2019 / 20 / 21

ZVÁRACIE A UPÍNACIE SYSTÉMY

SIEGMUND

Naše úsilie je vytvoriť
najlepší zvárací stôl!
Vážený pán alebo pani,
nezáleží na tom, či ste producentom ťažkých oceľových dielov pre stavbu
lokomotív alebo mostov, či ste malý spracovateľ kovov. S našimi zváracími
a upínacími stolmi dostávate solídny pracovný nástroj, ktorý sa stará o
Vaše potreby. Tak dokonalý a spoľahlivý ako južná časť Nemecka, Bavorsko,
kde sa nachádza naše sídlo.
Nájdete nás v meste Oberottmarshausen, v blízkosti hlavného mesta spolkovej
krajiny, mesta Mníchov a v blízkosti mesta Augsburg, kde vznikali vynálezy ako
dieselové motory, prvá ponorka alebo 6-osí priemyselný robot Famulus, ktoré
spustili revolúciu vo svete, takže si viete predstaviť čo to znamená. Do našich
zváracích a upínacích systémov kladieme všetky naše skúsenosti a know-how.
A nie len naše, ale i Vaše skúsenosti. Počúvame Vás, Vaše odporúčania a návrhy
a tieto vkladáme do vývoja našich produktov.

Na tomto základe sa neustále pokúšame vytvárať inteligentné, do budúcnosti
orientované a flexibilné riešenia. Kvalita dizajnu. Prečítajte si viac o našej
vynaliezavosti na stranách 12. Pozývame Vás, spoznajte s našim katalógom
komplexné portfólio spoločnosti Bernd Siegmund GmbH. Dozviete sa o našich
osvedčeniach, o našich inováciách, o našich službách a našich špeciálnych
riešeniach na viac ako 700 stranách. Výrazne Vám zjednodušíme zváranie,
meranie, brúsenie a upínanie.
Prosím, užite si to!

PS: Prosím, kliknite na našu domovskú stránku www.siegmund.com tu nájdete aj špeciálne ponuky!

Rovnako ako napríklad do nášho aktuálneho projektu:
Professional Extreme.
Vďaka kombinácii dvoch procesov tvrdenia získavate zvárací stôl, ktorý je tvrdší
ako nástrojová oceľ a ktorého excelentný dizajn je momentálne to najlepšie na
trhu. Boli sme ocenení v Európe ako aj v USA za jeho estetické vyhotovenie.

Váš
Bernd Siegmund
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Váš
Daniel Siegmund

STOLY

NOHY STOLA

DORAZY

UHOLNÍKY

ČAPY

UPÍNAČE & PRÍSLUŠENSTVO

PRIZMY & PODPERY

RYCHLOUPÍNACIE ZARIADENIA & ADAPTÉR

PRÍSLUŠENSTVO

KOĽAJNICOVÝ A PLATFORMOVÝ SYSTÉM
SIEGMUND WORKSTATION | SYSTEM 28 + 22 + 16
POLOHOVADLÁ

Workstation

Príruby, Pneumatické upínače,
Spojovacie prvky, Údržba

NAŠA SPOLOČNOSŤ

Od augusta 2018

Siegmund Group /
Bernd Siegmund GmbH
História dnešnej spoločnosti Siegmund Group začala v roku 1982:
Vo veku 26 rokov, inžinier Bernd Siegmund založil vlastnú projekčnú kanceláriu v
Augsburgu (Nemecko). Následne navrhol zariadenia, dopravné systémy, stroje a
strojové diely pre automobilový priemysel a environmentálne technológie.

Großaitingen (D)

V súčasnosti sme rodinný podnik s rôznymi, právne nezávislými spoločnosťami v
rôznych krajinách. Máme viac ako 300 zamestnancov a obchodné vzťahy vo viac
ako 50 krajinách po celom svete.
Pôsobíme v týchto hlavných oblastiach:
vývoj a výroba zváracích a upínacích stolov vývoj a výroba strojov a dielov pre
stroje S ohľadom na toto pole pôsobnosti ponúkame zodpovedajúce produkty a
zariadenia a taktiež sa považujeme za dodávateľa technických riešení.

Deggingen (D)

Bernd Siegmund GmbH má od jesene 2018 svoje sídlo v meste
Oberottmarshausen na juhu Nemecka, v krásnom Bavorsku. Toto je epicentrum
našich zváracích a upínacích stolových systémov. Práve tu naši dizajnéri vyvíjajú
nástroje, ktoré zaručia Váš a náš úspech.
Výrobu našich zváracích stolov, ako aj vývoj, výrobu a distribúciu našich výrobkov
a služieb v oblasti strojárstva realizujeme v našej prevádzke v Deggingene,
Degginger Maschinenbau GmbH.
Skawina (PL)

Lokality našej skupiny spoločností:
Oberottmarshausen (D), Grossaitingen (D), Deggingen (D), Gossau (CH),
Skawina (PL), Lublin (PL), Ningbo (CN).
Priestory cca. 150 000 m², plocha výroby a skladu cca. 60 000 m²

V3

Lublin (PL)

NAŠA SPOLOČNOSŤ

Výhoda našich
bavorských hodnôt!
Naša centrála v meste Oberottmarshausen je situovaná v centre Bavorska,
v južnom Nemecku, Bez povšimnutia patrí táto oblasť na vedúce pozície
hospodárskych oblastí v Európe.
Charakteristiky Bavorska, akási zmes high-tech a tradície, hrajú pre nás
významnú úlohu. Hodnoty ako tradície, spoľahlivosť a taktiež odvaha a
otvorenosť k niečomu novému sa odrážajú v každodennej spolupráci,
rokovaniach s našimi obchodnými partnermi, zákazníkmi a v našich
produktoch.
Vzhľadom k tomu, že sa nachádzame v blízkosti hlavného mesta spolkovej
krajiny Bavorsko, mesta Mníchov, ťažíme z jeho medzinárodnej infraštruktúry.
Obzvlášť za zmienku stojí rad kultúrnych a scénických miest: nádherné hrady,
jazerá a samozrejme celosvetovo známy a populárny Oktoberfest.
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ZVÁRACIE STOLY A UPÍNACIE SYSTÉMY

Zváracie a upínacie stolové
systémy Siegmund - premyslený a
flexibilný stavebnicový systém

2

ZVÁRACIE STOLY A UPÍNACIE SYSTÉMY

S našimi zváracími a upínacími stolmi môžete realizovať aj tie najzložitejšie a
náročné aplikácie takmer okamžite. Naše stoly sú založené na sofistikovanom a
flexibilnom stavebnicovom systéme, ktorý pozostáva z kombinácie systémových
otvorov a kompatibilných upínacích prvkov.
Vyberte si z asi 10.000 kombinácií stolov
Naše zváracie a upínacie stoly sú k dispozícii v troch základných veľkostiach
systémových otvorov - 16 mm (System 16), 22 mm (System 22) a 28 mm
(System 28). Na základe týchto základných verzií si môžete vybrať z veľkého
počtu rôznych rozmerov, nôh stolov a materiálov.

Môžete si slobodne zvoliť, ktorý systém vyhovuje viac Vám a Vašim
požiadavkám, následne ho doplniť viac ako 10.000 kombináciami to všetko bez ohľadu na špeciálne veľkosti.
Od roku 2009 sme štandardne zdokonalili naše zváracie a upínacie stoly
ekologickou, termo-chemickou úpravou - plazmanitridovaním. Takto
je povrch zváracích stolov navyše chránený pred rozstrekom zváracích
guľôčok, koróziou a poškriabaním.
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NAŠA SPOLOČNOSŤ

Stôl, ktorý sa oplatí!
Ušetrite čas a peniaze so
Siegmund stolmi.
Rozhodnite sa pre stôl Siegmund a ušetríte. Vďaka vysokej kvalite našich zváracích stolov získate nástroj, s
ktorým môžete pracovať podstatne presnejšie a s menším rizikom chybovosti. Pomocou modulárneho systému
si zostavíte množstvo aplikácií takmer okamžite. Takto redukujete čas zostavenia prípravku a potrebný priestor,
teda redukujete náklady.

vs.

VAŠA VÝHODA SO ZVÁRACÍM A UPÍNACÍM STOLOM SIEGMUND:
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Krátky čas zostavenia / Úspora času

100% opakovateľnosť

Možnosť vysokého zaťaženia

Rýchle reakcie na zmeny

Jednoduché upnutie na každom mieste

Rovnaký základ pre každý projekt

Žiadne deformácie pri zváraní

Výrazne menej opráv

Nízka chybovosť

Spočítajte si!
Stôl ako investícia, na ktorej návratnosť nemusíte dlho čakať! Vďaka potenciálu úspor
(ušetríte až 40 % pracovného času s prínosom vyššej presnosti a menšej chybovosti)
dosiahnete profit v krátkom čase.

PRÍKLAD KALKULÁCIE:
Predpokladané náklady na pozíciu zodpovedného
zamestnanca / rok, vrátane dodatočných nákladov:
Na výrobu prototypov len z hľadiska času
je potenciálna úspora až 40 %:

úspora
Pri reálnom odhade životnosti stola
10 rokov je to:

15.000,- €
6.000,- €
60.000,- €
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NAŠA SPOLOČNOSŤ

Pre Vás – plus navyše
Nie sme "len" predajca zváracích a upínacích stolov,
ale ponúkame i celý balík služieb a zariadení.

ZÍSKATE
komplexnú ponuku upínacích prvkov
ako uholníky, univerzálne dorazy, čapy,
upínače a viac, takže si budete môcť
vytvoriť akékoľvek upínacie zariadenie.

bezplatné školenia v našej centrále.
Tu si môžete pozrieť príklady použitia
a zostáv, všetko naživo.

komunikáciu, pravdepodobne aj vo Vašom
jazyku. V našom odbore hovoríme v 10 rôznych
jazykoch. Súčasný katalóg a online prehľad
produktov je lokalizovaný v 30 jazykoch.

"skutočné" príklady použitia na internete v
zmysle pravidla: učiť sa od ostatných!
individuálne a kompetentné
poradenstvo a návrhy riešení pre
zložité a sofistikované konštrukcie.

naše QR kódy s priamym prístupom na naše
produkty a produktové videá.
Príklady použitia v 3D na stiahnutie
z našej domovskej stránky.

