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   Maszyny i narzędzia 

Najwyższa jakość, od produkcji po dostawę 

   

Produkty WUKO są znane nie tylko ze swojej najwyższej jakości i wytrzymałości, ale również 
innowacyjnego projektu. Aby zagwarantować najwyższą jakość produkowanych narzędzi  
i maszyn, do ich wyrobu używane są jedynie najlepszej jakości materiały. Dodatkowo przed 
samą wysyłką każdy produkt WUKO jest oddzielnie sprawdzany. 

„Czas to pieniądz” – dlatego też większość maszyn i narzędzi WUKO oraz części zamienne do 
nich są dostarczane bezpośrednio z naszego magazynu.  

Sugestie i pomysły naszych klientów są wysoce szanowane i bardzo często uwzględniane  
w naszych kolejnych produktach. Wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom oraz przekraczanie ich 
to jedna z naszych podstawowych zasad. 

Wybór oryginalnych produktów WUKO to gwarancja satysfakcji. 

Jakość produktów, wytwarzanych przez przedsiębiorstwo zależy w wysokiej mierze od jego 
zespołu. Dzięki współpracy ze zdolnymi i doświadczonymi pracownikami, osiągamy 
maksymalną wydajność. Wierzymy w pracę zespołową i postrzeganie naszych klientów oraz 
dostawców jako Partnerów. 

Firma WUKO eksportuje ponad 95% swojej produkcji. Obsługa klientów w 9-u językach 
zapewnia bezproblemową i szybką komunikację. 

Będzie nam niezmiernie miło Państwa gościć na naszej stronie internetowej lub spotkać się  
z Państwem podczas prezentacji maszyn i narzędzi WUKO na targach branżowych. Są 
Państwo również mile widziani w siedzibie naszej firmy w malowniczym Salzkammergut! 
 

Z pozdrowieniami, 

Twój zespół WUKO 

 

 

WUKO Maschinenbau GmbH, ul. Dr. Maleta 1, 4664 Oberweis, Austria 

 



Z zastrzeżeniem zmian. 
 

Clipper 
Najlepsze narzędzia tnące kiedykolwiek! 

Bez uszkodzeń krawędzi i wibracji! 

 

 

 

 

WUKO Clipper 1020 C2A 
z zasilaniem bezprzewodowym:           14,4 V 
● Prędkość cięcia:   0 ... 15 m/min 
W zestawie 2 akumulatory, ładowarka i walizka. 

                         Produkt opatentowany 

 

Dane techniczne: 
Maksymalna grubość 
blachy: 

   Stal galwanizowana:    
                   0,8 mm 
   Aluminium, miedź,  
   cynk:             1 mm 

   Stal nierdzewna: 
                     0,6 mm  

 Promień cięcia: 
         min. 500 mm 

WUKO Clipper 1020 C2E 
z zasilaniem sieciowym:                       230 V      
● Prędkość cięcia:   0 ... 15 m/min 
Sprzedawane w specjalnej walizce               

                                        Produkt opatentowany 

● Nożyce elektryczne do cięcia długich odcinków 
   blachy (również do cięć prostopadłych – 
   blacha na stożek). 
● Do krótkich i długich, prostych cięć lub po  
   krzywiźnie. 
● Do cięć wg. zaznaczenia lub przy pomocy  
   regulowanej prowadnicy.  

Akcesoria dodatkowe: 
Regulowana prowadnica: maksymalny zakres 625 mm 

 

nożyce 

Najwyższa jakość, w którą warto zainwestować! 
Dostępne w czterech szerokościach roboczych. 

 

 

 

WUKO Ręczne nożyce krążkowe 1010 
  Narzędzie ręczne wyprodukowane z najbardziej 
    wytrzymałych i nierdzewnych materiałów. 
  Mechanizm mocujący posiada specjalną śrubę 
   dociskową, zapewniającą pewną i dokładną 
   pracę.  
  Regulowane rolki tnące zostały wykonane      
   z najwyższej jakości stali hartowanej.  
  Niska waga i niewielkie gabaryty sprawiają, 
   że narzędzie jest idealne do pracy w każdych  
   warunkach. 
  Dostępne w czterech szerokościach  roboczych:   
           1,00 m (57 kg)        1,25 m (63 kg)   
           1,50 m (69 kg)        2,00 m (85 kg) 

 Akcesoria dodatkowe:    Miara 

 

Dane techniczne: 
Maksymalna grubość 
blachy: 

  Galwanizowana stal:  
                   1,25 mm 

  Aluminium, miedź, 
  cynk:         1,50 mm 

  Stal nierdzewna:   
                   1,00 mm 

   
 



Z zastrzeżeniem zmian. 
 

