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Ta sama pasja od 50 lat.

„Dorastaliśmy z ideą kontynuowania tradycji, która zawsze 
polegała na dbałości o szczegóły, umiejętności i poszukiwaniu 
nowych i coraz bardziej zaawansowanych maszyn high-tech. 
Skupiamy się na przyszłości, dlatego dzień po dniu budujemy 
naszą reputację, aktywnie angażując się w rozwój projektów 
naszych klientów. Wychodzimy naprzeciw ich potrzebom z 
przejrzystością i profesjonalizmem, pomagając im znaleźć 
najlepsze szyte na miarę rozwiązania w celu optymalizacji i 
usprawnienia procesów produkcyjnych. Wierzymy, że zaufanie 
jest podstawą ciągłego doskonalenia i uczenia się, jak 
wykonywać swoją pracę jeszcze lepiej, z zaangażowaniem i 
odpowiedzialnością”.

Elena i Alberto Seravesi

SPECJALIŚCI W 
ZAKRESIE GIĘCIA 
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The same passion for 50 years.

“We grew up with the idea of carrying on a tradition that was always about attention to detail, skill, and the search for 
new and ever more advanced high-tech machinery. We’re focused on the future, so we build our reputation day by 
day, actively engaging in the development of our customers’ projects. We meet their needs with transparency and 
professionalism, helping them to find the best custom-made solutions to optimize and streamline their production 
processes. We believe that trust is the cornerstone for continuous improvement and for learning to do our job even 
better, with commitment and responsibility”.

Elena and Alberto Seravesi

evoroll

Pozwala na pracę w szerokim zakresie grubości, 
średnic i materiałów dzięki możliwości zmiany 
geometrii 3 niezależnych rolek oraz wymienności 
górnej rolki, zapewniając maksymalną elastyczność i 
doskonałe wygięcie wstępne. Bezpieczna, ponieważ 
pozwala na utrzymanie płyty zawsze w pozycji 
poziomej, nawet w fazie wstępnego gięcia, co 
znacznie ułatwia jej obsługę i sprawia, że operacje 
gięcia są szybkie i łatwe.
Możliwość znacznego pochylenia rolek bocznych 
pozwala na zwijanie stożków z precyzją i bardzo 
krótkim czasem produkcji. Stanowi najlepszą na rynku 
maszynę i rozwiązanie do produkcji stożków.
Łatwa wymiana wymiennej górnej rolki dodatkowo 
zwiększa elastyczność maszyny, umożliwiając pracę 
w jeszcze szerszym zakresie średnic i grubości.

3 ROLKOWA MASZYNA DO GIĘCIA PŁYT O ZMIENNEJ GEOMETRII 
3 ROLL PLATE  BENDING MACHINE VARIABLE GEOMETRY

Allows to work a wide range of thickness, diameters and 
materials thanks to the possibility to varying the geometry 
of the 3 independent rolls and the interchangeability of 
the top roll, ensuring maximum flexibility and a perfect 
pre-bending. Safe because it allows to keep the plate 
always in horizontal position even during the pre-bending 
phase, considerably facilitating its handling and making 
bending operations quick and easy.  
The possibility to tilt considerably the side rolls allows to 
rolling cones with precision and very short production 
time. It represents the best machine and solution on 
currently on the market to produce cones.
The easy replacement of the interchangeable top roll 
further increases the flexibility of the machine allowing to 
work an even wider range of diameters and thicknesses.
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Prawe gięcie wstępne
Right pre-bending

rollpower 3R

Hydrauliczna 3-rolkowa giętarka Rollpower 3R jest podwójną rolką do wstępnego gięcia blach z trzema rolkami 
napędowymi. Rolki boczne przekładają się umożliwiając wykonanie wstępnego gięcia na dwóch krawędziach płyty. 
Dwie rolki boczne są poruszane za pomocą cylindrów hydraulicznych, które zapewniają dużą siłę ciągu podczas 
fazy walcowania. Maszyna jest dostarczana w komplecie z dwoma cyfrowymi odczytami, które wskazują położenie 
rolek bocznych. Obroty są przenoszone przez silniki hydrauliczne sprzężone z planetarną przekładnią redukcyjną. 
Nasz asortyment obejmuje wydajność roboczą o grubości od 5mm do 100mm.

