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HENKWEEL

OBSTAJAMO DA VAS OSREČIMO, ZADOVOLJUJEMO VAS Z STROJI VISOKE KAKOVOSI in BREZ SKRBNI PROIZVODNJI !

SINHRONE CNC APKANT PREŠE
s 3 ali VEČ OSI KRMILJENJA
Y1 +Y2 + X in V osnovni verziji pa
naprej +X 1 i X2 + R ili (R1 i 2) Z(1 in
2) V za bombažo mize stiskalnice

CNC s 3-4 ili več osi na željo stranke - SYNCHRO 4 ili več osi Y1+Y2+X+ R ali R/V itn.
Tri plastne - SENDVIČ MIZE
v opciji HIDRAVLIČNE
BOMBAŽE MIZE za
razbremenitev ohišja stroja in
veliko večjo življenjsko doba
stroja!

CLASICA CNC 3 in VEČ OSI
Y + X + V + po željah
ODLIČNE KAKOVOSTI s
ZELO PRIMERNIM CENAMI

Standardne Hidravlične škarje od 2
do 6 m dolžine rezanja in od 4 do 20
mm debeline rezanja v opcijah izvedbe
HGS i HSS
ODLIČNE CENE in
PRIMA KAKOVOST !

CNC VRTALKE, HITRE in ZELO HITRE VRTALKE

CNC HIDRAVLIČNE PREBIJALE

s programom obdelave s upogibanjem, rezanjem in prebijanjem ele. Vodnikov, trakovkot in iz drugih kovin v manualni in
CNC avtomatsoj opciji obdelave za velike serije proizvodnje !

STROJI ZA REZANJE PROFILNEGA ŽELEZA – KONSTRUKCIJSKIH PROFILOV

DPK – 10HP ; 5,5HP ; 4HP ; 4HP(MNZF) ; 3HP ; 3HO(MNZF)

TACK in

PLAZMA REZALNIKI v več opcij izvedbe !
VISOKE POFESIONALNE KAKOVOSTI !

REZI VISOKE KAKOVOSTI, SKORAJ KAT LASERSI REZI!!

izdeluje zelo kakovostne stroje za obdelavo metala sa skidanjem opilkov. To so stroji za
REZKANJE, vertikalni in horizontalni OBDELOVALNI CENTRI, STRUŽNICE vseh opcija velikosti in opreme;
VRTALKE, RADIALNE VRTALKE; KOMBINIRANI STROJ- REZKALNI /VRTALNI / STRUŽNICE;
SPECIJALNI STROJI za izdelavo VERTIKALNIH in HORITONTALNIH UTOROV; TRAČNE in KROŽNE
ŽAGE; BRUSILKE; stroji za HORIZONTALNO BLANJANJE; HIDRAVLIČNE in MOTORNE STISKALNICE;
STROJI ZA UVIJANJE PLOČEVINE (VALJCI), svi deli in oprema za navedene stroje.

REZKALNI STROJI

RADIALNE VRTALKE

VRTALKE

STROJI ZA IZDELAVO UTOROV

SKOBLJANJE ŽELEZA

HIDRAVLIČNE in NAVPIČNE MOTORNE
PREŠE

TRAČNE ŽAGE

BRUSILKE

STRUŽNICE vseh opcij in velikosti

EVROPSKI TOP IZDELEKI visoke kakovosti z zelo primerno ceno !!!
Proizvajalec hidravličnih stiskalnic (apkant preš) in hidravličnih škarjah. Stroji izjemne kakovosti,
zastopanih zadnjih tehničnih in tehnoloških inovacij v tej industrijski panogi, ter uporabljenih najboljših
evropskih materialov in opreme. Kooperativno vgrajeni evropski deli (TOP KOMPONENTE) naslednjih
proizvajalcev: VOITH črpalke, Bosch-Rexrot, krmilniki:
CYBELEC, DELEM, ESA, ELGO. Elektro komponente –SIEMENS & TELEMECANIQUE,
Robotergeschweisst, Spannungsarm , Geglutes , Maschinengestell, Hydraulikylindern gehohnt……

BELGIA
AA

HIDRAVLIČNE ABKANT PREŠE od 1,020-8,100m / od 30 - 2400 t ( CNC 3 , 4, 6, 8 ali več osi krmljenja) ali »ULTIMA HYBRID« Eco s več osi in vse
možne kombinacije po željah kupca, zelo močno ohišje garantira dolgo življenjsko dob z zelo nizkimi vzdrževalnimi stroški in z ZELO UGODNIH NABAVNIH
CENAH STROJEV, ker so za Slovenijo in Ex Yu še upoštevajo promocijske cene. Vse opcije krmilnikov. Najbolj prodajani stroji v Evropi, zadnjih pet let v
Nemčiji, Franciji, Belgiji, Holandiji, Švedski, Norveški, Poljski in Rusiji, ter se uspešno tržijo in zunaj Evrope v ZDA, Mehiki, Braziliji, Argentini, Peruju, na
splošno v Srednji Ameriki, Tajski, Indiji, Indoneziji in Izraelu!!!