Riešenia pre Vaše individuálne požiadavky
ako CAD dáta (SAT, DXF alebo STEP).
špeciálne ponuky na www.siegmund.com
Zákazníkom navrhnuté riešenia. Od
plánovania až po dokončenie, pomôžeme
Vám dosiahnuť aj tie najnáročnejšie ciele
ako napríklad zostavenie nadrozmerných
pracovísk a podobne.
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naše akciové letáky s vybranými
ponukami a novinkami o našich
produktoch. Tieto letáky vychádzajú
v 30 jazykoch, 5 krát ročne v náklade
180.000 výtlačkov.

možnosť vyskúšať si naše produkty na
viac ako 40 veľtrhoch a výstavách po
celom svete a možnosť stretnúť nás
tam osobne.

NAŠA SPOLOČNOSŤ

Berieme na seba zodpovednosť
Ako rodinnému podniku nám predovšetkým záleží na zodpovednosti a
zdraví našich zamestnancov. Prostredníctvom krokov, ako vytváranie vhodnej
infraštruktúry a taktiež širokého rozsahu možností ďalšieho vzdelávania, sme
investovali do základov pre náš úspech. Špeciálnu pozornosť venujeme mladým
ľuďom a ich vzdelávaniu.
V našej spoločnosti sú otázky energií úzko spojené s ochranou životného
prostredia. Už dlhú dobu sa v našich závodoch aktívne snažíme využívať energie
efektívnejšie tak, aby sme redukovali emisie. Rozhodli sme sa použiť jeden z
najekologickejších postupov, ktorý je založený na báze využitia vodíka, kyslíka a
dusíka, čo sú vlastne hlavné zložky vzduchu a vody. Okrem toho sme zabezpečili
vyhrievanie našich hál a budov odpadovým teplom.
V našej centrále v meste Oberottmarshausen využívame jeden z najčistejších
zdrojov energie vôbec a to nevyčerpateľnú energiu slnka. Náš fotovoltaický
systém vyrába viac elektrickej energie ako skutočne potrebujeme. Nie len ochrana
životného prostredia je našim benefitom. Pokiaľ budeme venovať potrebnú
pozornosť spotrebe energií, vytvárame si tak i výhodu ekonomickú.
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DISTRIBÚCIA / LOGISTIKA

Od augusta 2018

Naš cieľ:
neustála dostupnosť
OKREM UŽ EXISTUJÚCICH LOGISTICKÝCH A VÝROBNÝCH
PRIESTOROV, BOLA V MESTE OBEROTTMARSHAUSEN
POSTAVENÁ NOVÁ SPOLOČNOSŤ.
Bernd Siegmund GmbH úspešne vyrába a distribuuje zváracie a upínacie systémy
po celom svete. Ako vedúca spoločnosť na svete máme k dispozícii viac ako
60 000 m² na výrobu a skladovanie našich zváracích stolov a príslušenstva
v rámci vlastnej skupiny spoločností, vrátane našej novej budovy v meste
Oberottmarshausen a Skawina.
V novej centrále v meste Oberottmarshausen (asi 5 km od Großaitingen) bola
postavená nová spoločnosť so skladovou plochou 18 000 m². S výrazne zvýšenou
skladovacou kapacitou môžeme skrátiť dodacie lehoty po celom svete a zdieľať
svoju prestížnu polohu s inými značkami, ako sú Amazon, BMW, Aldi a Lidl.
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DISTRIBÚCIA / LOGISTIKA

4 M ai 05 (c )d2m

Sme celosvetový dodávateľ
ZÁKLADOM NÁŠHO ÚSPECHU JE ÚZKA SPOLUPRÁCA
S NAŠOU DISTRIBUČNOU SIEŤOU.
Každý deň sa pracovníci a priemyselné podniky spoliehajú na
spoľahlivosť Siegmund zváracích stolov vo viac ako 50 krajinách.

* Egypt
Alžírsko
* Austrália
* Belgicko
* Bosna-Hercegovina
Brazília
* Bulharsko
Chile
* Čína
* Dánsko

* Estónsko
* Fínsko
* Francúzsko
* Grécko
* India
Indonézia
Izrael
* Taliansko
* Japonsko
* Kanada

Kazachstan
* Chorvátsko
* Lotyšsko
Lichtenštajnsko
* Litva
Luxembursko
* Malajzia
Maroko
Mexiko
* Nový Zéland

* Holandsko
Nórsko
* Rakúsko
Pakistan
* Poľsko
* Portugalsko
* Rumunsko
* Rusko
* Švédsko
Švajčiarsko

* Srbsko
* Singapur
* Slovensko
* Slovinsko
* Španielsko
Južná Afrika
* Južná Kórea
* Taiwan
* Thajsko
* Česká republika

Tunisko
* Turecko
* Ukrajina
* Maďarsko
Uruguaj
* USA
* Spojené Arabské Emiráty
* Veľká Británia
* Bielorusko

* Siegmund-Veľtrhy 2017 / 2018
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VEĽTRHY A VÝSTAVY

Novinky, trendy,
vývoj a komunikácia
VEĽTRHY SÚ PRE NÁS VEĽMI DÔLEŽITÉ
Veľtrhy odzrkadľujú novinky, trendy a vývoj v odvetví. Ponúkajú nám miesto a príležitosť na výmenu
skúseností, nápadov a know-how. Taktiež nám dávajú priestor predstaviť naše produkty. Veľtrhy sú
miestom komunikácie a dobrého obchodu.
Presvedčte sa o kvalite našich výrobkov a navštívte náš výstavný stánok.
Tešíme sa na osobné stretnutie s Vami.
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Pozrite sa na video z výstavy
zvárania a rezania 2017 kde je vidieť
nášho bavorského leva!

Môžete nás nájsť na približne 40
veľtrhoch po celom svete! Kalendár
veľtrhov nájdete na:

www.siegmund.com/Vschweissenundschneiden

www.siegmund.com/Vexhibition-info

INTERNET & ONLINESHOP

32 jazykov vždy aktuálne informácie jedným klikom
Ako celosvetový líder na trhu pre presné zváracie stoly máme obchodné vzťahy
s viac ako 50 krajinami. Preto je pre nás absolútne nevyhnutná medzinárodná
online web-prezentácia.

Navštívte našu domovskú stránku a objavte
našu celú škálu produktov, ako aj množstvo
videí a špeciálnych ponúk.

Našou snahou je komunikovať s Vami vo Vašom lokálnom jazyku. Sme
pripravení prezentovať našu spoločnosť v katalógu rovnako ako na našej
domovskej stránke a to v 32 jazykoch.

Naše položky si môžete objednať 24 hodín
denne iba jedným kliknutím.

PRACUJTE S WWW.SIEGMUND.COM

www.siegmund.com

Na www.siegmund.com nájdete nástroj, ktorý Vám poskytne nielen informácie
o našej spoločnosti a produktoch, ale s týmto nástrojom môžete aj pracovať.
Niekoľko kliknutí Vás naučí a zorientuje ako pracovať s našou stránkou, ako
presne upnúť a pripraviť Váš obrobok pomocou dodatočných prvkov ako prizmy,
rýchloupínacie čapy a uholníky.
Alebo len jednoducho nazrite "ako to robia ostatní". Máme pripravený prehľad
spoločností z rôznych sektorov, ktorý Vám ukáže ako sú naše zváracie a upínacie
stoly používané.
Množstvo videí o možnostiach a oblastiach použitia, rovnako ako krátke videá
z našej účasti na veľtrhoch alebo výnimočný test nášho extrémne tvrdého stola
"Professional Extreme", Vám dovolia digitálne nazrieť do sveta Siegmund.
Prihláste sa a objavte špeciálne ponuky, ktoré môžete nájsť len na
www.siegmund.com
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INOVÁCIE

So silou inovácií pre zabezpečenie
Vášho a nášho úspechu
Sme globálnym lídrom na trhu v oblasti zváracích stolov a to je presne pozícia v akej chceme zostať naďalej.
Preto dôsledne sledujeme našu víziu a to navrhnúť a zhotoviť najlepší zvárací stôl na svete.
Za týmto účelom sústreďujeme pozornosť obzvlášť na silu inovácií a jasného smerovania. Máme iniciatívu nasledovať
tento smer našou dôslednou prácou, chránime si inštinkt pre budúci vývoj na trhu a úzko spolupracujeme s Vami. A tým,
že máme neustálu ochotu k ďalšiemu rozvoju produktov a služieb, Vy sa môžete sústrediť na Vaše kľúčové hodnoty byť
konkurencieschopní a úspešní.

SIEGMUND WORKSTATION
S novou Siegmund Workstation vytvoríte dokonalé pracovisko v
modulárnom systéme. Siegmund Workstation môžete prispôsobiť a
rozšíriť tak, aby vyhovovala Vašim individuálnym potrebám. Či pre
pílenie, vŕtanie alebo zváranie – absolútne všestranná v každej dielni!

SUB TABLE BOX
Naše odporúčanie pre každý zvárací stôl Siegmund:
So Siegmund ST Boxom máte stále k dispozícii svoje
náradie. Vytvorte si úložný priestor a poriadok na
Vašom zváracom stole.
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INOVÁCIE

SIEGMUND PREMIUM LIGHT
Na upínanie dielov Vám teraz ponúkame produkty s
nižšou hmotnosťou, ktoré majú menší vplyv na maximálne
zaťaženie a sú ľahšie na manipuláciu.

ROVNACÍ A UPÍNACÍ LIS
Stolový lis sa používa na vyrovnávanie
deformovaných výrobkov z ocele.

RÝCHLOUPÍNACÍ ČAP S RUKOVÄŤOU
S rýchloupínacím čapom s rukoväťou môžu byť diely upínané rýchlo a
jednoducho bez pomoci ďalšieho náradia.

VÝŠKOVO NASTAVITEĽNÁ PODPERA
Výškovo nastaviteľná podpera so stupnicou ponúka pevnú opornú plochu
pre nadstavby a môže byť použitá vo všetkých systémových otvoroch.
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SIEGMUND WORKSTATION

Vďaka inteligentnému konceptu
Siegmund Workstation sú Vaše nástroje
na pracovisku vždy na dosah ruky.
Toto vytvára prehľad a poriadok a ponúka
Vám dostatok miesta pre vaše príslušenstvo.

2018

Naša Siegmund Workstation
získala ocenenie BEST OF the
INDUSTRIEPREIS 2018 v kategórii
"Production Technology".