The hydraulic 3 roll bending machine Rollpower 
3R is a double-prebending plate roll with three 
driving rolls. The side rolls translate allowing the 
execution of the pre-bending on the two edges of 
the plate. The two side rolls are moved by 
hydraulic cylinders which ensure a high thrust 
force during the rolling phase. The machine is 
supplied complete with two digital readouts which 
indicate the position of the side rolls. The rotation 
is transmitted by hydraulic motors coupled to a 
planetary reduction gear. Our range covers a 
working capacity with thickness from 5mm up to 
100mm.

3-ROLKOWA 
MASZYNA DO 
GIĘCIA PŁYT

3 ROLL 
PLATE BENDING 
MACHINE

rollpower 4R
Łatwa w użyciu, precyzyjna i szybka, stanowi najlepsze rozwiązanie dla 
dużej produkcji, ponieważ może być wyposażona w sterowanie 
numeryczne.
Hydrauliczna 4-rolkowa giętarka do blach, model Rollpower 4R, jest 
maszyną zdefiniowaną jako „całkowite gięcie wstępne”, ponieważ 
płaska część jest zredukowana do minimum. Łatwa w użyciu, 
precyzyjna i szybka, stanowi najlepsze rozwiązanie dla dużej produkcji, 
ponieważ może być wyposażony w sterowanie numeryczne. Możliwość 
wykonania rury w jednym przejściu znacznie zwiększa wydajność tej 
maszyny w porównaniu z tradycyjną maszyną 3-rolkową.

Easy to use, precise and fast, it represents the best solution for large production as it can be equipped with a 
Numerical Control.
The hydraulic 4 roll plate bending machine model Rollpower 4R is a machine defined as ‘total pre-bending’ as the 
flat part is reduced to a minimum. Easy to use, precise and fast, it represents the best solution for large production 
as it can be equipped with a Numerical Control. The possibility of making the pipe in a sin-gle pass considerably 
increases the productivity of this machine compared to a traditional 3 roll machine. 

4-ROLKOWA HYDRAULICZNA 
GIĘTARKA PŁYT DO 
PRODUKCJI SERYJNEJ

4 ROLL HYDRAULIC PLATE 
BENDING MACHINE FOR 
SERIES PRODUCTION
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Giętarki do profili model Rollsection są 
przeznaczone do gięcia różnych typów 
profili, od komercyjnych po specjalne. 
Wyposażone są w trzy rolki napędowe, 
z dwoma niezależnymi przesuwnymi 
rolkami bocznymi i stałą rolką górną. 
Mogą pracować w pozycji poziomej 
lub pionowej, są wyposażone w dwa 
cyfrowe odczyty, umieszczone na 
konsoli sterującej, które wskazują 
położenie dwóch bocznych rolek 
gnących.

The profile bending machines model Rollsection are designed to bend different types of profiles, from commercial to 
special ones. They are equipped with three driving rolls, with two independent translating side rolls and a fixed 
upper roll. They can work on horizontal or vertical position, they are complete with two digital readouts, placed on the 
control console, which indicate the position of the two side bending rolls.