Bender 

Najmniejsze na świecie zaginadła do rąbka  

  Krasnoludki w rozmiarze i cenie  
   Giganci w wykonaniu 

 

                                    Do zaginania blachy od 0 do 90° 
 WUKO Mini Bender 2020 

Do kształtowania rąbków łukowych (wklęsłych  
i wypukłych), zwłaszcza o małych promieniach. 
Maksymalna wysokość krawędzi: 20 mm 

 

  

 
 
Dane techniczne: 
 
 
 

Maksymalna grubość 
blachy:        0,80 mm     
(dla wszystkich 
standardowych 
materiałów) 

Dostępne również dla 
blach o grubości 1 mm. 
 

WUKO Mini Bender 2030                  
Maksymalna wysokość krawędzi: 30 mm  

WUKO Mini Bender 2050                  
Maksymalna wysokość krawędzi: 50 mm 

 WUKO Uni Bender 2200 
Do precyzyjnego zaginania i profilowania prostych  
i łukowych (wklęsłych i wypukłych) odcinków blachy. 
Maksymalna wysokość krawędzi: 5-200 mm 

WUKO Uni Bender 2350                  
Maksymalna wysokość krawędzi: 5-350 mm 

 

WUKO Uni Bender II 2202 
Wyposażony w podwójny układ rolek prowadzących, 
umożliwia łatwiejszą pracę i bezproblemowe 
prowadzenie narzędzia zwłaszcza przy wypukłych 
krawędziach. 
Maksymalna wysokość krawędzi: 5-200 mm 

WUKO Uni Bender II 2352 
Maksymalna wysokość krawędzi: 5-350 mm 

 

WUKO Duo Bender 3200 
Narzędzie wyposażone w dodatkową parę rolek 
profilujących i wygodny uchwyt. Gwarantuje szybkie 
i łatwe zaginanie długich, prostych odcinków blachy. 
Maksymalna wysokość krawędzi: 5-200 mm 

WUKO Duo Bender 3350 
Maksymalna wysokość krawędzi: 5-350 mm 

 

Zrób to sam! 

 • Ustaw pożądaną wysokość rąbka na skali. 
  • Umieść odcinek blachy pomiędzy rolkami gnącymi. 
      Cieńsze rolki oznaczają kierunek zaginania materiału. 
      Krawędź blachy powinna przylegać do wałków 
      prowadzących, zabezpieczających przed jej     
      przesunięciem. 
 • Podłużnymi ruchami do przodu i do tyłu, powoli zaginaj 
     blachę do uzyskania pożądanego kąta 
     (maksymalnie  90°). 



Z zastrzeżeniem zmian. 
 

Bender 

 

 Najlepsza jakość, funkcjonalność i 
wykonanie! 

   

                                       Do profilowania w zakresie od 90 do 180°  

 
 
 

 
 

WUKO Mini Disc-O-Bender 4010                
Nagłada się na Wcześniej przygotowaną krawędź, 
zagiętą do kąta 90°. Pozwala na tworzenie profili 
zewnętrznych i wewnętrznych do 180°. 
Idealny dodatek do WUKO Uni Bender. 

Maksymalna wysokość krawędzi: 8-23 mm                                                        
 

 
 

 

  WUKO Disc-O-Bender 4000  
Profilowanie polega na zaginaniu Wcześniej 
przygotowanej krawędzi blachy pod kątem 90° do 
180°. Narzędzie zostało zaprojektowane do gięcia 
długich, prostych odcinków blachy. Dzięki 
ergonomicznym uchwytom jest wyjątkowo 
wygodne w prowadzeniu. To idealne uzupełnienie  
WUKO Duo Bender.  

Maksymalna wysokość krawędzi: 8-40 mm 

 

Zrób to sam! 