Sigurno najbolj kakovostne HIDRAVLIČNE ŠKARJE na EU trgu, VSE MOGOČE OPCIJE dograditve !
HIDRAVLIČNE ŠKARJE : od 2,5 do 6,1 m /od 4 do 32mm), krmiljenja: digitalna kontrola, NC, CNC in krmilniki na dotik . Krmljenje rezila, kota rezanja
in zračnosti, dolžine reza in mase- širine reza. Robustna in močna konstrukcija ohišja, zagotavlja brezhibno delovanje, visoko natančnost reza in zelo dolgo
življenjsko dobo z zelo majhnimi vzdrževalnimi posegi UZ ZELO UGODNU CENU. Minimalno sukanje ozkih trakov. Škarje Tip »PRACTICA« NC in
»VARIA« CNC s najbolj kvalitetnim rezom na svetu! Vse opcije dograditve, zadnje mize katera prati proces rezanja, vračilo odrezanega komada nazaj na
delovno mizo ali v predale spodaj, premične sprednje roke, premična krmilna konzola po dolžini stroja in vse ostalo na zahtevo kupca

HITRE PREBIJALKE »DINAMICA«

Zelo hitri, dinamični stroj z ekstremnimi možnosti v opciji od 30 ili 20 T moči udara s mizom v dve opcije velikosti X=2500 /
Y=1500 ili X=3200 / Y=2200mm. Nosilec orodja s 32 postaje A=14 jedinica; B= 12 enota; C=2 i D=2 enote, delovne hitrosti od
85m/min ali 1050 udarcev v minuti. Natančnost pozicioniranja od 0,1 mm.Vnos orodja je potpolnoma avtomatsko. Okvir ali
ohišje je zelo masivno in močno, celi stroj je koncipiran na masivni konstrukciji za dolgi vek trajanja. Krmiljenje s strojem je
moderno in enostavno programiranje a enako hitro in enostavno postavitev (vnašanje) plošče za obdelavo.
OPTIČNI LASER REZALNIKI : »FUTURA« ali »SUPERA«
ZA VISOKO ZAHTEVNE UPORABNIKE
ZELO PRIMERNA CENA ZA OPCIJE OPREME IN DELOVANJA !

Optični LASER rezalniki koncipirani po zadnji
reči tehnike in tehnologije, s zelo visokim hitrosti
rezanja in pozicioniranja, rezanje u 2 nivoja, brez
izgube časa za zamenjavo plošč za obdelavo. V
vsakem momentu vizualna in računalniška
kontrola delovnih operacij te njihova korekcija v
delu če je potrebno.

Vizualna kontrola dela s 4 kamere na 23´´ monitorju in CNC krmilnikom skoraj z neomejenim spominom.
Avtomatsko mešanje plina, maksimalna teža plošče za obdelavo je 1800kg. V opremi s agregati do 8KW, velikosti mize
1500 x 3000; 4000 x 2000 in 6000 x 2500 mm
S vsem naprednim tehnično-tehnološkim

inovacijami za lasersko rezanje pločevine,
za hitro in učinkovito rezanje, z visokimi
učinki serijskega rezanja!!!
OPSTAJAMO, da bi VAS NAREDILI SREČNIM in ZADOVOLJNIM UPORABNIKOM !!!

Znana in vodilni proizvajalec strojev s programom :
Stroji za krivljenje pločevine (s 3 ali 4 valja); za krivljenje profilov in cevi; stroji za obdelavo roba pločevine
(zik mašine); stroji za izdelavo DNA cisterni, plazma rezalniki in stroji ali pripomočki pri varjenju, varilne
konzole, pripomočki za pridrževanje kosov pri varjenju, več vrst koleščkov s ali brez motorja, stroj za
odstranjevanje roba kot priprava za varjenje in podobno.
KJE SMO MI DRUGI SO ZA NAMI !!!
4 valjni hidravlični stroj v
več velikosti in opcij
opreme

Ali ostale opcije 3 valjnih strojev

Ali ostale opcije 3 valjnih strojev
3 valjni
hidravlični ali
motorni stroji
v več velikosti
in opcij
opreme

Stroji za krivljenje profilov in cevi od najmanjšega do največjih, katere drugi sploh niso sposobni izdelati,
motorni in hidravlični !Osi od fi 30 do 800 mm.

