
  
 

  

 

 

 

Tehnologie de indoire la cel mai inalt nivel 

            Sisteme de indoire semiautomate cu solutii software 

Firma “Jutec Biegesysteme GmbH” este un producator si dezvoltator cu experienta al  

sistemelor de indoit tevi , profile diferite si plat-benzi. 

Sistemele “Jutec Biegesysteme GmbH” sunt utilizate in aproape toate sectoarele 

comercial-industriale si ofera solutii optime pentru :  

 

 Constructii de prototipuri 

 Constructii de autovehicule 

 Sisteme hidraulice 

 Constructii sisteme de conducte 

 Constructii de masini-unelte 

 Constructii metalice 

 Constructii navale 

 Inginerie si constructii de centrale termo-hidro-electrice 

 Constructii de sisteme sanitare si de incalzire 

 Sisteme de refrigerare si de aer conditionat 

 Constructii sisteme de scari si balustrade 

 

Multe domenii de activitate necesita diferite materiale, diametre si unghiuri in procesele 

de indoire. Vasta gama a produselor “Jutec Biegesysteme GmbH” aduna la un loc 

masini de indoit manuale (Model “KBV”), prin roluire (Model “RB60”,”RB43”) , 

semiautomate cu mandrina, cu dorn sau fara dorn (Model “4800”, “5000” si 

“7000/9000”), semiautomate fara mandrina (Model “3000” si “6000”) si masini de indoit 

platbenzi si profile (Model “PB20”), pentru geometrii complexe, oferind in acelasi timp 

utilajul cel mai potrivit pentru a acoperi orice necesitati. 

    



  
 

  

 

 

       

   Dispozitiv de indoit manual tip “KBV” 

 

 Dispozitiv mobil, compact, usor de fixat intr-o menghina de banc 

 Permite indoiri precise si repetabile 

 Actionare manuala cu ajutorul unui levier infiletat 

 Opritor blocabil pentru lungime, permite repetarea indoirii 

 Schimbarea accesoriilor facila 

 Utilizarea accesoriilor “sabot” la tevi cu perete subtire permite 
 indoirea fara cutare 

 Capacitate de indoire : ø 6-18 mm 

 Limitare manuala a unghiului de indoire 

 Unghiul de indoire maxim 180° 
 

Accesorii optionale: 

 

 Geanta de transport 

 Dispozitiv “KBV” cu hexagon interior pentru fixare pe  
masina de indoit Model “3000” sau “6000”. 

 
 
 

Aplicatii in : 

 

 Sisteme de tevi hidraulice 

 Prototipuri 

 Sisteme sanitare si de incalzire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



  
 

  

 

 

         Masina de indoit Model “3000” 

 

 Sistem compact , mobil, faciliteaza indoiri precise si  
repetabile la locul de montaj, 

 Unghi de indoire usor de setat cu valori afisate pe un  
display numeric, 

 Masina poate fi transportata si stocata intr-o cutie solida 

 Principiul “tub stationar si unelte rotative” permite indoiri 
in spatii cu cele mai mici dimensiuni, 

 Pentru tevi cu peretele subtire, utilizarea de saboti inlatura  
posibilitatea cutarii tevii in timpul indoirii sau in cazul tevilor 
din otel inoxidabil sau cupru cu cea mai mica posibilitate  
de deformare, 

 Cu adaptorul Model “PB20” se pot indoi plat-benzi, profile 
patrate si bare rotunde fara problem, 

 Capacitate de indoire : ø 6-35 mm, cupru ø 42 depinzand de 
 materialele utilizate, 

 Raza de indoire min/max : 36mm/150mm, 

 Unghiul de indoire maxim 180°, 

 Ax hexagonal de 40 mm, pentru schimbare facila a uneltelor, 

 Pedala de siguranta cu functie de “STOP” de urgenta, 

 Tensiune de alimentare 220 V, 

 Greutate 21 Kg. 
 
 

Accesorii optionale: 

 

 adaptorul Model “PB20” pt. profile de otel, 
 de pina la 80x8 mm maxim si bare de otel  
de pina la 20 mm maxim 

 baza trepied 

 carcasa  

 cutie de accesorii 
 
 

Aplicatii in : 

 

 Sisteme de tevi hidraulice 

 Prototipuri 

 Sisteme sanitare si de incalzire 
 
 
 

 

 

 

 

 



  
 

  

           Masina de indoit Model “ 6000 S si D ” 

 

 Sistem compact , mobil, faciliteaza indoiri precise si  
repetabile la locul de montaj, 

 Unghi de indoire usor de setat cu valorile nominal/actuale  
afisate pe un display digital, 

 Pentru indoiri complexe, programele de indoire pot fi memorate 
ceea ce permite o succesiune de 9 unghiuri de indoire pe 
geometrie, 