●  To proste – umieść model 4010 lub 4000 na 
    wczesśniej przygotowanej krawędzi, zagiętej to 90°. 
●  Przesuwając narzędzie ruchem podłużnym, do przodu 
    i tyłu, zaginaj blachę do uzyskania kąta 180 stopni. 

 Dane techniczne: 
 

Maksymalna grubość 
blachy:            1 mm     
(dla większości 
standardowych blach) 

  NOW OŚĆ  Do rowkowania, usztywniania i zaginania 
blachy  NOW OŚĆe 

 

 

 

WUKO Combo Bender 5000 

Ręczne narzędzie do tłoczenia rowków, 
usztywniania i zaginania blachy. 

● Cztery wałki ograniczające dodatkowo ułatwiają  
   prowadzenie narzędzia po krawędzi blachy. 
● Możliwość szybkiego i łatwego demontażu wałków  
   ograniczających do gięcia po łuku. 
● Regulowany wysięg rolek roboczych w zakresie 0-6,5cm. 
● Dolna rolka robocza regulowana w pionie, co umożliwia 
   kształtowanie blach o różnych grubościach oraz  
   regulację siły docisku. 
● Rolki kształtujące wykonane ze stali szlachetnej, 
  osadzone na łożyskach, co zapewnia długą żywotność.   
● Zestaw wymiennych kamieni żłobiących (specjalne  
   rolki) dostępne na zamówienie.                 
                                                     Wkrótce opatentowane 

 

Dane techniczne: 

Maksymalna grubość  
blachy:           0,80 mm      
(dla większości 
standardowych 
materiałów) 

  Regulacja rolek: 
                    0 -  6,5 cm 

Waga:               1,9 kg 

Zrób to sam! 

Żłobiarkę ręczną WUKO Combo Bender 5000   
prowadzi się wzdłuż odcinka blachy. 
Po każdym ruchu należy zwiększyć nacisk rolek poprzez 
zaciśniecie śruby motylkowej, umieszczonej na dolnej 
części narzędzia. 



Z zastrzeżeniem zmian. 
 

 

 
Bender 

Najprostszy, najszybszy oraz najczystszy sposób 
profilowania blachy na profil  

         ♦ prosty lub wygięty 
 ♦ o dowolnej długości: krótki lub długi 

                                        Zestawy narzędzi w poręcznych walizkach: 

 

 
 

 

 

Zestaw WUKO Bender 2020/4010 

Osiągaj maksymalne rezultaty, dzięki ‘MINI’         
narzędziom! 
Do zaginania na rąbek 90° i 180° w dwóch 
przebiegach roboczych. 

Zestaw dostarczany w poręcznej walizce 
narzędziowej. 

Więcej informacji o poszczególnych narzędziach na 
wcześniejszych stronach. 

 

 

 

 

 

 

 

Zestaw WUKO Bender 2202/4010 

Idealne połączenie narzędzi do profilowania 
prostych i łukowych odcinków blachy do 90°  
w jednym przebiegu oraz do 180° w drugim.  

Zestaw dostarczany w poręcznej walizce 
narzędziowej. 

Więcej informacji o poszczególnych narzędziach na 
wcześniejszych stronach. 

Zestaw WUKO Bender 2202/3200 
Do łatwego zaginania prostych i łukowych 
odcinków blachy na rąbek 90°. 

Zestaw dostarczany w poręcznej walizce 
narzędziowej. 

Więcej informacji o poszczególnych narzędziach na 
wcześniejszych stronach. 

Zestaw WUKO Bender 3200/4000 
Ta para narzędzi umożliwia szybkie i czyste 
profilowanie długich, prostych odcinków blachy na 
rąbek 90° oraz 180° w dwóch przebiegach. 

Zestaw dostarczany w poręcznej walizce 
narzędziowej. 

Więcej informacji o poszczególnych narzędziach na 
wcześniejszych stronach. 

 

Inne konfiguracje zestawów narzędzi 
dostępne na indywidualne zamówienie. 



   Z zastrzeżeniem zmian. 
                                                                                                                               

 
Zamykanie profili 

Narzędzia oraz maszyny do profilowania 
i zamykania rąbka. 

