim sprejemom orodja.

WILSON TOOL INTERNATIONAL 
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Italijansko podjetje, ki je vodilno na področju 
proizvodnje strojev za odstranjevanje robov. 
Delujejo na principu rezalnikov z vložki. To 
omogoča odstranjevanje robov na katerem koli 
materialu: jeklu, litem železu, aluminiju, bronu, 
plastiki in različnih zlitinah. Stroji OMCA kažejo 
najboljše rezultate na gladkih površinah, uspeš-
no opravljajo preizkuse, kot so npr. magnetizem, 
vdor tekočine in rentgenskih žarkov, ter pripravi-
jo material na varjenje.

OMCA
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    Serija hidravličnih strojev za  
    prebijanje z valjem in dodat- 
    nim vodilom.  

    BENDICROP 50, BENDI 
    CROP 60 i 60 S/SD, BENDI 
    CROP 85 in 85 S. 

    4 modeli
    36 do 50 t

GEKA je špansko podjetje, ki že od leta 1919 proizvaja večfunkcijske in večnamenske stroje za prebi-
janje in rezanje cevi in pločevine. Glede na vrsto in namen nudijo v svojem naboru naslednje izdelke: 
enovaljne in dvovaljne stroje, stroje za štancanje in linije za proizvodnjo (CNC rešitve).

ENOVALJNI STROJI

DVOVALJNI STROJI

ORODJE GEKA

V naši ponudbi lahko najdete tudi orodje za prebijanje, matrice in posebna orodja GEKA. GEKA izde-
luje lastno orodje po visokih standardih tako v proizvodnji kot v proizvodnji strojev. Uporaba orodij 
GEKA na strojih podaljša življenjsko dobo stroja in poveča njihovo učinkovitost. Vsa orodja so izdela-
na iz visokokakovostnega kaljenega orodnega jekla. 

SERIJA HYDRACROP SERIJA BENDICROP PUMA I TT

GEKA
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MINICROP, MICROCROP
in MULTICROP



TRD
    CNC stroji za vrtanje, vrezovanje navojev,   
    struženje in toplotno vrtanje cevi in profilov  
    širine do 600 mm in daljše
    Premikanje stroja po linearnih vodilih v vseh  
    oseh
    Krmiljenje servo motorja (možnost programi- 
    ranja)
    Samodejno spreminjanje 7 ali 10 orodij
    Nadzor 3 osi z možnostjo dodajanja rotaci- 
    jske osi

GRD
    CNC stroji za vrtanje, vrezovanje navojev,  
    struženje in toplotno vrtanje pločevine, cevi in  
    profilov širine do 1750 mm in daljše
    Premikanje stroja po linearnih vodilih v vseh  
    oseh
    Krmiljenje servo motorja (možnost programi- 
    ranja)
    Samodejno spreminjanje 10 ali 12 orodij
    Idealni za hitro vrtanje plošč, prirobnic in  
    profilov

BRD
    Novost iz CMA 
    Najmanjše / največje dimenzije profilov: 50 x  
    50 mm / 610 x 610 mm 
    Moč motorja 13,1 kW 
    Dolžina delovne mize 12000 x 16000 mm 
    Zmogljivost vrtenja: 5 različic maks. M20 do  
    maks. M30

C.M.A. je podjetje ustanovljeno leta 1990, ki je svojo dejavnost usmerilo v proizvodnjo pnevmatičnih, 
elektronskih in hidravličnih strojev za vrezovanje navojev, upoštevajoč visoko kakovost in optimalno 
ceno na tem tržnem segmentu. 
Podjetje se nahaja v mestu Alzira, 36 km južno od Valencije, kjer se njihov obrat razprostira na več 
kot 3000 m², z dodatnimi načrti za širitev. Na domačem trgu deluje tako močno kot na območju vi-
soko razvitih držav, kot so: Francija, Nemčija, Belgija, Nizozemska, ZDA, Portugalska, Velika Britanija, 
Švica, Italija … 
Leta 2000 je podjetje C.M.A povečalo svojo paleto izdelkov na področju proizvodnje hitrih brusilnikov 
s samodejnim premikanjem glave preko koordinat ter s samodejnim vrtanjem in nadzorom vseh 
predmetov preko CNC krmilnikov. 