BEST OF

Rozmery Workstation (D x Š x V): 1200 x 800 x 850 mm
Hmotnosť Workstation bez koliesok a zásuviek: cca. 139 kg
14

SIEGMUND WORKSTATION

DOSKA S DIERAMI
(1200 x 800 mm)
MATERIÁL
• Nástrojová oceľ
• Nástrojová oceľ + Plazmanitridovanie
• Nástrojová oceľ Premium Light
• Nástrojová oceľ Premium Light + Plazmanitridovanie
• Vysoko kvalitná oceľ S355J2+N
• Vysoko kvalitná oceľ S355J2+N + Plazmanitridovanie
• Nehrdzavejúca oceľ
• Nehrdzavejúca oceľ light

OCHRANA PROTI NEČISTOTÁM
Dva plechové diely pod doskou stola chránia
Vaše nástroje pred rozstrekom zvárania
a nečistotami. Tieto diely môžete vyčistiť
jednoduchým vytiahnutím.

NOHY
Kombinácia nohy a kolieska robí Siegmund
Workstation mobilnou. Základové dosky sú
jemne nastaviteľné a zabezpečujú presnú
pracovnú plochu. (Voliteľné kolieska)

NOSNOSŤ
Siegmund pracovná stanica so základnou doskou má
dovolené zaťaženie cca. 1.000 kg. Upozorňujeme, že
pri použití koliesok sa zaťaženie zníži na cca. 400 kg.

DOSTATOČNÝ ÚLOŽNÝ PRIESTOR
Siegmund Workstation ponúka úložný priestor pre veľké množstvo Siegmund
položiek. Na regáloch je možné uložiť rôzne príslušenstvo. Takto bude
všetko poruke. Voliteľne môžete svoju pracovnú stanicu doplniť praktickými
zásuvkami s rôznymi výškami. Tu nájdete priestor pre akýkoľvek typ nástroja.
Vybavenie zásuvkami je možné kedykoľvek.
600 mm priestor pre zásuvky na ľavej aj pravej strane.
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SUB TABLE BOX

Vytvorte si priestor pre uskladnenie
pod Vašim zváracím stolom s novým
ST Boxom od spoločnosti Siegmund.

Rozmery ST Box (D x Š x V): 630 x 510 x 420 mm
Hmotnosť ST Box bez zásuviek: cca. 36 kg

Vaše náradie vždy po ruke

SYSTEM 28 BASIC

SYSTEM 22

SYSTEM 28
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SYSTEM 16

SYSTEM 16 BASIC

SUB TABLE BOX

PRIESTOR PRE SKLADOVANIE A ORGANIZÁCIU
So Siegmund ST Boxom máte stále k dispozícii svoje náradie.
Vytvorte si úložný priestor a poriadok na Vašom zváracom stole.
360 mm priestor pre zásuvky

ZAŤAŽENIE
Nosnosť ST Boxu je cca. 100 kg. Každá zásuvka má
maximálne zaťaženie cca. 50 kg.

DOBRE CHRÁNENÉ
Plne uzavretý dizajn chráni obsah zásuviek pred
nečistotami a rozstrekom zvárania.

MONTÁŽ
Bez ohľadu na veľkosť stola alebo rebrovanie môže byť ST Box
pripevnený ku každému zváraciemu stolu Siegmund.

MONTÁŽ
Pri každej objednávke získate aj návod na montáž.
Po montáži môžete ľahko pripevniť ST Box na zvárací stôl.
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PREMIUM LIGHT

Vďaka tenšiemu, ale oveľa tvrdšiemu materiálu
Siegmund Premium Light, môžete ušetriť až 40 %
hmotnosti v porovnaní s bežne používaným materiálom.

NOVÁ PREMIUM LIGHT SÉRIA
Na upínanie dielov Vám teraz ponúkame produkty s nižšou hmotnosťou, ktoré majú menší
vplyv na maximálne zaťaženie a sú ľahšie na manipuláciu.
Ani pri menšej hrúbke materiálu nedochádza k žiadnym stratám kvality! Vyvinuli sme Light
verziu našej osvedčenej špeciálnej zliatiny Professional Extreme X8.7. To Vám prinesie
všetky výhody materiálu Professional Extreme 8.7.
Vďaka nízkej hmotnosti môžete pracovať efektívne najmä v kombinácii s polohovadlami
alebo v robotizovaných bunkách.
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PREMIUM LIGHT

VLASTNOSTI
Tvrdená nástrojová oceľ X8.7,
plazmanitridované a BAR-úprava povrchu
Základná tvrdosť cca. 280 – 340 HV
Tvrdosť povrchu cca. 450 – 850 HV
Systémové otvory Ø 28 mm
Raster 100x100 mm
Hrúbka materiálu 15 mm

ODOLNOSŤ PROTI NÁRAZU
Vysoká odolnosť proti nárazu vďaka tvrdenej
nástrojovej oceli.

ODOLNOSŤ VOČI RYHÁM & OCHRANA PRED KORÓZIOU
Plazmanitridovanie a následná BAR úprava povrchu proti ryhám,
korózii a rozstreku zvárania.

ŽIVOTNOSŤ
Zlepšená odolnosť vďaka špeciálnej zliatine Professional
Extreme X8.7.
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ADAPTÉR OKTAGONÁLNE STOLY

E

E

Na požiadanie môžeme vyrobiť za príplatok adaptér so špeciálnym
rozostupom montážnych otvorov podľa Vašich potrieb. Z dôvodu
úpravy adaptéra sa môže hmotnosť líšiť. Pätky alebo adaptér nie sú
štandardnou súčasťou oktagonálnych stolov.

D

D

B

B
System
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Benennung / name

Achtkanttisch SW1200x200 Premium Light
octagonal table SW1200x200 Premium Light

Version

Zeichnungsdatum / drawing date

Bemerkung / comment

Änderungsdatum / date of change

Allgemeintoleranz/
general tolerance

ERP-Nr. / ERP no

Artikelnummer / article number

ISO
821200
2768-m

A

Abmaße / dimension

Material

Oberfläche / surface

7

6

5

4

3

1:5

A2
339.19 Kg

Gewicht / weight

A

/

Für diese Zeichnung behält sich die Bernd Siegmund GmbH alle Rechte vor. Sie darf weder
vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. / All rights reserved to Bernd Siegmund GmbH.
Drawing exept for personal use by the intendend recipient.

8

geprüft / checked

Maßstab / scale

1200 x 1200 x 200 mm
1.0570 (S355J2G3)

2

Bernd Siegmund GmbH· Ährenstr. 29· 86845 Großaitingen

1
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RÝCHLOUPÍNACÍ ČAP S RUKOVÄŤOU

S rýchloupínacím čapom s rukoväťou môžu
byť diely upínané rýchlo a jednoducho bez
pomoci ďalšieho náradia.
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RÝCHLOUPÍNACÍ ČAP S RUKOVÄŤOU

VARIABILNÝ UPÍNACÍ ZDVIH
Upínací zdvih je možné regulovať nastavovacou maticou
v rozsahu od 33 do 60 mm.

PRISPÔSOBITEĽNÉ POŽIADAVKÁM
Ideálne pre použitie s Vašimi vlastnými dielmi.
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ROVNACÍ A UPÍNACÍ LIS

Vyrovnajte deformované výrobky z ocele
alebo odstráňte nechcené nerovnosti alebo
napätie v materiáli bez námahy pomocou nového
lisu na rovnanie a upínanie Siegmund.
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ROVNACÍ A UPÍNACÍ LIS

VYSOKÁ LISOVACIA SILA

PRÁCA VO VERTIKÁLNEJ POLOHE

Lisovacia sila 2,5 t s pracovnou silou cca. 330 N.

Pomocou integrovaného čapu môže byť lis upevnený
na uholník a zhora dodatočne zafixovaný dorazom.

OHÝBANIE RÚROK

PRÁCA V ROHOCH

S koncovkou na ohýbanie rúrok môžu byť ohýbané
alebo vyrovnávané rúry do Ø 45 mm. Správny postup a
niekoľko operácií ohýbania povedie k čistému výsledku
bez akýchkoľvek známok poškodenia.

Rohy môžu byť predpäté hliníkovým hrotom.
Vnútorný zvar nebude týmto poškodený.
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INOVÁCIE

Pre zjednodušenie Vašej každodennej práce,
pracujeme na novom príslušenstve každý deň.
NITRIDOVANIE

ZAOBLENIA

OPTIMALIZOVANÉ

veľké množstvo prvkov je nitridovaných

na uholníkoch a dorazoch

malé doladenia pre väčšiu stabilitu

Na obrázku sú znázornené upravené produkty.
24

INOVÁCIE

SYSTEM 22

SPOJOVACIE PRVKY

ALUMINIUM-TITANIUM

mnoho nových upínacích zariadení

medzi-systémové upínanie

Aluminum-Titanium U-profil pre nové
možnosti upínania

25

DIZAJN - OCENENIA

Najlepšie vlastnosti spolu s príkladným dizajnom - a
práve o tom sú Siegmund produkty.

Všetky ocenenia z medzinárodných súťaží dizajnu, ktoré sme v minulosti dostali, sú
zadosťučinením a motiváciou súčasne pre pokračovanie na tejto kreatívnej a inovatívnej
ceste s nadšením. Pozývame Vás, pripojte sa k nám!
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DIZAJN - OCENENIA

Ocenené produkty:

Ocenené produkty:

Ocenené produkty:

Rýchloupínací čap
Stôl s T-drážkami
Upínací uholník - doraz 800 Aluminium-Titanium
Upínací uholník - doraz 1200 Aluminium-Titanium

Professional Extreme
Upínací uholník - doraz 800 Aluminium-Titanium

Univerzálny čap
Upínací uholník - doraz 600 GK plazmanitridovaný
Upínací uholník - doraz 800 GK plazmanitridovaný

2018
BEST OF

Ocenené produkty:

Ocenené produkty:

Ocenené produkty:

Professional Extreme

Rýchloupínací čap

Siegmund Workstation
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SIEGMUND V AKCII

Vhodné príslušenstvo
pre Vaše projekty
Ponúkame perfektne koordinovaný sortiment výrobkov pre každú aplikáciu.
Použitím dobre premysleného modulárneho systému s veľkým množstvom
kompatibilných nástrojov je možné realizovať komplexné aplikácie vo veľmi
krátkom čase.