NAJMOČNEJŠI ZA ZDAJ APK 1000

KRIVI NAJVEČJE PROFILE in NAJDEBELEJŠE
CEVI !

Ročni, motorni in hidravlični stroji za obdelavo roba pločevine, dna cisterni in ostali stroji za robljenje in
preoblikovanje pločevine…

Stroji za izdelavo dna cisterni v več opcij in velikosti .

STROJI ZA ZVIJANJE CEVI S TRNOM
od fi 20 pa naprej v NC ali CNC opciji krmiljenja.

STROJI za NAJBOLJ ZHTEVNE ZADEVE !
TISTO KAJ NOBEN NE MORE, LAHKO
NAREDIJO STROJI AKYAPAK !

ABM 76 CNC-3

Vse vrsti pripomočkov za varjenje :

Stroj za OXY in Plazma rezanje
Plazma in OXY rezanje v vseh
opcijah izvedbe in velikosti ter moči,
s + vrtanje po potrebi.

LINIJE za IZDELAVO VELIKIH VARJENIH PROFILOV

LINIJE ZA OBDELAVO KOVIN
3ADM 1200 CNC razširjena LINIJA,
označevanje, rezanje in vrtanje

1 ADM 600

CNC vrtalni stroj za
pločevino

BPP CNC
PREBIJALKE

STROJI ZA KOTNO VRTANJE IN VREZOVANJE NAVOJIH
ter BRUSILKE VSIH OPCIJ IZVEDBE

s naslednjim programom :

Pnevmatska kladiva več opcij
in velikosti
SPH-50-60-75-100

ter z programom: kombiniranih škarjah v več opcij velikosti, motornih škarjah enako v več opcij izvedbe, motornih strojev za krivljenje profilov,
delavniške hidravlične preše, motorni valji in ostali manjši delavniški stroji.

TRAČNE ŽAGE »CUTERAL«

IZJEMNE KAKOVOSTI !!!

v več
opcijah
velikosti
in
opreme
Na trgih zahodne Evrope, Rusije, USD, celotne Azije, Afrike, južne in srednje Amerike.

S cirkularjem

S programom : STROJI ZA ZVIJANJE CEVI S TRNO
STANDARDNI IN SPECIALNI STROJI ZA ZVIJANJE CEVI S TRNOM

Nemčija
s programom strjev za dolga krivljenja in tenkih pločevin v BM
Opciji izvedbe od 1 do 1,5mm za dolžine od 3 do 15 metrov v več opcija opreme in krmiljenja.
BS opcija za debeline od 2-3mm od 3 do 12 mm dolžine in opcija XB s dvojnim krivljenjem do 2mm debeline in 4 m dolžine krivljenja.

TACK
BELTON

sa programom :HIDRAULIČNE (prenosne) PROBIJALKE
II GENERACIJA – Boljši in bolj NAPREDNI STROJI
S motori brez krtač – cenejše vzdrževanje, dalši čas uporabe !
VELIKO LAŽJI STROJI NMHP 32- 18,5 KG (Do FI 30,5/12mm

PRENOSNE, MOBILNE ELEKTRO / HIDRAVLIČNE LUKNJAČICE
S možnostjo prebijanja vseh konstrukcijskih profilov ali pločevine do
Debelina stene 12 mm v Fe; Cu; Al; jeklu vseh vrst, LUKNJE, ŠLICE!
STROJI V 3 PODROČJA DELOVANJA ! + BATERIJSKI !

Nikoli ne boš ostal brez svedra
da ne moreš delat !
VSAKIČ TOČNO IN HITRO !

TMHP-20B

TNMHP 22 do fi 22 mm/ 6 mm debeline
TNMHP 25 do fi 25 mm / 10 mm debel.
TNMHP 32 do fi 30,5mm / 12 mm debel.