 Patru role de transport (doua decelerate) cu o baza trapezoidala 
ce confera masinii stabilitate, 

 Principiul “tub stationar si unelte rotative” permite indoiri 
in spatii cu cele mai mici dimensiuni, 

 Pentru tevi cu peretele subtire, utilizarea de saboti inlatura  
posibilitatea cutarii tevii in timpul indoirii sau in cazul tevilor 
din otel inoxidabil sau cupru cu cea mai mica posibilitate  
de deformare, 

 Cu adaptorul Model “PB20” se pot indoi plat-benzi, profile 
patrate si bare rotunde fara problem, 

 Capacitate de indoire pentru “6000”S: ø 10-50x5 mm, 

 Capacitate de indoire pentru “6000”D: ø 10-60x5 mm, 

 Raza de indoire min/max : 36/250 mm, 

 Optional raze mari pina la 500 mm, 

 Setare digitala a unghiului de indoire (0,1°), 

 Unghiul de indoire maxim 180°, 

 Ax hexagonal de 40 mm, pentru schimbare facila a uneltelor, 

 Pedala de siguranta cu functie de “STOP” de urgenta, 

 Tensiune de alimentare 380 V trifazic, 

 Greutate 110 Kg. 
 

Accesorii optionale: 

 adaptorul Model “PB20” pt. profile de otel, 
 de pina la 100x10 mm maxim si bare de otel  
de pina la 20 mm maxim, 

 adaptorul pt roluire Model “RB43” , 

 adaptorul pt roluire Model “RB60” , fara ghidaj, 

 cutie de accesorii 
 

Aplicatii in : 

 Sisteme de tevi hidraulice 

 Constructii de centre de distributie 

 Indoiri cu meandre 

 Prototipuri 

 Sisteme sanitare si de incalzire 
 
 
 

 

 

 

 

 



  
 

  

Masina de indoit tevi Model “5000” 

Utilaj de indoire compact, cu mandrina mobilă/detasabila ce ofera avantaje 
in utilizarea la locul instalatiei. Pentru geometrii complexe, capul de 
indoire poate fi schimbat foarte usor de pe dreapta pe stanga. 
Sistemul de indoire hidraulic este un factor important in reducerea  
timpilor din procesele de productie. 
Presiunea menghinei de prindere a tevii poate fi optimizata. 
Sistemul de control “SPS” si interfata CAN-Bus cu stocare a datelor 
si ultima interfata “X2X” pot memora 500 de programe pentru unghiuri  
de indoire, masuratori liniare si unghiuri de torsiune pentru maximum  
50 de secvente de indoire la o singura lungime de teava.  
(Memoria poate fi marita cu ajutorul unui USB stick). 
O baza de date continand 100 de tipuri de materiale este disponibila 
pentru monitorizarea valorilor de elasticitate (revenire a tevii). 
Maşina dispune de două moduri de funcţionare: "indoire simpla",cand  
lungimea şi torsiunea indoirilor de fiecare parte, sunt afişate automat  
si modul " îndoire controlata", unde datele sunt stocate în prealabil şi  
in permanenta se face comparaţie nominal / reala în timpul îndoirii.  
În acest fel, poziţionarea falsa într-o fereastră de toleranţă este exclusă  
şi rata de eroare este redusa  la minimum. Mesajele generale de eroare  
sunt afişate pe ecranul mare, cu text integral. Retragerea dornului poate  
fi programata şi mandrina poate fi retrasă înainte de termen atunci când  
un anumit unghi de indoire a fost finalizat. 
 

Date tehnice: 

 Capacitate de indoire: ø6-50x4 mm in functie 
de material, 

 Raza de indoire min/max 10-140 mm, 

 Setare digitala a unghiului de indoire(0,1°), 

 Lungimea suportului mandrinei: 150/300/450/600 cm, 
(chiar mai lungi ,cu constructie speciala), 

 Unghi de indoire max 180°, 

 Greutate 600-700 Kg (depinde de tipul constructiv), 
 

Aplicatii in : 

 Sisteme de tevi hidraulice, 

 Constructii de sisteme de tevi, 

 Constructii de uzine (ex. Industria chimica), 

 Constructii metalice, 

 Prototipuri, 
 

Accesorii optionale : 

  

 Lubrifiere automata a mandrinei, 

 Calculare automata a tevii, 

 Display de 10” Touch screen, 

 Raza de indoire pina la 250 mm, 

 Transmisii de date prin LAN, Wlan si USB, 

 

 

 

 



  
 

  

 

Masina de indoit tevi Model “4800” 

 