SIEGMUND V AKCII
Bez ohľadu na skutočnosť, či sa jedná len o malú dielňu alebo dobre známu
priemyselnú spoločnosť, či sa jedná o výrobu prototypu alebo sériovú výrobu,
či sa jedná o prácu s alebo bez robotizovaných jednotiek:
Naše zváracie a upínacie stolové systémy sa používajú vo všetkých
priemyselných odvetviach!
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SIEGMUND V AKCII

100%
VÝKONNOSŤ.
KAŽDÝ DEŇ.

Všetky texty, obrázky a dizajnové prvky sú chránené autorským právom spoločnosti
Bernd Siegmund GmbH. Žiadna časť tohto katalógu nemôže byť editovaná,
duplikovaná alebo publikovaná mimo tohto katalógu v analógovej, digitálnej alebo
inej forme bez písomného súhlasu zákonného vlastníka.
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KOVOVÉ KONŠTRUKCIE

JORDI SCHLOSSEREI, AARBURG (CH)
Od roku 1995, spoločnosť Jordi Schlosserei-Metallbau AG vytvára, plánuje a
navrhuje rôzne prvky, ktoré slúžia k vybaveniu domov. Práve preto kombinuje
a spracováva kovy s rôznymi inými materiálmi. Zvárací stôl Siegmund ponúka
vynikajúci základ pre tieto rôzne činnosti.
V našom praktickom príklade vidíte výrobu balkóna pre bytový dom. Aby bolo
možné pracovať čo najrýchlejšie a najefektívnejšie, sú jednotlivé komponenty
zábradlia pripevnené na zvárací stôl dorazmi a upínačmi a následne zvárané
dohromady.
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SPRACOVANIE NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE

T. T. ROZSDAMENTES, BUDAPEST (HU)
Spoločnosť T. T. Rozsdamentes z Maďarska, ktorá bola založená v roku 1996,
vyrába zariadenia pre priemyselné kuchyne a nemocnice, ako aj diely pre
automobilový priemysel, ako napríklad logo pre predajne známej značky
automobilov.
Predtým ako spoločnosť T. T. Rozsdamentes pracovala so zváracími stolmi
Professional Extreme, výroba loga trvalo oveľa dlhšie, pretože sa diel deformoval
vplyvom nahromadeného tepla počas procesu zvárania, čo vyžadovalo časovo
náročné opravy. Zvárací stôl Siegmund zabraňuje ohýbaniu počas procesu zvárania
a zaisťuje vysoko kvalitný a noblesný finálny výrobok.
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MOTOCYKLOVÉ INŽINIERSTVO

NORTON MOTORCYCLES, DERBY (UK)
Spoločnosť Norton Motorcycles so sídlom v Spojenom kráľovstve čerpá z viac ako
100-ročných skúseností v oblasti konštrukcie motocyklov a zaujala profesionálnu
pretekársku scénu, ako aj ambicióznych rekreačných jazdcov svojim jedinečným
dizajnom. Každá úloha, od výskumu a vývoja až po výrobu, konštrukciu, testovanie
a prepravu motocyklov, sa uskutočňuje v závode Norton Hastings House.
Aby sa zabezpečila vysoká kvalita a stabilita rámu motocykla, Norton pracuje so
stolmi Professional Extreme od spoločnosti Siegmund. Obrázky ukazujú, ako môžu
byť časti rámu upevnené na zvárací stôl a presne zvárané pomocou upínačov a
uholníkov rôznych výšok.
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OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE

SCHLOSSEREI MOOSBRUGGER GMBH, AU (AT)
Kovoobrábacia spoločnosť Moosbrugger GmbH, ako rodinná spoločnosť od roku
1995, vyrába rôzne diely pre oceľové konštrukcie a žeriavy a taktiež ponúka
rôzne zámočnícke práce. Z dôvodu množstva rôznych projektov sa spoločnosť
Moosbrugger GmbH spolieha na flexibilitu a vysokú kvalitu zváracích stolov
Siegmund.
V tomto praktickom príklade vidíte výrobu vyvýšenej záhradnej nádoby. V tomto
projekte sa kladie osobitný dôraz na trvanlivosť použitých materiálov a presnosť
výroby. Zvárací stôl Siegmund poskytuje dokonalý pracovný základ pre tieto
požiadavky. Pomocou vysokých uholníkov môžu byť jednotlivé časti rýchlo a
flexibilne zostavené na zváracom stole Professional Extreme a zvárané s veľkou
presnosťou.
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SPRACOVANIE PLECHOV

W. NUSSER GMBH, SCHWABMUENCHEN (DE)
Znázornené je upnutie rámu pre kovovú konštrukciu (potravinársky
priemysel).
Povrchová úprava plazmanitridovaných stolov Siegmund je viditeľná aj
po mnohých rokoch svojej služby. Špeciálne tvrdený povrch zabraňuje
zachytávaniu guľôčok rozstreku zvárania.
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KONŠTRUKCIA LOKOMOTÍV

SIEMENS AG, MUENCHEN (DE)
Lokomotíva počas procesu konštrukcie prechádza niekoľkými pracovnými
stanicami v závode v Mníchove.
V tejto pracovnej stanici sa upína kostra základného rámu, na ktorú je následne
upnutých a zvarených niekoľko komponentov. Taktiež v tejto stanici prebieha
montáž podlahového panelu s pomocou špeciálne navrhnutého rotačného
mechanizmu.
Základný rám s dĺžkou 18 m má celkovú hmotnosť cca. 10 ton.
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HORSKÁ DRÁHA

MAURER SOEHNE GMBH & CO. KG, MUENCHEN (DE)
Výrobná hala o veľkosti 80x20 m bola kompletne vybavená podkladovým a
základovým systémom Siegmund. Vzhľadom na extrémne záťaže boli systémové
otvory zosilnené špeciálnymi puzdrami. Montáž celého systému bola za pomoci
state-of-the-art 3D laserovej technológie.
Použitím špecifického platformového systému pozostávajúceho z jednotlivých
prvkov, môže byť výrobné zariadenie spojené s koľajnicovým systémom.
Platformové komponenty ako aj Siegmund stoly sú tak voľne polohovateľné a
zaistené so zabezpečením maximálnej flexibility.
Jednotlivé ilustrácie poukazujú na to, ako sú vozíky dráhy zostavené na Siegmund
stoloch s pomocou technických doplnkov, ktoré poskytol zákazník. Len vďaka
vysokej presnosti výroby môže byť garantovaná maximálna bezpečnosť jazdy.
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KONŠTRUKCIA LODÍ

NOBISKRUG GMBH, RENDSBURG (DE)
Konštrukcia jedinej luxusnej jachty si vyžaduje prácu na šiestich stoloch
Siegmund a viac ako 5600 m potrubia.
Precízna montáž systémov potrubia si vyžaduje minimálne výrobné
tolerancie.
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SPRACOVANIE NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE

JUERGEN HACKINGER, WALDKIRCHEN (DE)
Obrázky ukazujú výrobu zábradlia balkóna z nehrdzavejúcej ocele na jednom
rodinnom dome s dĺžkou 11 m.
Základné vybavenie novo zariadenej dielne sa skladá zo Siegmund stolov a
komponentov.
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KONŠTRUKCIA MOSTOV

MATTHAEUS SCHMID, BALTRINGEN (DE)
Minimálne výrobné tolerancie a maximálna nosnosť Siegmund podkladových
a základových líšt v kombinácii so stolmi na spojovacích rámoch zaručujú na
milimeter presnú výstavbu 53 m dlhého mosta s hmotnosťou 70 ton.
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SPRACOVANIE PLECHOV

HERZ ENERGIETECHNIK GMBH, PINKAFELD (AT)
Znázornená je výroba drevo splyňovacieho kotla pre drevo a drevené brikety. Tento
kotol je zostavený na Siegmund zváracích stoloch s nízkymi nohami z dôvodu, že
väčšina zváracích procesov sa vykonáva na horných dieloch.
Pre dosiahnutie najvyššej možnej efektivity a rýchlosti jednotlivých operácií sú
použité uholníky, ktoré fixujú montážny rám kotla, aby kotol spĺňal požadované
parametre. S pomocou magnetických čapov sú veľmi jednoducho upnuté vonkajšie
panely kotla a tak následne zvarené dokopy.
Rozmery kotla sú 1400 x 600 x 1400 mm, hmotnosť 515 kg.
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KONŠTRUKCIA PROTOTYPOV UNIVERZÁLNYCH VOZIDIEL

MAN, POLAND (PL)
Mesto Starachowice je známe konštrukciou prototypov a modelov, ktoré sú
následne dopravené do Mníchova na záťažové testy. Až po ukončení všetkých
testov môže nasledovať ich výroba.
Pre splnenie neustále sa meniacich požiadaviek sú v závode namontované dva
rôzne systémy. Jeden pozostáva zo Siegmund podkladových a základových
nadzemných líšt, ktoré slúžia ako základ pre nastavenie dorazov a uholníkov
U-profil. Druhý systém je kombináciou Siegmund koľajnicového systému s
kruhovou koľajnicou a Siegmund podkladového a základového systému líšt so
štyrmi polohovateľnými stolmi Siegmund.
Na obrázkoch je znázornená výroba modelu v predinštalovanom zariadení. To
je osadené novou generáciou dverí pre autobusy. Tie sú vyrábané na druhom
systéme.
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ROBOTIKA

TBI INDUSTRIES GMBH, FERNWALD-STEINBACH (DE)
TBi Industries GmbH je nemecký výrobca zváracích zariadení, ktorý sa špecializuje
na vývoj a výrobu zváracích horákov. Zvláštny dôraz kladie na technológiu zváracích
horákov a čistiacich zariadení pre zváracie roboty. Vo vlastnom aplikačnom a
technologickom centre sú pre účely testovania používané zváracie stoly Siegmund.
Na obrázkoch môžete vidieť test so zváracím robotom. Doska stola bola
pripevnená na manipulátor pomocou adaptéra a ponúka presnú pracovnú plochu
pre zváranie aj v naklonenej polohe.