»ENTE MAKINA«

ZNAN, PRIZNAN in CENJEN !!!
v celem svetu kot proizvajalec specialnih strojev za ventilacijske sisteme. Stroji pokrivajo
celo lepezo izdelkov: za spiralne cevi 3 opcije strojev; za izdelavo adapterjev in kolen s
mehanskim spenjanjem in varjenjem; ravnanje pločevine, risanje na pločevini in rezanje
potrebnih komadov, plazma rezanje, izdelava štiri kotnih kanalov in vse opcije spojev in
spajanj. PROIZVAJALEC izjemno dobre kakovosti specialnihstrojih.

Zvijanje od
fi 100 do fi
1600 mm v
3 opcije
strojev !
PROIZVAJALEC STROJIH S POSEBNO TEHNOLOGIJO, ZNAN PO KAKOVOSTI TEHNIČNIM- TEHNOLOŠKIM REŠITVAMI !

Stroji v več
opcijah izvedb za
ravnanje,
rezanje, zvijanje,
preoblikovanje
pločevine.
Stroji za rezanje, ravnanje, falcanje in spajanja v več opcijah odvisno od potrebah !!

»TAISTEEL« znan v svetu kot proizvajalec MOBILONIH
PREMIČNIH zelo kakovostnih in natančnih plazma in oxy
rezalnih strojev, in tudi za manjše LASERSKE REZALNIKE
PLAZMA REZALNIKI
Stabilni KLASIČNI tipi: LEGEND II ; III ; B5 ; B5II
LEGEND IIC

LEGEND B5

PREMIČNI – MOBILNI tipi: POWER in POWER II; SMART I; II; III; DRAGON I in II; G3 in za CEVI

za rezanje CEVI

CNC KRMILNIK
Natančnost pozicioniranja in
ponovljvosti od 0,1 ali 0,2 mm

PLAZMA REZAĆ LEGEND II plus E

Visoko kakovosni FIBER LASER (OPTIČNI LASER)

s programom terenskih ročnih in hidravličnih
strojev za krivljenje cevi v več opcij izvedbe.

MOČNE PRENOSNE HIDRAVLIČNE PREBIJALKE
PREBIJANJE DO FI 32 mm na debelinah do 28 mm

TEŽKE MOBILNE
HIDRAVLIČNE
PREBIJALKE

Delovne hidravlične mize s enotami za prebijanje, krivljenje
PREBIJANJE LUKNJI
in ŠLICEVA do
maksimum. Fi 32 mm
na debeline do 28 mm

FIBER LASER - UGODNE CENE, VISOKA KAKOVOSTI !!! !!

Rezanje,
stezanje,
krivljenje,
zvijanje in
stiskanje.

GRAVIRNI LASERI :

»OEM TENSOL« CH

STROJI ZA KRIVLJENJE I REZANJE TENKIH I DUGIH
IZDELKOV OD PLOČEVINE ( STRANI AVTOMOBILOV, AVTOBUSA, VAGONOV, ŽLEBOVI IN PODOBNIH
IZDELKOV) ZA PLOČEVINE DEBELINE od 1,24 do 4 mm in DOLŽINE od 4- 12 m.

s programom : ODVIJALCEV – MEHANSKIH, MOTORNI,
HIDRAVLIČNI; RAVNALKE IN SERVO PODAJALNIKI
LINIJE za NAMATANJE, VZDOLŽNO RAZREZOVANJE IN VSE
DRUGE OPCIJE KONČNE OBDELAVE TRAKOV PLOČEVINE –
KRIVLJENJE, PREBIJANJE V KALUPIH KATERE VAM LAHKO NAREDIMO !!

Vse opcije LINIJA za ODMATANJE, NAMATANJE, RAZREZOVANJE in HLADNO PREOBLIKOVANJE V KALUPIH ALI PREOBLIKOVALNIH
LINIJAH ! IN VSE OBLIKE - KALUPE PO NAROČILU ! NATANČNI IN ROBUSTNI STROJI, ELEMENTI LINIJA OD VARJENE JEKLENE
KONSTRUKCIJE IN VGRAJENIH KOMPONENT od NAJBOLJŠIH EVROPSKIH PROIZVAJALCEV, Bosch / REHTROT HIDRAVLIKA, SAIMENS
ELEKTRIKA, SCHNAIDER KRMILNIKI !