KOORDINATNI BRUSILNIKI PROFILOV IN PLOČEVINE

C.M.A. - Comercial de Maquinaria Alzira S.L.  
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    preproste naprave za vrezo-  
    vanje navojev do M24 z      
    vrtljivo ali fiksno glavo
    nizka cena (LCS12, LCN12,   
    LCN20) in standardna serija  
    (RS, RN12, RN20)

    vrezovanje navojev do M60
    možnost programiranja  
    globine vrezovanja
    vrtljiva ali fiksna glava
    modeli: RH20D, RHR30D,  
    RHR45D, RHR60D, GH20D,  
    GHR30D, GHR60D

    RER24C

STROJI ZA VREZOVANJE NAVOJEV

Stroji za vrezovanje navojev CMA so idealno prilagojeni za vrezovanje na velikih in večplastnih ob-
delovancih. Z nastavljivo balansno roko lahko upravljavci CNC enostavno in hitro namestijo sveder 
nad luknjo, medtem ko obdelovalni center dela na drugem kosu. Stroj za vrezovanje lahko nastavi-
mo tako, da ostane tam, kjer je nameščen, ali da se vrne v začetni položaj. Rezultat je manjši napor 
delavcev in povečana proizvodnja. Momentne lamele omogočajo zaustavitev delovanja stroja v 
primeru morebitnih motenj, ki bi lahko povzročile škodo. Držalo stroja za vrezovanje z možnostjo 
hitre izmenjave omogoča hitro prilagoditev iz ene velikosti v drugo, odvisno od materiala, v samo 3-5 
sekundah.
CMA ponuja tri različne sisteme: pnevmatski stroji (preprosti stroji za vrezovanje navojev do M24 
z vrtljivo ali fiksno glavo), hidravlični stroji (stroji za vrezovanje navojev do maks. M60 ter stroji za 
vrezovanje navojev z možnostjo shranjevanja programov z vrtljivo ali fiksno glavo), električni stroji 
(stroji za vrezovanje navojev M24 z možnostjo shranjevanja programov z vrtljivo ali fiksno glavno).

C.M.A. - Comercial de Maquinaria Alzira S.L.  
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SISTEC je podjetje iz Sacile, ustanovljeno leta 2003, ki načrtuje, razvija in izdeluje avtomatizirane in 
robotske sisteme in procese. Večletne izkušnje na nacionalni in mednarodni ravni ter strokovna in 
profesionalna ekipa, ki je del podjetja Sistec, zagotavljajo prilagojene in konkretne rešitve v skladu z 
željami posamezne stranke. Podjetje SISTEC je od maja 2017 vpisano v poseben oddelek Registra 
inovativnih malih in srednje velikih podjetij, leta 2018 pa je postalo član italijanske tehnološke sk-
upine »Inteligentne tovarne« (CFI).

Sistec oblikuje, razvija in izdeluje robotske celice 
za upogibanje za doseganje visokih standardov 
kakovosti in doseganje visoke učinkovitosti 
proizvodnje. Njihovi sistemi so prilagojeni res-
ničnim potrebam kupcev, saj skrajšajo časovni 
cikel upogibanja tako, da zagotavljajo para-
metrične programe za izdelke različnih velikosti, 
z minimalnimi prilagoditvami in dodajanjem 
programskega sistema v načinu brez povezave 
za uporabnike, ki imajo veliko različnih serij.

Na področju varjenja lahko razvijejo in oblikujejo 
varilne sisteme tako v skladu s tradicionalno 
tehnologijo kot tudi z najnovejšimi tehnikami 
varjenja, kot je vse bolj razširjeno lasersko var-
jenje. Lahko oblikujejo več rešitev, da ustrezajo 
potrebam strank, npr. TIG, MIG/MAG ali pla-
zemsko in, seveda, najnovejše lasersko varjenje. 
V ponudbi imajo robotsko varilno postajo ali 
celotno linijo za varjenje s tridimenzionalnim 
vizualnim sistemom z laserskim skeniranjem, 
ki prepozna in določa pot varjenja. Zahvaljujoč 
strokovnem znanju in izkušnjami, Sistec izdeluje 
sisteme za ravnanje za strojno odstranjevanje. 
Ravnanje je povezava med različnimi fazami 
proizvodnega procesa, ki so tako medsebo-
jno integrirane in usklajene brez prekinitve 
ali neučinkovitosti. Sistec lahko ustvari prila-
godljive rešitve za ravnanje, ki so popolnoma 
prilagojene proizvodnemu procesu naše stran-
ke in na ta način zmanjša čas in stroške ter 
poveča prilagodljivost. Če program to zahteva, 
obstaja možnost vključitve robota z vizualnim 
sistemom, ki s kamero, posebno osvetlitvijo in 
programskim sistemom omogoča identifikacijo 
predmeta brez referenčne točke v prostoru.

VARJENJE

UPOGIBANJE

Linije za sestavljanje, zasnovane s strani pod-
jetja Sistec, vključujejo dve vrsti: robotske linije, 
ki jih nadzira en ali več robotov, ki sestavljajo 
dele iz več komponent in tako nadzorujejo eno 
ali vse stopnje proizvodnje. Na voljo so tudi 
robotske linije, ki jih nadzirajo vizualni sistemi, 
omogočajo pa naključno izbiro elementov iz 
škatle ali snopa in določajo njihove značilnosti.