42

TECHNOLÓGIA OSVETLENIA

RICHTER LIGHTING TECHNOLOGIES, HEUBACH (DE)
Spoločnosť Richter Lighting Technologies GmbH je od roku 1994 skúseným
vývojárom a výrobcom osvetľovacích a architektonických konceptov. Pre spoločnosť
Richter je nesmierne dôležité aby dodával svojim zákazníkom efektívne,
profesionálne a nákladovo dostupné a ľahko použiteľné produkty.
V tomto praktickom príklade môžete vidieť inštaláciu špeciálneho svietidla a
akustického panelu. Elektricky vodivé grafitové kefy (vlastná výroba) sú upevnené
na zváracom stole Siegmund. Sú vyrobené špeciálne na účely zabránenia vplyvom
elektrostatického náboja počas výroby. Okrem toho kefy umožňujú ľahký pohyb
jednotlivých častí a zabraňujú poškodeniu akrylového skla a profilov. Paralelné
usporiadanie dier zváracieho stola Siegmund zaručuje jednotné usporiadanie kief.
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OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE

MARKTHALER GMBH & CO. KG, KAUFBEUREN (DE)
Znázornená je výroba špeciálneho kontajnera, ktorý slúži ako zberná nádrž pre
kvapalinu. Používa sa v strojárstve pri vŕtaní dier. Kvapalina sa zhromažďuje
v tejto nádrži a následne prečisťuje. K stabilizácii vŕtania je kvapalina neskôr
čerpaná naspäť.
Pri použití Siegmund stolov už nie je potrebné vytvárať žiadne dodatočné
zariadenia alebo šablony a tak je redukovaný výrobný čas o 20 - 25 %.
Kontajner váži 6.4 tony a je 10 m široký, cca. 2.5 m hlboký a 2.5 m vysoký.
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TECHNOLÓGIA MOTOCYKLOV

WP PERFORMANCE SYSTEMS GMBH, MUNDERFING (AT)
V ich testovacom centre sa vykonávajú statické aj dynamické
testy komponentov.
V závislosti od materiálu a testovaných situácií môže test
prebiehať od 3 do 80 hodín.
Zobrazená je kontrola kvality teleskopických nôh riadenia.
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ZDVÍHACIE A DOPRAVNÉ INŽINIERSTVO

"STACKER" COMPANY,
MOSCOW (RU)
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AUTOMATIZÁCIA, ZDVÍHACIE A DOPRAVNÉ INŽINIERSTVO

SEMET MASCHINENBAU GMBH & CO. KG,
BRACKENHEIM (DE)
Znázornený je teleskopický posúvač pre výrobu nákladných
automobilov, ktorý je testovaný, či spĺňa požadované tolerancie.
S pomocou koľajnicového systému a uholníkov U-profil sú vymedzené
stanice žeriavu. Dorazy následne slúžia ako fixačné body pre
teleskopický posúvač.
Celý proces výroby až po konečnú kontrolu prebieha na Siegmund
komponentoch.
Teleskopický posúvač je 8 m dlhý s hmotnosťou cca. 2 tony a zaťažením
cca. 1.5 tony.
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VYKUROVACIE TECHNOLÓGIE

ETA HEIZTECHNIK GMBH, HOFKIRCHEN (AT)
Hlava pre drevenú drť je postavená na Siegmund stole.
Výrobný čas jedného kusa je cca. 1,5 hodiny. Finálny kus má priemer 6 metrov.
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KONŠTRUKCIA LOKOMOTÍV

VOITH TURBO, KIEL (DE)
Zobrazený je proces výroby diesel-hydraulických lokomotív.
Plazmanitridované stoly sú takmer bezúdržbové, čím uľahčujú rýchle skladanie
prípravku. Siegmund funkčné upínacie zariadenia taktiež umožňujú rýchle
spracovanie malého objemu výroby.
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KOVOVÉ KONŠTRUKCIE

HEINZ DUWE, ZÁMOČNÍK, GOETZIS (AT)
Od roku 2008 sa jedna prevádzka spoločnosti Heinz Duwe špecializuje na výrobu
malých dielov a malých sérií rôznych oceľových a kovových produktov. Vo svojej
dielni sa zámočník a zváračský majster Duwe už mnoho rokov spolieha na kvalitu
produktov Siegmund. Vďaka flexibilnému systému pre zváranie a upínanie je
možné stôl prispôsobiť rôznym požiadavkám len niekoľkými krokmi a kedykoľvek
ľahko zmeniť alebo rozšíriť pomocou uholníkov.
Môžete vidieť výrobu regálovej konštrukcie, ako aj vlastný model dodatočnej
kabíny pre manipuláciu s batožinou.
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ŠABLÓNY

AGRIKON KAM KFT, KISKUNMAJSA (HU)
Od roku 1993 spoločnosť Agrikon Kam Kft. vyrába kabíny pre stavebné stroje,
traktory a automobilové úžitkové vozidlá. Pri zváraní jednotlivých komponentov
kabíny sa spoločnosť Agrikon Kam Kft. spolieha na kvalitu a spoľahlivosti
zváracích a upínacích stolov Siegmund.
V tejto sérii obrázkov vidíte montáž konštrukcie na výrobu kabín žeriavov. Jemne
nastaviteľné upínače a uholníky umožňujú presné upínanie a zváranie dielov bez
ohýbania. V prípade potreby zmeny konštrukcie je možné v krátkom čase zmeniť
nastavenie a to vďaka flexibilne použiteľnému príslušenstvu.
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KOVOOBRÁBANIE A SPRACOVANIE PLECHOV

STERN EDELSTAHL, GEIERSTHAL (DE)
Spoločnosť Stern Edelstahl GmbH z Nemecka, ktorá čerpá skúsenosti z mnohých
generácií, ponúka kompetentné služby v oblasti konštrukcie potrubí, výstavby
závodov, vodných a kanalizačných technológií a spracovania plechov. Aby
spoločnosť Stern Edelstahl GmbH vždy ponúkala svojim zákazníkom najvyššiu
kvalitu a spoľahlivosť, vyrába svoje výrobky na zváracích stoloch Siegmund a novej
Siegmund Workstation.
Mali sme príležitosť vidieť výrobu plechových dielov a častí potrubia na zváracích
stoloch Professional Extreme priamo z prvej ruky. Vďaka krátkej dobe prestavenia
prípravku a vysokej presnosti je spoločnosť "Stern Edelstahl" schopná vyrábať na
zváracích stoloch Siegmund konkurencieschopné výrobky a tak ponúkať svojim
zákazníkom vysoko kvalitné výrobky.
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DIZAJN NA POŽIADANIE

KOVOVÝROBA BOEHM GMBH, EICHSTAETT (DE)
Tu môžete vidieť ako je zostavené núdzové schodisko pre jedáleň na strednej škole
pomocou niekoľkých vzájomne prepojených Siegmund stolov.
Vaňa v tvare konštrukcie má hmotnosť cca. 4 tony a je zvarená z oceľového plechu
o hrúbke 15 mm. Schodisko je dlhé 10 m, široké 1.35 m a vysoké 1.60 m.
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STROJE A ZARIADENIA, KONŠTRUKCIA ZÁVODOV

GROB-WERKE GMBH & CO. KG, MINDELHEIM (DE)
S použitím Siegmund stolov sú naplnené individuálne požiadavky zákazníkov pri
zostavovaní komplexných strojov.
Prepracovaný systém Siegmund umožňuje flexibilnú dodatočnú montáž upínacích
zariadení, ktorá predstavuje časovo úsporné riešenie pre výrobu malých objemov
alebo požadovaných návrhov.
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KONŠTRUKCIA VLAKOV

STADLER BUSSNANG AG, BUSSNANG (CH)
Na tomto mieste sa vyrábajú baldachýny a crash moduly pre železničné vozne.
Tieto sú vyrobené z hliníka a rovnako ako ďalšie jednotlivé časti sú zostavené
na Siegmund stoloch. Následne sú všetky komponenty poskladané a zvarené
dokopy k vytvoreniu vozňa.
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KRBOVÉ KOMPONENTY

GREUB, LOTZWIL (CH)
Znázornená je výroba na zákazku navrhnutých presklených predných panelov pre
krby. Presný povrch stolov Siegmund v kombinácii s flexibilným príslušenstvom
zvyšuje produktivitu kusovej výroby o 20-30%.
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VYSOKOTLAKOVÉ KOMPONENTY

BHDT GMBH, HOENIGSBERG (AT)
Siegmund stoly uľahčujú predbežné zhotovenie izometrických liniek. Vzhľadom k
vysokej presnosti stolov môžu byť neustále realizované ako aj medzimerania tak aj
finálne merania. Toto nemá za následok len úsporu potenciálnej priamej práce, ale
aj zníženie prípadov opráv dielov.
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KONŠTRUKCIA STROJOV

KUHN-GELDROP BV, GELDROP (NL)
Kuhn-Geldrop BV je od februára 2009 súčasťou medzinárodnej skupiny KUHN,
ktorá predáva poľnohospodárske stroje a vozidlá. Prevádzka v meste Geldrop je
zodpovedná za vývoj a výrobu baliacich strojov a zariadení.
V našom praktickom príklade vidíte výrobu zariadenia na balenie sena. Spojením
dvoch zváracích stolov Siegmund vznikla čo najväčšia pracovná plocha, pre
jednoduché a presné upínanie a zváranie dlhých komponentov.

58

SKRIŇOVÉ SYSTÉMY

KALFÉM, HUNGARY (HU)
Od roku 1993 spoločnosť Kalfém vytvára individuálne riešenia pre regálové
a skriňové systémy v Maďarsku. Medzi jej zákazníkov patria okrem
renomovaných čerpacích staníc aj malé spoločnosti a jednotlivci.
Na fotografiách môžete vidieť výrobu skrine na náradie. Všetky výrobné
kroky sa vykonávajú na zváracích stoloch Siegmund. Vďaka krátkym časom
prestavania a vysokej presnosti môže spoločnosť Kalfém produkovať
konkurencieschopné produkty a ponúknuť najvyššiu kvalitu svojim zákazníkom.
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KOVOVÉ KONŠTRUKCIE

KRAMPE KONŠTRUKCIA VOZIDIEL, COESFELD (DE)
Ako jednotka na nemeckom trhu pre poľnohospodárske sklápače, spoločnosť
Krampe vyrába návesy už viac ako 30 rokov v meste Coesfeld, Westphalia.
Spoločnosť Krampe sa špecializuje na vývoj a konštrukciu na mieru šitých riešení
v doprave pre poľnohospodárstvo a lesníctvo, stavebný priemysle a odpadové
hospodárstvo.
Na fotografiách môžete vidieť výrobu hliníkových dverí pre náves s výtlačným
štítom. Komponenty sú upevnené a zvárané na stoloch Professional Extreme 8.7.
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ZDVÍHACIE A DOPRAVNÉ INŽINIERSTVO

