
Maszyny do produkcji drabin

Machine for utility and industrial ladders

Automatyczna wykrawarka

Giętarki do rur o dwóch głowicach

Dual head bending machines

Maszyny półautomatyczne

Special automatic and semi-automatic machinery Automatic CNC punching machines

Stacje robocze

Automatic robot stations
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Hydraulic bending units

With these type of units it is possible to create bends of usually 
less than 90°, where we want to execute other operations at 
the same time.

Jednostka gnąca

W przypadku tego typu urządzeń możliwe jest wykonanie gięcia 
poniżej  90° na rurach, gdzie nie jest możliwe użycie giętarki 
do rur i gdzie konieczne jest przeprowadzenie innej obróbki 
jednocześnie.

Hydraulic notching units

It is possible to notch the end of a tube to the radius desired 
Classic units perform this operation with the use of a punch 
which enters the tube on one side and exits from the other.
In cases where the tube must not deform a special unit which 
cuts from the inside toward the outside can be used.

Jednostka do wykonywania nacięć

Możliwe jest nacięcie końcówek rury tam, gdzie jest to konieczne, 
co pozwala na połączenie z innym detalem.
Klasyczna jednostka wykonuje tę operację za pomocą uderzenia 
po jednej stronie i wyjściem po przeciwnej.
W przypadku gdy rura nie może ulec deformacjom należy użyć 
specjalnego urządzenia, które wykonuje nacięcie z wnętrza rury 
na zewnątrz. 
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M.T.S.

M.T.S. działa od 1980 roku w zakresie obróbki rury,
nasza produkcja obejmuje sprzęt hydrauliczny oraz specjalne 
stoły.
Doświadczenie dotyczące precyzyjnej obróbki mechanicznej 
pozwala naszej firmie działać i być obecnym na całym świec-
ie oraz oferować klientom najlepsze i najbardziej nowoczesne 
rozwiązania technologiczne.
Jednostki firmy M.T.S są wytrzymałe, wszechstronne i znajdują 
optymalne zastosowanie 
w obróbce plastycznej, takie jak :
wykrawanie - rowkowanie - nacinanie – cięcie i otworowanie je-
dnocześnie – spłaszczanie każdego kształtu – zwężanie i rozs-
zerzanie.
Analiza i projektowanie oprzyrządowań są przeprowadzane przez 
nasz dział techniczny, aby w pełni zaspokoić konkretne potrzeby 
klienta.
Główne obszary zastosowania naszych urządzeń to:
Meble metalowe – Artykuły gospodarstwa domowego – wieszaki 
na ubrania – deski do prasowania – Motoryzacja – Kolarstwo – 
Drabiny – Rusztowania dla budownictwa – Rury grzewcze – Półki 
– Grzejniki – Akcesoria dla przyczep kempingowych – Krzesła i 
sofy – przyrządy ortopedyczne – Kosiarki do trawy – Elementy 
dla grillów, itp.
M.T.S. gwarantuje jakość i niezawodność produktów, od 
projektowania po odbiór końcowy w siedzibie klienta, przecho-
dząc przez cały proces produkcyjny, zapewniając obsługę pospr-
zedażową i części zamienne.
Zadowolenie klienta i ciągłe doskonalenie to podstawowe cele, 
na których opieramy naszą codzienną pracę.

M.T.S. has been working with tube deformation since 1980.
Our production capability includes:
Hydraulic units and special custom work benches.
High quality mechanicals permit maximum production yield  
during operation and assures excellent repeatable results. 
Very rugged design and the use of “name brand” hydraulic 
components ensures many years of reliable performance. 
M.T.S. units are strong and versatile.
They are utilized in many types of fabrication such as:
Punching - hole piercing, slotting, notching, or multiple 
contemporary operations, flattening and end forming.
The study and the planning of the units is performed by our
Technical office to completely satisfy the specific customer 
and engineering demands.
The principal uses are in the following sectors:
Metal Furniture - Household items - Laundry rack - Ironing 
boards - Automotive - Bicycles - baby articles and toys - Ladders 
- Scaffolding - Gas water pipe ducts - Shelves - Radiators - 
Accessories for campers and Trailers - Chairs and sofas - 
Orthopaedics - Lawn mowers - Barbecues etc.
M.T.S. guarantee the quality and reliability of our products, 
from the planning stages  and testing through the production 
trials and run-off.
To assure the continuzance of our excellent service, we carry 
all the spare parts and offer after sales assistance. 
Customer satisfaction and continuous improvement are the
essential components on which we base our work ethics  each 
and every day.

Specjalne stoły robocze

Specjalne stoły robocze produkcji M.T.S są wykonywane 
przez połączenie różnych jednostek hydraulicznych, które 
pozwalają na przeprowadzenie wszystkich czynności za 
pomocą jednej operacji.
Przykładowo:
• Pojedyncza płyta lub stół roboczy, na którym operator 
wykonuje załadunek i rozładunek w sposób ręczny.
• Stół roboczy z załadunkiem i rozładunkiem w trybie 
automatycznym, półautomatycznym lub ręcznym.
• Stół połączony w linii transferowej z załadunkiem i 
rozładunkiem w trybie automatycznym.
Bezpieczeństwo operatora jest najważniejsze i dlatego 
też możliwe jest wyposażenie maszyny w urządzenia 
zabezpieczające zgodne z Dyrektywą CE.

Special working benches

M.T.S custom work benches are made combining 
various hydraulic units, in order to allow for the 
completion of multiple tasks in a single operation 
whenever possible.