Dispozitiv de îndoire cu mandrina si strângere rapidă cu excentric  
pentru fixarea  tevilor . Unitate de indoire compacta, cu mandrina  
detaşabila ce oferă avantaje atunci când este utilizata la locul de  
instalare a masinii. Prin intermediul unei înregistrări direct pe axa  
de îndoire se realizeaza curbari de maxima acuratete. Setarea de  
unghiului de indoire se face uşor şi rapid, prin intermediul unui  
ecran cu valoare nominală / reală. Pentru sarcini mai complexe pot 
 fi memorate programele  de indoire, masina memoreaza o secvenţă 
 de unghi  cu 9 arce maxim  pe geometrie, 60 de unghiuri individuale 
 şi 40 de secvenţe in unghi de încovoiere (programe). Capul de indoire, 
 de sine stătător, poate fi uşor modificat  pentru îndoire de pe stânga 
 pe dreapta pentru geometrii complexe. Instrumentele de indoire  
interconectabile permit modificarea  rapidă pentru alte dimensiuni de  
teava. Unitatea deschisa permite indoirea  de cadre-balustrade din tevi  
cu o singura sudură. Programul  masinii calculeaza rapid lungimea  
tăiata, linia transversala, şi unghiul de torsiune si de indoire de fiecare 
 data . Retragerea mandrinei poate fi programata  şi poate fi retrasă  
înainte de termen atunci când un anumit unghi de indoire a fost 
realizat. 

Date tehnice: 

 Capacitate de indoire: ø6-50 mm 

 Raza de indoire min/max 10-140 mm, 

 Raze de indoire standard 2xø 

 Setare digitala a unghiului de indoire(0,1°), 

 Lungimea suportului mandrinei: 150/300/450/600 cm, 
(chiar mai lungi ,cu constructie speciala), 

 Unghi de indoire max 180°, 

 Greutate 600-700 Kg (depinde de tipul constructiv), 
 

Aplicatii in : 

 Sisteme de tevi hidraulice, 

 Constructii de sisteme de tevi, 

 Constructii de uzine (ex. Industria chimica), 

 Prototipuri, 
 

Accesorii optionale : 

 Lubrifiere automata a mandrinei, 

 Masuratori automate a lungimii si torsiunii, 

 Display de 10” Touch screen, 

 Raza de indoire pina la 250 mm, 

 Program de masurare a tevilor pe PC 

 Control total al functiilor pe bordul de comanda 
(rotativ si deplasabil) 

 

 

 



  
 

  

 

Masina de îndoit cu mandrina „7000-9000” 

 semi-automata 

 
Maşinile de îndoit JUTEC seria „7000 şi 9000” sunt cost-eficiente 
 pentru raze de îndoire înguste. Modelele care sunt  
identice constructiv diferă în performanţele de îndoire. Pentru  
dimensiuni de tevi de la 20mm la 88.9mm acest sistem de  
indoire ofera solutii pentru geometrii complexe cu raze standard 
de 2xø.  În funcţie de calitatea materialului şi de grosimea peretelui, 
razele de 1.5xø pot fi realizate in producţie de serie. La înălţimea de 
120mm a masinii, există de asemenea  posibilităţi suficiente 
pentru profile speciale. Experienţa de lungă durată şi de  
„know-how” asigura o unitate extrem de precisa in axa de îndoire.  
Stabilitatea si construcţia rigidă a suportului mandrinei şi a braţului 
de îndoit, contribuie de asemenea la rezultatul dorit. Accesoriile  
de îndoire atasabile permit modificarea rapidă pentru îndoirea altor  
dimensiuni de tevi. 
Un sistem hidraulic rapid pentru reducerea timpilor de îndoire 
este un factor important pentru producţia de serie. Clema 
hidraulica de presiune pentru fixarea tevii poate fi ajustată optim. 
Control SPS cu stocare de date şi interfaţă bus CAN poate stoca 
cca. 200 de programe pentru unghiul de îndoire, măsura liniară şi 
unghiul de torsiune pentru un maxim de 30 de secvente de 
indoire la o lungime de tub. O bază de date care conţine 100 de 
tipuri de materiale este disponibila pentru monitorizarea valorilor 
de elasticitate. Maşina dispune de două moduri de funcţionare: În 
"îndoire simpla", lungimea şi torsiunea arcurilor faţă de fiecare 
parte, sunt afişate automat. În modul "îndoire controlata", datele 
sunt stocate în prealabil şi permanent se face o comparaţie 
nominal / reala în timpul îndoirii. În acest fel poziţionare gresita 
într-o fereastră de toleranţă este exclusă şi astfel rata de eroare 
este redusa la minimum. Mesajele generale de eroare sunt afişate 
pe ecranul mare cu textul integral. Retragerea mandrinei poate fi 
programata şi poate fi retrasă înainte de termen atunci când un 
anumit unghi de indoire a fost realizat. 
 