MA METAL CONSTRUCTION, DIEBURG (DE)
Od schodov do prístreškov a terasových striech, až po špeciálne konštrukcie
– toto všetko je široký rozsah produktov spoločnosti MA Metal Construction
v meste Dieburg, v Nemecku, ktorý si vyžaduje solídne, spoľahlivé a precízne
materiály pre prácu.
Dostali sme možnosť vidieť ako sa vyrába systém dopravníkov pre spracovanie
mäsových výrobkov na zváracích stoloch Professional Extreme 8.7. Iba zváracie
procesy trvajú 35 hodín.
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OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE

SCITEEX, WARSAW (PL)
Jednoducho rozšíriteľné - Viac pracovného priestoru, viac flexibility.
Ak máte veľké diely, ktoré vyžadujú hladké a presné upnutie, tak riešením je
práve platformový systém pozostávajúci z upínacích dosiek a stolov, ktoré už
realizovalo mnoho zákazníkov.
Množstvo opakovaných objednávok tohto systému osvedčuje toto riešenie.
V konečnom dôsledku bude Vašim veľkým prínosom produkcia veľkých
výrobkov rýchlo a s vysokou presnosťou.
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KOVOVÉ KONŠTRUKCIE

KOVOVÝROBA KUENZLE, WEINFELDEN (CH)
Spoločnosť Kuenzle Metallbau AG ako špecializovaná kovovýroba vytvára
rôzne výrobky pre architektov budov, stavebných dodávateľov ako aj konečných
spotrebiteľov. Perfektné plánovanie a optimálne vybavené priestory poskytujú
základ pre vysokú flexibilitu a presnosť. Vysoko kvalitné produkty sú vyrábané na
Siegmund zváracích stoloch.
Náš príklad ukazuje výrobu zábradlia balkóna s rámom pre sklenenú stenu. Práca
tak efektívna a rýchla, ako je to len možné, je dosiahnutá dorazmi a uholníkmi,
ktoré tvoria montážny rám zodpovedajúci veľkosti zábradlia na zváracom stole
Professional Extreme. To znamená, že jednotlivé diely sa dajú upnúť a zvariť
dohromady v niekoľkých krokoch v priebehu niekoľkých sekúnd.
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KOVOVÉ KONŠTRUKCIE

GETZNER TEXTIL AG, BLUDENZ (AT)
Spoločnosť Getzner Textil, ktorá bola založená v roku 1818, je popredným
výrobcom vysoko kvalitných africký odevných damaškov a je jedným z
popredných poskytovateľov módnych tkanín pre košele. Móda rovnako ako
technické tkaniny ponúkajú inovatívny sortiment. Inovatívny spôsob, akým
zamestnanci Getzner Textil AG konajú a myslia, je jedným z hlavných dôvodov,
prečo je firma schopná udržať a rozšíriť svoje hranice v mnohých obchodných a
produktových oblastiach, a to aj zo strategického a aj prevádzkového hľadiska,
hoci prostredie sa neustále mení. Aby bolo možné prispôsobiť sa a rozšíriť
oblasti vo výrobe rýchlo a nezávisle na sebe, spoločnosť Getzner sa spolieha na
zváracie a upínacie systémy Siegmund. Na obrázkoch môžete vidieť produkciu
protikolíznej ochrany pre kábel vysokého napätia, rovnako ako aj výrobu
špeciálneho stola pre dávkovacie systémy. Po približne 9 až 10 hodinovom
procese zvárania sa špeciálny stôl otočí a osadí kontajnermi (3x 1000 litrov) na
výrobu textilu.
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KOVOVÉ KONŠTRUKCIE

BAX METAAL, BERGEIJK (NL)
Už viac ako 25 rokov spoločnosť Bax Metaal z Holandska preukazuje svoje
skúsenosti, kvalitu a spoľahlivosť zákazkovej výroby plechových a rúrkových
konštrukcií z nehrdzavejúcej ocele, hliníka alebo ocele. Všetky projekty sú vyvíjané
spoločne so zákazníkom s podporou 3D modelov Siegmund, ktoré ponúkajú
ideálny základ pre presné a rýchle plánovanie zváracieho prípravku. Po presnom
plánovaní a úzkom kontakte so zákazníkom sa spoločnosť Bax Metaal spolieha na
Siegmund systém a jeho maximálnu efektivitu a presnosť. Projekty sú realizované
s vysokou presnosťou a krátkymi časmi prestojov a tak ponúkajú efektívne a
ekonomicky výhodné riešenie pre každý projekt.
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KOVOOBRÁBANIE A SPRACOVANIE PLECHOV
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KOVOOBRÁBANIE A SPRACOVANIE PLECHOV

STERN EDELSTAHL, GEIERSTHAL (DE)
Spoločnosť Stern Edelstahl GmbH z Nemecka, ktorá čerpá skúsenosti z mnohých
generácií, ponúka kompetentné služby v oblasti konštrukcie potrubí, výstavby
závodov, vodných a kanalizačných technológií a spracovania plechov. Aby
spoločnosť Stern Edelstahl GmbH vždy ponúkala svojim zákazníkom najvyššiu
kvalitu a spoľahlivosť, vyrába svoje výrobky na zváracích stoloch Siegmund a novej
Siegmund Workstation.
Mali sme príležitosť vidieť výrobu plechových dielov a častí potrubia na zváracích
stoloch Professional Extreme priamo z prvej ruky. Vďaka krátkej dobe prestavenia
prípravku a vysokej presnosti je spoločnosť "Stern Edelstahl" schopná vyrábať na
zváracích stoloch Siegmund konkurencieschopné výrobky a tak ponúkať svojim
zákazníkom vysoko kvalitné výrobky.
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KOVOVÉ KONŠTRUKCIE
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KOVOVÉ KONŠTRUKCIE

NORWEST, PRAHOVA (RO)
Rumunská spoločnosť Norwest vyrába na mieru plechové a rúrkové konštrukcie
z rôznych materiálov. S cieľom vyrábať rôzne produkty efektívne a presne, sa
spoločnosť Norwest spolieha na zváracie a upínacie systémy Siegmund.
Na fotografiách vidíte pohľad do výrobného závodu spoločnosti Norwest.
Spoločnosť ponúka kompletný sortiment od výroby potrubia až po výrobu
kovových konštrukcií pre výrobné a skladovacie haly, cez výrobu rôznych
konštrukcií schodísk.
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TECHNOLÓGIA SYPKÝCH MATERIÁLOV

J&E MAIER AG, GOSSAU (CH)
Od roku 1926 vyrábajú zamestnanci švajčiarskej spoločnosti J&E MAIER AG
vysokokvalitné stroje a systémy na spracovanie obilia a spracovanie sypkých
materiálov všetkých druhov. Zvláštna pozornosť sa venuje riešeniam, ktoré
môžu byť individuálne prispôsobené alebo vyrobené zvlášť pre každého
zákazníka.
Na obrázkoch môžete vidieť výrobu rámu na zváracom stole Siegmund.
Pre výrazne skrátenie doby výroby, je montážny rám upevnený na zváracom
stole Professional Extreme pomocou dorazov a uholníkov. Niekoľkými
jednoduchými krokmi môžu byť jednotlivé časti rámu flexibilne upnuté a
opracovávané.
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KOVOVÉ KONŠTRUKCIE

SIMEONI METALLBAU, ANDELSBUCH (AT)
Rodinná spoločnosť Simeoni Metallbau od roku 1998 vyrába vysokokvalitné
produkty a ponúka riešenia pre kovové konštrukcie a individuálne potreby
developerov, staviteľov a architektov. Systémy zvárania a upínania Siegmund
poskytujú pevný, spoľahlivý a presný pracovný základ pre širokú škálu výrobkov
spoločnosti Simeoni.
Na obrázkoch vidíte výrobu rámu na balkónové zábradlie. Všetky diely sú
upnuté upínačmi a dorazmi, následne bodované a zvárané na zváracom stole
Professional Extreme. Chytrý systém, ktorý poskytuje spoločnosť Siegmund,
umožňuje rýchle a flexibilné prestavenie prípravku a je časovo úsporným
riešením pre kusovú ako aj pre sériovú výrobu.

71

ZVÁRACIE STOLYSYSTÉMY

Správny základ pre každú aplikáciu Siegmund systémy na prvý pohľad

SYSTEM 28
PRE VYSOKO-ZÁŤAŽOVÉ APLIKÁCIE

SYSTEM 28

MATERIÁL

Ak chcete realizovať rôzne alebo prevažne
veľké projekty, je pre Vás ideálny
System 28. Štandardné nohy je možné
zaťažiť hmotnosťou cca. 2.000 kg. S
príslušenstvom získate pevné upínacie
zariadenia na udržanie veľkých a ťažkých
dielov na mieste.

Hrúbka materiálu cca. 24,5 – 27 mm

PROFESSIONAL 750
Vysoko kvalitná oceľ S355J2+N,
plazmanitridované a BAR-úprava povrchu

PROFESSIONAL EXTREME 8.7 / 8.8
Tvrdená nástrojová oceľ X8.7 / X8.8,
plazmanitridované a BAR-úprava povrchu

SYSTÉMOVÉ OTVORY Ø 28 MM
SYSTEM 22
Stále viac zákazníkov si vyberá System 22.
Je stabilnejší ako System 16 a ľahší ako
System 28.

1. Systémové otvory na povrchu s diagonálnym
rastrom alebo rozostupom 100x100 mm
2. Systémové otvory so zaoblením 3 mm
3. Zaoblenie 3 / 6 mm na hranách a rohoch stola
4. Bok stola 200 mm
Vzdialenosť otvorov na boku stola 50 mm
5. S milimetrovou stupnicou na povrchu
6. Konštrukcia vystužená rebrovaním

SYSTEM 16
Pre jednoduché aplikácie s nízkym
zaťažením až do max. cca. 1.000 kg so
štandardnými nohami, odporúčame
System 16. Vďaka štandardnému
rozostupu systémových otvorov 50 mm
môžete ľahko upnúť aj malé diely.