                
                                    Linia narzędzi do produkcji profili 

 

 

 

 

 

WUKO Master 0420  
Profilarka do blach do wytwarzania profili na  
rąbek pojedynczy oraz podwójny. 
Model 0420 i 0420 S: 
• Szkielet wykonano z lekkich profili aluminiowych.  
• Na górnej części maszyny zamontowano wygodną 
   klapę, z przezroczystego, wytrzymałego poliwęglanu, 
   zapewniającego dobrą widoczność podczas procesu 
   profilowania oraz łatwy dostęp do urządzenia w celu 
   regulacji lub serwisowania. 
   Drzwi zostały wyposażone w wyłączniki krańcowe. 
• Podstawa maszyny osadzona na dwóch jezdnych 
   oraz dwóch skrętnych kołach transportowych   
   z hamulcami. 
• Napęd stanowi silnik jednofazowy 230V lub 115V   
   z bezstopniową regulacją prędkości pracy. 
• Możliwe odwrócenie kierunku pracy, dzięki biegom  
   do przodu i tyłu. 

Profilowanie: 
• Do produkcji profili na rąbek pojedynczy lub  
   podwójny o maksymalnej wysokości rąbka do 25mm. 
• Szerokość robocza w zakresie od 290 do 810mm  
   jest ustawiana płynnie za pomocą regulacji ręcznej. 
• Szerokość panelu mieści się pomiędzy 210 - 730mm. 
• Możliwe jest precyzyjne nastawienie prowadnic  
   wejściowych w celu korekcji wymiaru profilu. 
• Uzyskanie czystego profilu przy wytworzeniu 
   minimalnych naprężeń osiągnięto, dzięki ośmiu   
   dużym, hartowanym stacjom profilującym. 
• Do paneli prostych i zakrzywionych – wklęsłych  
   i wypukłych – o minimalnym promieniu 6m. 
• Rolki napędowe, pokryte dodatkowo poliuretanem,  
   są wyjątkowo odporne na uszkodzenia. 
• Pomiar długości materiału odbywa się za pomocą  
   elektromechanicznego urządzenia, umieszczonego  
   wewnątrz maszyny, co zapewnia dodatkową ochronę  
   przed uszkodzeniami. 
• Polecany również do produkcji krótkich, minimalnie  
   50cm paneli oraz paneli stożkowych (w dwóch  
   przebiegach). 

Cięcie: 
• Aby ułatwić i przyspieszyć pracę, urządzenie  
   pomiarowe jest restartowane automatycznie    
   w momencie użycia przekrawaka poprzecznego. Cięcie  
   materiału przed profilowaniem odbywa się ręcznie, 
   za  pomocą wbudowanego przekrawaka ze składaną  
   do transportu dźwignią. 
• Wytwarzanie czystych krawędzi bez zadziorów. 
• Unikatowe koło ręczne umożliwia dokładne  
   umieszczenie blachy i cięcie wg określonych   
   wytycznych. 

Model 0420 S:  
Wyposażony dodatkowo w rozkrawak wzdłużny ze      
skalą. Rozkrawak nie może jednak służyć do przecinania 
wstęgi blachy na skalę przemysłową. 

Dane techniczne: 

Maksymalna wysokość 
zakładki:         25 mm 
 
Maksymalna 
grubość blachy: 

 Galwanizowana stal:  
                    0,70 mm 

 Aluminium, Miedź,  
 Cynk:           0,80 mm 

Stal nierdzewna:   
                   0,50 mm 

 

Silnik:    230 V/1,1 kW  

 

Wymiary: 

 Długość:         154 cm    
          (z prowadnicami)   

 Szerokość:     131 cm 
             (z uchwytami) 

 Wysokość:     105 cm 
 
 
 Waga:       ok. 320 kg 
 



   Z zastrzeżeniem zmian. 
                                                                                                                               

 

 

 
 

WUKO Elektryczna profilarka 1008 
Profilarka do tworzenia profili przykrywanych  
i przykrywających w jednym cyklu roboczym,  
z blach wygiętych do 90° i złożonych ze sobą. 

 Regulowane do różnych wysokości rąbka 
   (min. wysokość krawędzi 25 mm). 

 Możliwe również profilowanie równoległych 
   końców blachy w dwóch przebiegach. 