SESTAVLJANJE

SISTEC
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SLAT PRO - ameriško podjetje, ki razvija ideje in rešitve za laserske rezalnike. Najbolj so znani po 
svojem orodju za odstranjevanje žlindre in odpadnega materiala.

Pri tem bi posebej izpostavili SLAG HOG, orodje za čiščenje žlindre na vlakenskih in CO2 laserjih. 
Zahvaljujoč temu orodju lahko nakopičene ostanke na laserski mizi odstranite zelo temeljito. Reš-
etke je mogoče očistiti tako od strani kot tudi na težko dostopnih mestih med njimi, posledica česa 
je visoka stopnja čistoče. Za upravljanje tega orodja je potrebna samo ena oseba, saj je upravljanje 
zelo enostavno. Redno čiščenje vam zagotavlja daljšo življenjsko dobo vašega laserja, SLAG HOG pa 
vam v kratkem času povrne vloženi denar.

RHINO HAMMER je orodje, ki odstrani izrezane kose s plošče. S pomočjo zraka proizvaja vibracije, 
skozi katere se odrezani deli ločijo in hkrati ostanejo v dobrem stanju.

SlatPro
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    Stroj za izdelavo
    ohišje ventilatorjev

LUCAS je proizvajalec strojev za posebne 
namene, kot so stroji za proizvodnjo vzmetnic, 
prirobnic in stroji za izdelavo prometnih znakov. 
Poleg standardnih strojev ponuja tudi stroje 
za krožno pertlanje, razširjanje, ekstrudiranje T 
kosov na ceveh ter škarje za krožno rezanje in 
obrezovanje. Lucas Srl načrtuje in izdeluje stroje 
po individualnih zahtevah kupca. 

LUCAS  
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    Krožne škarjez a vtomatskim
    nakladanjem in razkladanjem

    Stroj za izdelavo
    prometnih znakov

    Stroj za spajanje,
    krivljenje pločevine

    Stroj za proizvodnju
    kositrne embalaže 



Podjetje SigmaTEK Systems je bilo ustanovljeno leta 1993, z leti pa je s svojo strokovno ekipo 
matematikov in inženirjev razvilo programsko rešitev za vse vrste in velikosti poslovanja. Programs-
ka oprema SigmaNest je prilagojena tako za nova mala podjetja kot za velike proizvajalce.

Poganjan z najnovejšimi in najnaprednejšimi 
industrijskimi funkcijami in logaritmi CAD/CAM, 
SigmaNEST prihrani vaše dragocene materiale 
in delovno silo tako, da je kakovost vedno v 
ospredju. Integracija z najbolj priljubljenimi pro-
grami CAD in NC, preprost vmesnik in najboljša 
podpora strankam v tem segmentu so razlogi, 
zaradi katerih je SigmaNEST vodilno podjetje z 
več kot 18.000 sistemi, nameščenimi po vsem 
svetu. 
SigmaNEST je programska oprema, ki je mak-
simalno prilagodljiva pri delovanju in podpira 
skoraj vse vrste strojev za rezanje, vrtanje in up-
ogibanje, kot so; laserji, plazme, vodni rezalniki, 
plinski rezalniki, stroji za prebijanje, kombinirani 
stroji, kotni upogibniki, škarje … 
S SiegmaNEST boste porabili manj in prihranili 
več, saj boste dobili najboljši izkoristek surovin 
z minimalnimi odpadki, porabili manj materia-
la za isto proizvodno zmogljivost, znižali ceno 
končnega izdelka, samodejno spremljali zaloge 
in le-te dodelili najpomembnejšim izdelkom in 
nalogam. 
Tehnologija gnezdenja za kompleksne in zaple-
tene stroje: pod in/ali okoli objemk za pritrditev 
materiala, ponovno postavitev, kotno rezanje, 
različni postopki. 
Funkcija »Preostanek gnezdenja« beleži vse 
delovne naloge in opravi analizo za povečanje 
izkoristka, pri čemer izkoristi preostali prostor 
na materialu in ga zapolni s pogosto uporabljen-
imi položaji.