S programom EKSCENTER in HIDRAVLIČNE STISKALNICE
Vseh opcijah izdelave in po zahtevah kupca, hidravlične škarje,
apkant preše in koordinatne prebijalke !
NAVPIČNE STISKALNICE

ARMAK

Co.Ltd
S programom strojev za krivljenje cevi in profilnih cevi brez trna, stroji za krivljenje profilov s tri zvitka, horizontalne preše, in za gradbenike rezanje in
krivljenje gradbenih palic.
Stroji za krivljenje cevi brez trna:

HORIZONTALNE
STISKALNICE :

BB-50 in BB-76

SANHUR

Co.LTD

Hidravlične stiskalnice vseh izvedb po željah kupca. Delavniške, gumarske, globoki vlek in ostal po naročilu.

ELEKTRIČNI KONZOLNI / NAMIZNI STROJI ZA REZANJE NAVOJIH MANUALNO ali POLUAVTOMATSKO za HITRA in NATANČNA DELA s
PLC kemilnikom ali brez.

TACK

SERVIS
ali TOVARNIŠKI SERVIS ZA VSE STROJE s garancijo in korektno ceno !!!!!!!!
SERVIS MOGOČ IN ZA DRUGE PROIZVAJALCE PODOBNIH STROJEV !!! – HESSE; DURMA ; BAYKAL; UZMA; JELŠINGRAD; SAHINLER;
ISITAN; HILALSAN …………………………….

DOBAVA VSEH ORIGINALNIH ali NADOMESNIH REZERVNIH DELOV po želji dobavitelja !

ORODJA :
VISOKO KAKOVOSTNA ORODJA ZA VSE NAŠTETE STROJE IN OSTALE PO VAŠEM INTERESU.

Za vse mogoče
oblike in za
vse prebijalke
!!!

PRIMA
KAKOVOST
NOŽEV !!! za vse
tipe motornih in
HIDRAVLIČNIH
ŠKAR !!!

INDUSTRIJSKI NOŽI za stroje v strojni industriji, papirni, kartonski, lesni, živilski – mesni industriji, plastičnih
mas in pakiranja !!!
Noži so izdelani v izjemni PRIMA kakovosti za dober, precizen rez, trdi za INOX, vseh oblikah po zahtevah
kupca. Garantiran dolg vek trajanja in kakovostnega rezanja ! Dimenzije po naročilih, izdelava in dostava
odvisna od trenutni zasedenosti proizvajalca.

Spoštovani lastnici ali voditelji tovarn in delavnic,
ta prospekt daje samo osnovni pregled programa strojev in tovarn katere zastopamo na slovenskem trgu. Če
vas kaj od naštetega zanima oglasite se na naprej navedeni naslov ali po telefonu ter vam

bomo dali dodatna pojasnila, prospekte, in vas po vaši želji obiskali ter ugotovili kaj potrebujete te
vam dali ustrezne ponudbe.
Lep pozdrav in veliko poslovnega uspeha v nadaljnjem delu.

in vsi naši zastopniki v Ex YU državah
General Manager Ludvig Škarja l.r.

Sporočilo ste sprejeli na osnovi vaše prijave na spletnih straneh www..tack.si, na osnovi telefonske prijave ali
pogovora, na podlagi sejemskega kontakta, priporočila izpolnjevanja anketnega lista ali obrazca na sejmih in drugih
podobnih dogodkih, kje ste nam posredovali naslov in dovoljenje za pošiljanje marketinških objav.
Če ne želite več prejemati sporočil, se lahko odjavite s seznama.
TACK d.o.o., Stegne 35 1000 Ljubljana – tack@tack.si – tel-št-01 620 98 00 ali 839 56 39

EKSKLUZIVNI ZASTOPNIK PROIZVAJALCEV STROJEV za PODROČJE EX YU
BOSNO in HERCEGOVINO ; ČRNO GORO; HRVAŠKO; MAKEDONIJO ;
SLOVENIJO ; SRBIJO in ALBANIJO

TACK d.o.o.
: ++ 386 (0)1 620 98 00

Stegne 35 1000 Ljubljana SLOVENIJA

++386 (0)40 78 00 10 ; (0)41 691 517

tack@tack.si info@tack.si www.tack.si

========================================================================
Zastopstva po Ex Yu :

HIDROMETAL

1.

ZASTOPNIK V BiH :

2.

ZASTUPNIK V ČRNI GORI :

3.

4.

d.o.o. Banja Luka

BMT SOLUTIONS TEHNOLOGY d.o.o. Beograd
ZASTUPNIK za HRVATŠKO :DURHES d.o.o. Bjelovar i MT SOLUTIONS & TECHNOLOGY
ZASTUPNIK za SRBIJO :

BMT SOLUTIONS TEHNOLOGY

d.o.o. Beograd

ZG