 Zaginanie rozpoczyna się od samego początku  
   blachy. Narzędzie stosowane również do  
   niewielkich odcinków profili ukośnych lub  
   kątowych. 

 Pozwala na profilowanie nawet w trudno  
   dostępnych miejscach – minimalna odległość   
   między zakładkami to ok. 8 cm. 

 Doskonałe do dachów kopułowych  
  o min. promieniu 2 m. 

 Małe łuki o min. promieniu 0,8 m można  
   wykonać, dzięki specjalnej stopie. 

 
Akcesoria dodatkowe: 

Stopa do małych łuków. 

 

 

 

 

Dane techniczne: 

Maksymalna 
grubość blachy: 

Galwanizowana stal:  
                    0,75 mm 

 Aluminium, Miedź,  
 Cynk:          0,80 mm 
 

Moc:                 500 W 
Zasilanie:          230 V 
 

Waga:             7,5 kg 
 

 
 

                                    Linia do zamykania rąbka 

 

 

 

WUKO Lock’n’Roller 1040 

Zagniatarka do rąbka kątowego 

• Zamyka profile w obu kierunkach. 

 • Opatentowany system dźwigni mimośrodowej 
    z pakietem sprężyn umożliwia regulację siły 
    docisku. Nie pozostawia zadrapań, bez  
    względu na użyty materiał. 

• Łatwe zdejmowanie urządzenia z rąbka bez    
   uszkodzeń. 

• Ergonomiczne uchwyty u góry lub po 
   bocznych stronach urządzenia. 

• Rolki profilujące zostały wykonane ze stali  
   nierdzewnej. 

• Wyposażona w zaczep do liny do prowadzenia 
   narzędzia po fasadzie. 

 Narzędzie dostarczane w praktycznej walizce. 

 

Dane techniczne: 

Maksymalna grubość 
blachy: 

 Galwanizowana stal:  
                    0,65 mm 
 Aluminium, Miedź,  
 Cynk:           0,80 mm 
Stal nierdzewna:    
                   0,50 mm  

Szerokość profilu:  
              12 – 15 mm 

Długość narzędzia:  
                    270 mm 

Waga:             2,3 kg 
 

 



   Z zastrzeżeniem zmian. 
                                                                                                                               

 

 

 

 
 

WUKO Elektryczna falcownica 1006 

 
Niezwykle lekka i wygodna w użyciu elektryczna 
falcownica do zamykania profili z blachy na 
rąbek stojący (pojedynczy lub podwójny  
w jednym cyklu roboczym). Służy do 
wykańczania połączeń wykonanych profilarką 
1008. 

 Regulacja do wysokości profilu  
   (min. wysokość 25 mm). 
 Zamyka połączenie już od samego początku      
   profilu – może być również wykorzystywana   
   w trudno dostępnych miejscach oraz na  
   dachach skośnych i kątowych. 
 Do zamykania profili z blachy na rąbek stojący  
   pojedynczy lub podwójny w jednym cyklu  
   roboczym. 
 Doskonała do dachów łukowych (kopuł)   
  o minimalnym promieniu 0,2 m. 
 Niewielka szerokość falcownicy – ok. 17 cm –  
   pozwala na zamykanie rąbka nawet  
   w trudno dostępnych miejscach. 
 Może być zdjęta z rąbka w każdym momencie. 

Dostarczana w praktycznej walizce. 

 

 
 

 

Dane techniczne: 

Maksymalna grubość 
blachy: 

  Galwanizowana stal:  
                    0,75 mm 

  Aluminium, Miedź,  
  Cynk:          0,80 mm 

  Moc:                  500 W 
  Zasilanie:           230 V 
Waga:               5,3 kg 
 
 

 

 

 

 

WUKO Elektryczna falcownica 
SPRINTER 0410 
 
Falcownica służy do zamykania profili z blachy na 
pojedynczy lub podwójny rąbek stojący także na 
powierzchniach łukowych. 

• Możliwość pracy w obu kierunkach. 

• Regulacja siły docisku.  

• Do większości standardowych blach. 

• Bez uszkodzeń nawet na materiałach  
   powlekanych. 