Izdelki SigmaTEK

Programska oprema SigmaNEST
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SIGMATEK ponuja 
vrsto izdelkov pro-
gramske opreme in 
poslovnih rešitev, ki jih 
je razvila njihova ekipa 
strokovnjakov. Na voljo 
so naslednji izdelki 
SigmaTEK:
SigmaNEST AutoNEST
Enostaven za upora-
bo, zmogljiv v primeru 
pravokotnih in ročnih 
gnezdenj, prava rešitev 
za programiranje NC.
SigmaNEST TrueShape
Nadgradnja osnovnih 
funkcij AutoNEST-a 
ustvarja dinamično kos-
v-kosu gnezdenje za 
namene zmanjšanja ali 
odstranjevanja odpad-
kov.
SigmaNEST Techno
Optimizira stroj s 
pomočjo naprednega 
gnezdenja in program-
iranja NC, vključno s 
skupnimi linijami za 
rezanje, mostovi (mikro 
spoji) in povezanim 
rezanjem.
SigmaNEST 
maksimiziranje
Združuje zmogljivost 
gnezdenja TrueShape z 
operativno učinkovitost-
jo za namene spreml-
janja dela in upravljanja 
zalog.
SigmaNEST 
PowerPack
Združuje napredno

SigmaNEST 
Punch Basic
Entry-level programs-
ka oprema za en del 
gnezdenja za CNC 
stroje za štancanje.
SigmaNEST 
Punch Techno
Največja materialna 
učinkovitost in izko-
ristek funkcionalnosti 
gnezdenja.
SigmaNEST Punch 
PowerPack
Celovita programska 
oprema za samodejno 
gnezdenje za program-
iranje CNC strojev za 
štancanje.
SigmaMRP
Sistem načrtovanja 
proizvodnje (»resource 
planning«), posebej 
razvit za proizvodnjo.
SigmaTUBE
Celovita programska 
oprema za rezanje cevi, 
ki deluje neopazno v 
okviru programa.
SigmaBEND
Uporablja popolno 3D 
simulacijo za namene 
povečanja hitrosti, 
kakovosti in prilagod-
ljivosti pri postopku 
upogibanja.

gnezdenje in program-
iranje NC z večjo oper-
ativno učinkovitostjo 
spremljanja delovnih 
mest in upravljanja 
zalog.



Rezanje mehkih materialov, kot so les, papir, usnje, guma in tekstil, poteka s čistim vodnim curkom, 
pri čemer z dodajanjem abrazivnega peska lahko režemo  skoraj vse ostale trde materiale, kot so 
kamen, steklo, kovina, keramika itn.
V naši ponudbi lahko najdete najkakovostnejši pesek za vodne rezalnike MESH 80. Pesek je indijske-
ga ali avstralskega izvora. Prav tako imamo lastno skladišče, ki zagotavlja dostavo najmanj 1 tone v 
jumbo vreči. 

ABRAZIVNI PESEK ZA VODNE REZALNIKE

OBRABNI DELI ZA VODNE REZALNIKE

V ponudbi imamo tudi šobe in fokusirne cevi za vodne rezalnike, kot tudi druge rezervne dele in ser-
visno opremo za rezalne glave večine proizvajalcev strojev za vodno rezanje.

20

Lorsel Group



ABRAZIVNI IZDELKI ZA BRUŠENJE KOVIN 

OBRABNI DELI ZA PLAZEMSKE IN LASERSKE REZALNIKE 

Naša paleta izdelkov za brušenje vključuje diske za brušenje in trakove za brušenje različnih granu-
lacij, odvisno od izdelkov, ki jih želite brusiti.

Ponujamo najboljše in najkakovostnejše obrabne dele za vaše plazemske in laserske rezalnike. 
Ponujamo obrabne dele za naslednje laserje: Prima Industrie, Finn-Power, LVD, Bystronic, Mazak, 
Amada, Trumpf; in za plazemske rezalnike: Hypertherm, Kjellberg, Esab, Cebora, Panasonic ... 
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V naši široki paleti storitev in 
izdelkov najdete tudi servis 

strojev za obdelavo pločevine 
in drugo industrijsko opremo.
Naša mlada servisna ekipa je 
odprta za nove ideje in hitro 

odpravljanje napak ter vam bo 
z veseljem pomagala pri servi-
siranju in vzdrževanju strojev 

in proizvodnih obratov.

SERVIS
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    namestitev in zagon strojev in opreme,
    pooblaščeni servis za stroje naših partnerjev,
    zamenjava ali popravilo dotrajanih delov,
    odprava in lociranje napak,
    takojšnje ukrepanje,
    možnost selitve strojev in opreme.

Nudimo naslednje servisne storitve:
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Strast do tehnologije!

Lorsel strojevi d.o.o.
Sedež podjetja: Savska opatovina 32, 10090 Zagreb

Pisarna in dvorana: Industrijska ulica 15, 10290 Zaprešić
Hrvatska

Tel: +381 11 228 1388
E-naslov: prodaja@lorsel.com

Lorsel d.o.o.
Sedež podjetja: Vinogradska 47e
11070 Novi Beograd
Srbija

www.lorsel.com

www.lorsel-shop.com

Tel: +385 1 3435 919
Faks: +385 1 3435 984

E-naslov: info@lorsel.com