KOMPATIBILNÉ

1

2

4

Vďaka sofistikovanému modulárnemu
systému Siegmund môžu byť všetky
systémy prepojené pomocou spojovacích
prvkov.
3
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ZVÁRACIE STOLYSYSTÉMY

SYSTEM 22

SYSTEM 16

STABILNEJŠÍ AKO SYSTEM 16, LACNEJŠÍ AKO SYSTEM 28

PRE NENÁROČNÉ APLIKÁCIE

MATERIÁL

MATERIÁL

Hrúbka materiálu cca. 17 – 19 mm

Hrúbka materiálu cca. 11,5 – 13 mm

PROFESSIONAL 750

PROFESSIONAL 750

Vysoko kvalitná oceľ S355J2+N,
plazmanitridované a BAR-úprava povrchu

Vysoko kvalitná oceľ S355J2+N,
plazmanitridované a BAR-úprava povrchu

PROFESSIONAL EXTREME 8.7
Tvrdená nástrojová oceľ X8.7,
plazmanitridované a BAR-úprava povrchu

SYSTÉMOVÉ OTVORY Ø 22 MM

SYSTÉMOVÉ OTVORY Ø 16 MM

1. Systémové otvory na povrchu s diagonálnym
rastrom alebo rozostupom 100x100 mm
2. Systémové otvory so zaoblením 2,5 mm
3. Zaoblenie 3 / 6 mm na hranách a rohoch stola
4. Bok stola 150 mm
Vzdialenosť otvorov na boku stola 50 mm
5. S milimetrovou stupnicou na povrchu
6. Konštrukcia vystužená rebrovaním

1. Systémové otvory na povrchu s rozostupom 50x50 mm
2. Systémové otvory so zaoblením 2 mm
3. Zaoblenie 3 / 6 mm na hranách a rohoch stola
4. Bok stola 100 mm
Vzdialenosť otvorov na boku stola 25 mm
5. S milimetrovou stupnicou na povrchu
6. Konštrukcia vystužená rebrovaním

1

1

2

3

5

4

2

6

3

4

5

6
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ZVÁRACIE STOLY SYSTEM 28

Flotila Siegmund stolov System 28

STÔL S T-DRÁŽKAMI

PROFESSIONAL EXTREME 8.8

PROFESSIONAL EXTREME 8.7

Oceľ S355J2+N

Tvrdená nástrojová ocel zo špeciálnej zliatiny
Siegmund X8.8

Tvrdená nástrojová ocel zo špeciálnej zliatiny
Siegmund X8.7

ZÁKLADNÁ TVRDOSŤ

cca. 165 – 220 HV

cca. 360 – 420 HV

cca. 280 – 340 HV

TVRDOSŤ POVRCHU

cca. 450 – 750 HV

cca. 500 – 900 HV

cca. 450 – 850 HV

HRÚBKA MATERIÁLU

cca. 35 – 39 mm / 24,5 – 27 mm

cca. 24,5 – 27 mm

cca. 24,5 – 27 mm

200 mm

200 mm

200 mm

pozrite stranu 132

pozrite stranu 104

pozrite stranu 102

MATERIÁL
PLAZMANITRIDOVANIE

BOČNÝ PANEL

DIAGONÁLNY RASTER
MILIMETROVÁ STUPNICA

VERZIA
Standard
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dostupné za extra
príplatok

nedostupné

ZVÁRACIE STOLY SYSTEM 28

PROFESSIONAL 750

NEHRDZAVEJÚCA OCEĽ

BASIC

Oceľ S355J2+N

Nehrdzavejúca oceľ X5CrNi18-10 (1.4301)

Oceľ S355J2+N

cca. 165 – 220 HV

cca. 266 – 382 HV

cca. 165 – 220 HV

cca. 24,5 – 27 mm

cca. 24,5 – 27 mm

cca. 24,5 – 27 mm

200 mm

200 mm

Bez bokov;
závitové diery na 4 stranách

pozrite stranu 98

pozrite stranu 94

pozrite stranu 90

cca. 450 – 750 HV
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ZVÁRACIE STOLY SYSTEM 22

Siegmund - flotila stolov System 22

PROFESSIONAL 750
MATERIÁL

Oceľ S355J2+N

PLAZMANITRIDOVANIE
ZÁKLADNÁ TVRDOSŤ

cca. 165 – 220 HV

TVRDOSŤ POVRCHU

cca. 450 – 750 HV

HRÚBKA MATERIÁLU

cca. 17 – 19 mm

BOČNÝ PANEL

150 mm

DIAGONÁLNY RASTER
MILIMETROVÁ STUPNICA

VERZIA

pozrite stranu 410

Standard
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dostupné za extra
príplatok

nedostupné
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ZVÁRACIE STOLY SYSTEM 16

Flotila stolov Siegmund System 16

PROFESSIONAL EXTREME 8.7

PROFESSIONAL 750

Tvrdená nástrojová ocel zo
špeciálnej zliatiny Siegmund X8.7

Oceľ S355J2+N

ZÁKLADNÁ TVRDOSŤ

cca. 280 – 340 HV

cca. 165 – 220 HV

TVRDOSŤ POVRCHU

cca. 450 – 850 HV

cca. 450 – 750 HV

HRÚBKA MATERIÁLU

cca. 11,5 – 13 mm

cca. 11,5 – 13 mm

100 mm

100 mm

pozrite stranu 578

pozrite stranu 574

MATERIÁL
PLAZMANITRIDOVANIE

BOČNÝ PANEL

DIAGONÁLNY RASTER
MILIMETROVÁ STUPNICA

VERZIA
Standard
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dostupné za extra
príplatok

nedostupné

ZVÁRACIE STOLY SYSTEM 16

NEHRDZAVEJÚCA OCEĽ

BASIC PLAZMANITRIDOVANÝ

Nehrdzavejúca oceľ X5CrNi18-10 (1.4301)

Oceľ S355J2+N

cca. 266 – 382 HV

cca. 165 – 220 HV
cca. 450 – 750 HV

cca. 11,5 – 13 mm

cca. 11,5 – 13 mm

100 mm

50 mm

pozrite stranu 570

pozrite stranu 566
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POVRCHY

Porovnanie materiálov
Základný materiál je základným
predpokladom pre vysokú tvrdosť a dlhú
životnosť. Rozhodnutie pre Siegmund Vám
ušetrí peniaze. Vďaka vynikajúcej kvalite
našich zváracích stolov dostanete nástroj,
ktorý umožňuje pracovať s podstatne
vyššou presnosťou a s nižšou mierou chýb.

PROFESSIONAL 750 1
Tvrdosť v HV

PROFESSIONAL 750 2

bez plazmanitridovania

s plazmanitridovaním

Základná tvrdosť cca. 165 – 220 HV

Základná tvrdosť cca. 165 – 220 HV
Tvrdosť povrchu cca. 450 – 750 HV
BAR úprava povrchu
Železo nitrid
Prechodná oblasť
Špecifický základný
materiál S355J2+N

Špecifický základný
materiál S355J2+N

Materiál

Prechodná oblasť
Železo nitrid
BAR úprava povrchu

Základná tvrdosť
Tvrdosť povrchu
Odolnosť proti nárazu
Odolnosť voči ryhám
Odolnosť proti rozstreku zváracích guľôčok
Odolnosť proti korózii
Bodové zaťaženie
Rovinnosť v novom stave
Zachovanie rovinnosti pri vysokom zaťažení
Životnosť























Vytvorili sme pre Vás vyhodnotenie vlastností materiálov, aby sme Vám zjednodušili porovnanie a výber rôznych materiálov zváracích stolov.
1
Taktiež platí pre všetky stoly Basic System 28.
2
Taktiež platí pre všetky stoly Basic System 16.

POROVNANIE TVRDOSTÍ: TVRDOSŤ POVRCHU
Plazmanitridovanie a následná BAR úprava povrchu proti ryhám, korózii a rozstreku zvárania.
Približné hodnoty v HV

Professional 750 *

Professional Extreme 8.7 *

www.siegmund.com/
Vplasmanitration

Professional Extreme 8.8 *

150

350

550

750

950

1150
*
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s plazmanitridovaním

POVRCHY

Naše najpredávanejšie stoly Professional Extreme 8.7 a 8.8:
Výnimočná tvrdosť a dlhá životnosť

Test tvrdosti –
Professional Extreme:

PROFESSIONAL EXTREME 8.7

PROFESSIONAL EXTREME 8.8

Základná tvrdosť cca. 280 – 340 HV
Tvrdosť povrchu cca. 450 – 850 HV

Základná tvrdosť cca. 360 – 420 HV
Tvrdosť povrchu cca. 500 – 900 HV

s plazmanitridovaním

www.siegmund.com/
Vhardness

s plazmanitridovaním

BAR úprava povrchu
Železo nitrid
Prechodná oblasť

BAR úprava povrchu
Železo nitrid
Prechodná oblasť

Tvrdená nástrojová ocel zo špeciálnej
zliatiny Siegmund X8.7

Tvrdená nástrojová ocel zo špeciálnej
zliatiny Siegmund X8.8

Prechodná oblasť
Železo nitrid
BAR úprava povrchu

Prechodná oblasť
Železo nitrid
BAR úprava povrchu























 V posledných rokoch vykazuje zlepšenie vlastností.

Boky stola Professional Extreme 8.7 a 8.8 sú vyrobené zo špecifického materiálu
S355J2+N vrátane plazmanitridovania a BAR-úpravy povrchu.

POROVNANIE TVRDOSTI: ZÁKLADNÁ TVRDOSŤ
Vysoká základná tvrdosť jadra je podstatná pre celkovú tvrdosť, ktorá zabezpečuje vysokú odolnosť proti nárazom a dlhú životnosť stola.
Približné hodnoty v HV

Basic / Professional 750

Professional Extreme 8.7

Professional Extreme 8.8

150

250

350

450
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RASTER / MILIMETROVÁ STUPNICA

Rozostupy systémových otvorov a milimetrová stupnica

Najbežnejší raster na upínacích a zváracích stoloch
je 100 mm (System 28, System 22) a 50 mm
(System 16). Tomu sú dokonale prispôsobené aj
oválne otvory na systémových komponentoch.
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Diagonálny raster ponúka ešte viac možností
diagonálneho upínania dielov. Využite výhody
väčšej flexibility pre ešte viac možností upínania.

Špeciálny raster so závitovými dierami Vám
dovoľuje pracovať s Vašimi nástrojmi a
mechanizmami.

RASTER / MILIMETROVÁ STUPNICA

Rozostup otvorov 50 mm ponúka dvakrát
toľko možností upínania ako rozostup
100 mm. Získajte výhody väčšej flexibility
pomocou nárastu možností upínania.

Diagonálny raster na bočných paneloch
Vám dáva dodatočné možnosti upínania.

Milimetrová stupnica okolo všetkých 4 hrán.
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VYSVETLENIA A IKONY

Rozpoznáte kvalitu Siegmund rýchlo
ODTERAZ VIDÍTE NOVÉ, ZDOKONALENÉ DIELY S POPISOM
POUŽITÉHO MATERIÁLU UŽ NA PRVÝ POHĽAD.