• Także do powierzchni łukowych: 
wypukłe: minimalny promień 0,8 m  
wklęsłe:  minimalny promień 1,2 m 

• Posiada dwie prędkości robocze:  7/12 m/min 

• Optyczna sygnalizacja stanu urządzenia. 

   Dostarczana w praktycznej walizce. 

Akcesoria dodatkowe: 

• Rolki tnące do zdejmowania blachy z dachów 
   podczas wymiany połaci. 

• Elektronika, zabezpieczająca urządzenie przed  
   opuszczeniem toru jazdy (z przodu lub  
   z przodu i z tyłu urządzenia). 

  

 
 Dane techniczne: 

Wysokość rąbka:             

                    25 mm 

Maksymalna grubość 
blachy: 

  Galwanizowana stal:  
                  0,70 mm 

  Aluminium, Miedź,  
  Cynk:        0,80 mm 

 Stal nierdzewna:    
                 0,50 mm  

Moc:                  720 W 
Zasilanie:           230 V 
Waga:              19,2 kg  

 

 



   Z zastrzeżeniem zmian. 
                                                                                                                               

       
Zamykanie rąbka 

Elektryczne narzędzia do zamykania rąbka 
                     Poręczne, lekkie, solidne…  
             Idealne w warsztacie i na placu budowy.                 

    Tworzenie kanałów dla wentylacji – generalna obróbka blach 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

WUKO Zamykacz zakładki 1002B 

 Do zamykania wcześniej przygotowanego  
   rąbka stojącego. 

 Wysokość zakładki: 30 mm 

 Prędkość robocza:  4 – 6 m/min 

  Waga:  4,65 kg 

 
 

 

Dane techniczne: 

Maksymalna grubość 
blachy: 

Galwanizowana stal:  1,50 mm           
Aluminium:              1 – 2 mm 
Stal nierdzewna:  1 – 1,25 mm 
  Moc:                      500 W 
  Zasilanie:               230 V 

WUKO Elektryczny zamykacz szwu  
               1003A 

 Maszyna do zamykania szwu o kształcie Z 
   (Z-profil) na łączeniu blach  
   o powierzchniach płaskich i łukowych. 
 Minimalny promień:  ok. 80 mm 
 Standardowa wysokość szwu:  5 – 12 mm 
 Prędkość robocza: 4 – 6 m/min 
 Waga:  3,75 kg 

Akcesoria dodatkowe: 
Specjalne szczęki do rąbka o wysokości 
3 – 6 mm 
 

 

  Dane techniczne: 

Maksymalna grubość      
blachy: 

Galwanizowana stal:  1,00 mm           
Stal nierdzewna:        0,60 mm 

  Moc:                      500 W 
  Zasilanie:               230 V 

 

WUKO Elektryczny zamykacz szwu 
               1003B  
 Maszyna do zamykania szwu o kształcie Z  
   (Z-profil) na łączeniu blach  
   o powierzchniach płaskich i łukowych. 
 Minimalny promień:  ok. 150 mm 
 Wysokość rąbka: 6-14 mm           
 Prędkość robocza:  4 – 6 m/min 
 Waga:  4,65 kg 

  Dane techniczne: 

Maksymalna grubość 
blachy: 

Galwanizowana stal:  1,50 mm           
Stal nierdzewna:   1 – 1,25 mm 

  Moc:                      500 W 
  Zasilanie:               230 V   

WUKO Elektryczny zamykacz szwu  
               Pittsburgh 1004 

 Maszyna do zamykania szwu typu  
   Pittsburgh. Stosowana zarówno na   
   powierzchniach płaskich jak i łukowych. 

 Wysokość zakładki 5/16”, 3/8” lub 1/2” 
   (należy podać przy zamówieniu) 

 Prędkość robocza:  4 – 6 m/min 
 Waga:  3,85 kg 

 
Dane techniczne: 

Maksymalna grubość 
blachy: 

   Galwanizowana stal: 1,20 mm 

  Moc:                      500 W 
  Zasilanie:               230 V  

 



 

 

 

 

 
Więcej materiałów i filmów na 

www.wuko.at 
lub www.dekarze.pl/Filmy 

 

 

 

 
 

 

 

Najlepsza 

jakość, 

funkcjonalność

i wykonanie! 
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