As a result there are many types of solutions:
•	 Single plate or turnkey bench - where the workpiece 

can be manually loaded/unloaded.
•	 Work bench - where the work-piece can be 

automatically loaded and manually or semi-
automatically unloaded.

•	 Single work bench - inserted in a fully 
automaticproduction line or cell.

Personal safety is of the greatest importance to us, 
and for this reason, our machines are supplied with 
the safety systems necessary to satisfy CE rules & 
regulations.

Jednostka wykrawająca

W przypadku tego typu urządzeń możliwe jest wykonanie 
otworów na wejściu stempa z jednej strony i wyjściu po przeciwnej 
stronie, gdzie wyhartowana matryca nie pozwala na deformację; 
można również wykonać dwa przeciwne otwory albo też otwory 
nieprzelotowe.
Możliwe jest również zbudowanie jednostek, które produkują 
więcej otworów jednocześnie.
Na końcach rur można wykonać otwory bez deformacji dzięki 
zastosowaniu wewnętrznych trzpieni.

Hydraulic punching units

With these types of units, we can punch two style of holes:
Through holes or with or without a mandrel to prevent deformation.z
An exit bushing is also provided for tooling longevity and preventing 
deformation.
We can also punch without a mandrel and do a single blind 
or a double blind hole, when a dimple is required for assembly 
purposes.
Multiple hole punching, with or without a mandrel is also a 
possibility with both our smaller or our larger units.

Jednostka do zwężania i rozszerzania 
końcówek rur

W przypadku tego typu urządzeń możliwe jest 
rozszerzanie lub zwężanie przekrojów rur.
Dostarczamy również niezależne stacje robocze 
zamontowane na strukturze centrali hydraulicznej z 
osłonami zabezpieczającymi.

Hydraulic swaging units

With these types of units it is possible to swage up or 
down increasing or decreasing a particular section of 
tube in order to allow them to be connected together.
Independent workstations are possible,
installed on an hydraulic pump with its own
safety systems.

Hydraulic cutting units

These units are used to cut a tube in two parts or to cut the end off.
They are often used for symmetrical tubes which can be worked on simultaneously.
In this way two identical tubes can be created in a single operation.
A special unit capable of nicking the tube can be designed in order to avoid 
deformation by the cutting (shearing) blade.

Jednostka tnąca

Jednostki te służą do cięcia rury na dwie części lub do przycinania części końcowej.
Są często używane przy obróbce rur symetrycznych, które są obrabiane w tym 
samym czasie tak, aby uzyskać 2 te same detale.
Możliwe jest również wykonanie specjalnej jednostki z opcją wstępnego cięcia, 
aby uniknąć deformacji przy wejściu ostrza.

Hydraulic flattening units

With these type of units, materials can be flattened into any 
form while simultaneously punching holes and/or trimming 
the end of the tube.
The use of the highest quality materials in our engineering 
and design  permit smaller tooling footprints and allow for 
the higher operating forces that these units are subjected 
to and which are necessary for these types of operations.

Jednostki spłaszczające

Możliwe jest wykonywanie spłaszczeń o dowolnym 
kształcie i typie, ustawiając jednocześnie wykrawanie i 
obcinanie głowicy rury.
Badanie i obliczanie wymiarów struktury oraz użycie mate-
riałów o wysokiej jakości pozwalają na wykonanie jedno-
stek przystosowanych do dużych obciążeń powstałych 
przy tego typu obróbce. 
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aby uniknąć deformacji przy wejściu ostrza.

Hydraulic flattening units

With these type of units, materials can be flattened into any 
form while simultaneously punching holes and/or trimming 
the end of the tube.
The use of the highest quality materials in our engineering 
and design  permit smaller tooling footprints and allow for 
the higher operating forces that these units are subjected 
to and which are necessary for these types of operations.

Jednostki spłaszczające

Możliwe jest wykonywanie spłaszczeń o dowolnym 
kształcie i typie, ustawiając jednocześnie wykrawanie i 
obcinanie głowicy rury.
Badanie i obliczanie wymiarów struktury oraz użycie mate-
riałów o wysokiej jakości pozwalają na wykonanie jedno-
stek przystosowanych do dużych obciążeń powstałych 
przy tego typu obróbce. 
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Hydraulic bending units

With these type of units it is possible to create bends of usually 
less than 90°, where we want to execute other operations at 
the same time.

Jednostka gnąca

W przypadku tego typu urządzeń możliwe jest wykonanie gięcia 
poniżej  90° na rurach, gdzie nie jest możliwe użycie giętarki 
do rur i gdzie konieczne jest przeprowadzenie innej obróbki 
jednocześnie.

Hydraulic notching units

It is possible to notch the end of a tube to the radius desired 
Classic units perform this operation with the use of a punch 
which enters the tube on one side and exits from the other.
In cases where the tube must not deform a special unit which 
cuts from the inside toward the outside can be used.

Jednostka do wykonywania nacięć

Możliwe jest nacięcie końcówek rury tam, gdzie jest to konieczne, 
co pozwala na połączenie z innym detalem.
Klasyczna jednostka wykonuje tę operację za pomocą uderzenia 
po jednej stronie i wyjściem po przeciwnej.
W przypadku gdy rura nie może ulec deformacjom należy użyć 
specjalnego urządzenia, które wykonuje nacięcie z wnętrza rury 
na zewnątrz. 
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