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HYDRAULICZNA ZGINARKA SZYN 
OKH Xa 

 
 
Opis i użytkowanie: 
 

Hydrauliczna zginarka szyn OKH Xa (dalej tylko zginarka) jest urządzeniem, które służy do zginania szyn do 
pożądanych radiusów profili Xa, ewentualnie do zginania innych profili, które są podane w tabelce. Zginanie jest 
wykonywane za pomocą hydraulicznego silnika linearnego zasilanego przez ręczną pompę hydrauliczną. 
 

Zginarka składa się z jednoczynnego hydraulicznego silnika linearnego ze sprężyną zwrotną i oporą, ramy 
z zawiasami i zmiennych strzemieni pociągających. Podłączenie do źródła cieczy ciśnieniowej jest wykonane za pomocą 
jednej podłączki gwintowej DKS M 18x1,50. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podstawowe dane techniczne: 
 

Typ  OKH Xa 
Maks. ciśnienie robocze MPa 50 
Maks. siła zginania kN 318 
Skok cylindra roboczego mm 150 
Potrzebne mnóstwo cieczy roboczej do jednego skoku dm3 1 
Ciecz robocza olej hydrauliczny dla mechanizmów hydrostatycznych  

o lepkości 46 mm2.s-1 podczas 40°C 
Filtracja µm 25 
Maks. zginany modul przekroju podczas maks. granicy 
ślizgu zginanego materiału Re=314 MPa cm3 32,70 

Kształtowniki zginane  szyny: Xa; 115/24; 93/18 
Kształtowniki zginane  kształtowniki I i U do wysokości 160 
Wymiary (bez strzemion) dl x sz x w mm 870x438x180 
Masa bez strzemion kg 59 
Oznakowanie typowe: OKH Xa 

 OKH ZGINARKA SZYN HYDRAULICZNA 
 Xa maks. wielkość koleji zginanej 

 
Produkt jest konstruowany dla grupy I (dołowe) kategorii M2, i grupy urządzeń II (ruchy na powierzchni) kategorii 2 
według wytycznych Parlamentu europejskiego i Rady 94/9/ES i Rozporządzenia rządu nr. 23/2003 Sb. w brzmieniu 
obowiązującym i spełnia warunki do używania w środowisku „ niebezpieczne warunki atmosferyczne 2“ według EN 1127-
2 i „zona 1“ według EN 1127-1 przy uwzględnieniu przepisów obowiązujących w kraju użytkownika. 
 