Date tehnice: 

 Capacitate de indoire “7000”: ø20-70 x 5 mm 

 Capacitate de indoire “9000”: ø20-90 x 5 mm 

 Raza de indoire min/max 40-250 mm, 

 Raze de indoire minim 1,5xø (standard 2xø) 

 Setare digitala a unghiului de indoire(0,1°), 

 Lungimea suportului dornului : 300/450/600 cm, 
(si chiar mai lungi in constructie speciala), 

 Unghi de indoire max 180°, 

 Greutate 1600-3200 Kg (depinde de tipul constructiv), 

 

 

 



  
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplicatii in : 

 Sisteme de tevi hidraulice, 

 Constructii de sisteme de tevi, 

 Constructii metalice 

 Constructii de uzine (ex. Industria chimica), 

 Prototipuri, 
 

Accesorii optionale : 

 Lubrifierea automata a dornului, 

 Prindere hidraulica a tevii 

 Pozitionarea pe lungime si rasucire/torsiune cu  
functie de franare automata sau manuala 
prin pedala 

 Retragerea automata a dispozitivelor 

 Masuratori automate a lungimii si rasucire, 

 Display de 10” Tactil, cu soft de calcul 

 Raza de indoire pina la 250 mm, 

 Program de calcul a tevilor 

 Convertor de frecvenţă pentru axa de îndoire 

 Control total al functiilor pe bordul de comanda 
(rotativ si deplasabil) 

 Transmisie de date prin LAN, Wlan si USB, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



  
 

  

   Masina de indoit „RB60”  

cu 3-role, pentru  indoit tevi si profile 

 

La elaborarea acestei masini compacte și mobile, pentru  
indoire pe orizontala s-a pus  accentul  în mod clar pe producția 
de spirale „exact-pe-dimensiuni” , cum ar fi de exemplu,  
balustradele  pentru scări în spirală. Aceasta este o sarcina 
deosebita, deoarece exista doi parametri  care se  influențează 
reciproc (raza și înclinarea), care trebuie să fie uniți într-o 
geometrie curbă  exacta in dimensiuni  . Interacțiunea dintre 
metoda de calcul a tevii pe calculator, punerea în aplicare pe 
mașina de îndoit și apoi de control prin intermediul 
dispozitivelor de măsurare cu corecția finală a valorilor de 
încovoiere, asigură precizia la montare.  Prin introducerea unor 
date minimale in programul de calcul al tevii pe calculator, oferă 
prin imprimare pe o foaie A4, un suport  care să conțină toate 
datele necesare pentru corectie si  îndoire pe aceasta masina. 
Un nou concept de unitate extrem de puternica,  permite setarea 
continua si variabilă a vitezei de îndoire și necesită doar o 
conexiune de 230 V curent alternativ.  Pentru aceasta masina 
sunt disponibile si role din oțel călit, protejate la suprafata cu 
plastic dur. În scopul de a optimiza alimentarea cu material, la 
îndoiri cu raze de înguste, toti cele trei arbori de îndoire sunt 
antrenati. Utilizatorii masinii de îndoit  „6000” au posibilitatea de 
a achiziționa aceasta unitate cu role de îndoire, fără unitatea de 
antrenare a rolelor. Unitatea cu role de îndoire cu denumirea 
RB43 poate fi montata si pe sistemul de indoit 6000 fără a 
necesita modificari sau alte accesorii, in acest caz mașina 
„6000” servește doar ca si unitate de acționare. 
 

Domenii de aplicare: 

Balustrade, pentru scări în spirală 
Construcții metalice generale 
 

Accesorii opționale: 

 Suport cu role - în vederea stabilizării masinii 

 Rola ridicatoare - pentru  înclinare controlată 

 MGR - dispozitiv de măsurare pentru a determina 
raza corect 

 MGV - dispozitiv de măsurare pentru a determina 
înclinarea corectă prin răsucire torsionala 

 MPW - program de calcul pentru determinarea 
valorilor corecte de îndoire pentru calculator 

 RB4305 - accesoriu universal de îndoire pentru 
profile până la o înălțime de 60mm 

 
 

 

 

 



  
 

  

Date tehnice: 

 Capacitatea de indoire:  10-60mm Ø 

 Raza de îndoire minima: 300mm la 42.4mm Ø 

 Direcția de îndoire pe dreapta și stânga  

 Setare digitala de îndoire pentru rază și înclinarea 

 Pedala de siguranța cu funcția de oprire de urgență 

 Tensiune de alimentare 230 V AC 

 Greutate 280 kg 
 
 

            Software de calcul al indoirilor 

                         “Wendel Ass” 

 

Acesta este un program de calcul pentru balustrade de scari in 
spirala sau pentru segmente de arc de cerc. 
Dupa introducerea in program a datelor despre scara in spirala, 
materialul utilizat si valorile accesoriilor folosite , raza si 
inclinatia vorfi calculate exact. 
Cu acest program special, Masina de indoit „RB60” devine 
utilajul de indoit balustrade perfect. 
 
 
 

 

 