We manufacture presses with fixed or mobile 
gantry up to 1000 tons of thrust and machines 
with higher capacity can be made on request. 
Thanks to the solid construction, and with the 
necessary equipment, the presses can be used 
for the following operations: Fixed gantry presses 
complete with the manipulator: they are used for 
the forming of dished bottoms used by the 
producers of tanks and pressure vessels; presses 
with mobile gantry: they can be used for 
straightening and bending of sheets, 
straightening of welded structures and steel 
castings, straightening and bending of rods and 
tubes, initial bending of sheets for preparing for 
rolling.

rollsection
MASZYNA DO GIĘCIA PROFILI

PROFILE BENDING MACHINE

PRASY
MANIPULATORY
MASZYNY WYWIJAJĄCE

PRESSES 
MANIPULATORS 
FLANGING MACHINES

Produkujemy prasy ze stałą lub ruchomą 
bramą o nacisku do 1000 ton, a maszyny o 
większej wydajności mogą być wykonane na 
zamówienie. Prasy dzięki solidnej konstrukcji i 
niezbędnemu wyposażeniu mogą być 
wykorzystywane do następujących operacji: 
Prasy bramowe stałe wraz z manipulatorem: 
służą do formowania dna wklęsłego 
stosowanego przez producentów zbiorników i 
pojemników ciśnieniowych; prasy z ruchomą 
bramą: mogą być stosowane do prostowania i 
gięcia blach, prostowania konstrukcji 
spawanych i odlewów stalowych, prostowania i 
gięcia prętów i rur, wstępnego gięcia blach w 
celu przygotowania do walcowania.

Bordatrici, Presse, Manipolatori - Presses, manipulators and

dishing heads production lines

La vasta produzione di linee per fondi di Axeroll include presse a portale fisso e presse a 
portale mobile fino a 1000 tonnellate di spinta. Su richiesta del cliente, siamo in grado di 
realizzare anche macchinari con capacità superiore. Solidità costruttiva, massima 
attenzione per i dettagli e grande versatilità contraddistinguono tutta la nostra produzione 
di linee per fondi e le nostre presse possono vantare molteplici funzionalità, grazie 
all’utilizzo di specifiche attrezzature, che permettono l’impiego in diversi settori, dalla 
produzione di cisterne e serbatoi a pressione fino alle lavorazioni di raddrizzatura e 
curvatura di lamiere, tubi e strutture saldate.

We manufacture presses with fixed or mobile gantry up to 1000 tons of thrust and 
machines with higher capacity can be made on request. Thanks to the solid construction,
and with the necessary equipment, the presses can be used for the following operations: 
Fixed gantry presses complete with the manipulator: they are used for the forming of 
dished bottoms used by the producers of tanks and pressure vessels; presses with mobile 
gantry: they can be used for straightening and bending of sheets, straightening of welded 
structures and steel castings, straightening and bending of rods and tubes, initial bending 
of sheets for preparing for rolling.



Nasze wieloletnie doświadczenie w produkcji i sprzedaży rolek do 
blach grubych, giętarek do profili, pras i wywijarek jest głównym 
atutem naszej firmy. To doświadczenie pozwala nam podejmować 
właściwe decyzje, które zawsze są dokładnie przemyślane. 
Przekazujemy naszą wiedzę, aby oferować naszym klientom jak 
najwięcej wsparcia, aby mogli zwiększyć swoją efektywność i 
konkurencyjność rynkową. Nasze maszyny są wydajne i 
niezawodne, co oznacza, że z czasem możemy budować 
długoterminowe partnerstwa z naszymi klientami.

Our long experience in making and selling plate rolls, profile 
bending machines, dishing presses and flanging machines is our 
firm’s primary strength and asset. This experience allows us to 
make the right decisions, which are always carefully considered. 
We pass on our expertise in order to offer our customers as much 
support as possible, so they can boost their efficiency and market 
competitiveness. Our machines are efficient and reliable, which 
means we can build long-term partnerships with our customers 
over time.

SEDE LEGALE:
Via A. Diaz, 28 | 25124 Brescia (Italy)

PRODUZIONE:
Via Averolda, 24 | 25039 Travagliato 
(Brescia) – Italy
info@axeroll.com |
www.axeroll.com 
Ph. +39 335.654.00.27