1

2

4

8

5
3
6

1. Názov dielu a popis
2. Obrázok produktu s rozmermi
3. Číslo dielu
4. Názov dielu so špecifikáciou materiálu
5. Technické informácie
6. Cena
7. • = Produkty bežne dostupné skladom
= Produkty dostupné na objednávku
8. Vlastnosti produktu (Vysvetlenie nájdete na strane 84)

(· )
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= Cena na požiadanie

7

VYSVETLENIA A IKONY

ODOLNOSŤ VOČI RYHÁM, ROZSTREKU ZVÁRANIA A KORÓZII
Nitridovanie vytvára povrchy odolné proti poškriabaniu a korózii a spolu s použitím
nášho antiadhézneho prípravku chráni pred priľnavosťou rozstreku zvárania.

MILIMETROVÁ STUPNICA
Stupnica umožňuje ešte jednoduchšie presné nastavenie a upnutie obrobku.

VYHLADENIE POVRCHU
BAR-povlak (čierny-anti-korózny-povlak) vytvára hladký povrch a zvyšuje odolnosť
proti korózii.

POLYAMID
Tieto položky sú dostupné vo vyhotovení z polyamidu vhodné pre prácu z
nehrdzavejúcou oceľou alebo pre komponenty náchylné na poškriabanie.

HLINÍK
Tieto produkty sú dostupné v hliníkovom vyhotovení pre prácu s nehrdzavejúcou
oceľou.

ALUMINIUM-TITANIUM
Tento ľahký a vysoko pevný materiál používame z dôvodu vysokej
hmotnosti niektorých veľkých dorazov a upínacích uholníkov. Tento materiál
nedosahuje tvrdosť nitridovanej ocele.
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STOLY

NOHY STOLA

DORAZY

UHOLNÍKY

ČAPY

UPÍNAČE & PRÍSLUŠENSTVO

PRIZMY & PODPERY

RYCHLOUPÍNACIE ZARIADENIA & ADAPTÉR

PRÍSLUŠENSTVO

KOĽAJNICOVÝ A PLATFORMOVÝ SYSTÉM

STOLY

Strana 92

Strana 96

Strana 96

Strana 100

Basic

Professional Nehrdzavejúca oceľ

Professional Nehrdzavejúca oceľ light

Professional 750 plazmanitridovaný

Strana 100

Strana 106

Strana 108

Strana 110

Professional 750 plazmanitridovaný
Diagonálny raster

Professional Extreme
1000x1000x200 plazmanitridovaný

Professional Extreme
1200x800x200 plazmanitridovaný

Professional Extreme
1200x1200x200 plazmanitridovaný

Strana 112

Strana 114

Strana 116

Strana 118

Professional Extreme
1500x1000x200 plazmanitridovaný

Professional Extreme
1500x1500x200 plazmanitridovaný

Professional Extreme
2000x1000x200 plazmanitridovaný

Professional Extreme
2000x1200x200 plazmanitridovaný

Strana 120

Strana 122

Strana 124

Strana 126

Professional Extreme
2000x2000x200 plazmanitridovaný

Professional Extreme
2400x1200x200 plazmanitridovaný

Professional Extreme
3000x1500x200 plazmanitridovaný

Professional Extreme
4000x2000x200 plazmanitridovaný

Strana 128

Strana 130

Strana 134

Strana 136

Zvárací stôl - špeciálne veľkosti
plazmanitridovaný

Hliníková doska s otvormi pre stôl

Stôl s T-drážkami plazmanitridovaný
vyhotovenie s krížovými drážkami

Stôl s T-drážkami plazmanitridovaný
vyhotovenie s pozdĺžnymi drážkami
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STOLY

Strana 138

Strana 140

Strana 141

Strana 142

Stôl s T-drážkami plazmanitridovaný
vyhotovenie s priečnymi drážkami

Upínacie puzdro
pre závit M10 - stôl s T-drážkami

Matica pre T-drážky

Oktagonálny stôl Premium Light 200
plazmanitridovaný

Strana 144

Strana 146

Strana 148

Strana 150

Oktagonálny stôl 200
plazmanitridovaný

Oktagonálny stôl Premium Light 100
plazmanitridovaný

Oktagonálny stôl 100
plazmanitridovaný

Oktagonálny stôl Premium Light 15
plazmanitridovaný

Strana 152

Strana 154

Strana 156

Strana 158

Oktagonálny stôl 25
plazmanitridovaný

Upínacia a výmenná doska s otvormi
Diagonálny raster

Upínacia a výmenná doska s otvormi
Raster 100 mm

Podperné a upínacie puzdro

Strana 159

Oceľový kryt / 10ks v balení
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STOLY
Basic

Basic
Stoly Basic sú vyrobené z ocele S355J2+N. Sú vhodné na prácu
s ľahšími konštrukciami. Vzhľadom na to, že oceľové stoly
nemajú žiadnu povrchovú úpravu, ich povrch je náchylný na
koróziu a lepenie rozstreku zvárania.

Video o produkte
nájdete na:

www.siegmund.com/
V281020

750 | 815 | 850
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Strana 625
Noha s pätkou pre ukotvenie do podlahy

Strana 626
Noha s kolieskom a
brzdou

550-950

Strana 622
Základná noha

750 | 815

750 | 815 | 850

NOHY STOLA

Strana 624
Výškovo nastaviteľná noha

Výška nohy v mm.
Rozmery uvedené čiernou farbou sú štandardné výšky nôh pre
stoly uvedené vyššie. Rozmery uvedené šedou farbou, v závislosti
na type nohy, sú dostupné bez dodatočných príplatkov ale musia
byť uvedené na objednávke. Pre stoly Basic System 28 sú vhodné
iba nohy System 16.

STOLY

1.

7.

4.

24,5-27 mm

2.

3.

5.

6.

8.

9.

50

100

28 mm

50

100

1. HRÚBKA MATERIÁLU

4. BOČNÝ PANEL

7. ZÁVITOVÁ DIERA

• cca. 24,5 – 27 mm

nedostupné

• všetky stoly Basic System 28 sú osadené závitovými
dierami na všetkých 4 stranách s rozostupom 200 mm
• závity M12 pre závitové čapy 280543

5. PREPRACOVANÉ ZAOBLENIA
2. MATERIÁL
Vysoko kvalitná oceľ S355J2+N*

TVRDOSŤ PODĽA VICKERSOVEJ STUPNICE

• zaoblenie s polomerom 3 mm na horných
horizontálnych hranách stola redukuje možnosť
poškodenia Siegmund príslušenstva a komponentov
• zaoblenie s polomerom 6 mm na vertikálnych
hranách rohov redukuje riziko zranenia sa

8. NOHY STOLA
• Profil 70x70 mm
• Pätka Ø 70 mm (vyrobené z jedného kusa)
• Noha stola je presne nastaviteľná v rozsahu 40 mm
(Platí iba pre základné nohy)

Základná tvrdosť cca. 165 – 220

6. SYSTÉMOVÉ OTVORY
• Ø 28,15 mm
Zaoblenie hrán systémových otvorov s
polomerom R3 na pracovnej doske stola:
* Nechránené proti korózii, ryhám a rozstreku zvárania.
Ochrana pred rozstrekom zvárania iba s použitím
antiadhézneho roztoku.

• redukcia poškodenia stola, Siegmund príslušenstva a
komponentov zákazníka
• pre jednoduchšie vkladanie čapov a príslušenstva
• veľké skosenie hrán otvorov na spodnej strane stola
pre optimálnu upínaciu silu čapov (pozrite stranu 246)

9. NOSNOSŤ
Nosnosť na nohu je 1.000 kg.
Maximálne odporúčané zaťaženie:
so 4 nohami = 2.000 kg
so 6 nohami = 3.000 kg
s rovnomerným rozložením hmotnosti.
(Platí iba pre základné nohy)
Matematicky celkové dovolené zaťaženia sú oveľa vyššie.
Uvedené povolené zaťaženia sú vypočítané s ohľadom
na bezpečnosť.

3. ŠPECIFIKÁCIA
• Vzdialenosť otvorov 100 mm
• Mriežka s rozostupom 100 mm

V prípade požadovanej vyššej nosnosti nás prosím
neváhajte kontaktovať.
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STOLY
Basic Zvárací stôl

Popis:
Stôl Basic osadený horizontálne / vertikálne
usporiadanými systémovými otvormi s rastrom
100 mm. Priemer systémových otvorov je 28 mm,
hrúbka materiálu je 24,5-27 mm a stôl je vyrobený
z vysoko kvalitnej ocele S355J2+N. Raster 100 mm
uľahčuje zostavenie prípravku.
Doska stola nie je posilnená rebrovaním a je
obrobená z 5 strán. Stôl má závitové diery na
všetkých stranách.
Dorazy je možné upevniť na strany stola
prostredníctvom dier so závitom M12 vo
vzdialenosti 200 mm.
Rôzne verzie nôh stolov nájdete na strane 620.
Špeciálne vybavenie pre zváracie stoly ako napr.
milimetrová stupnica, diagonálny raster, 50 mm
raster, diagonálny raster s M8 / M12 / M16 závitmi
je dostupné na požiadanie.
Ilustračné fotografie všetkých veľkostí nájdete na
www.siegmund.com.
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STOLY

Basic
Oceľ S355J2+N

Nohy stola:

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

Hmotnosť:

Basic 1000x1000x25
s Základná noha 815
Výška stola 850

4

1000 mm

1000 mm

25 mm

cca. 256 kg

2-281010
888,00 €



Basic 1200x800x25
s Základná noha 815
Výška stola 850

4

1200 mm

800 mm

25 mm

cca. 248 kg

2-281025
898,00 €



Basic 1200x1200x25
s Základná noha 815
Výška stola 850

4

1200 mm

1200 mm

25 mm

cca. 354 kg

2-281015
1.039,00 €



Basic 1500x1000x25
s Základná noha 815
Výška stola 850

4

1500 mm

1000 mm

25 mm

cca. 370 kg

2-281035
1.045,00 €



Basic 2000x1000x25
s Základná noha 815
Výška stola 850

4

2000 mm

1000 mm

25 mm

cca. 475 kg

2-281020
1.343,00 €



Basic 2000x1200x25
s Základná noha 815
Výška stola 850

4

2000 mm

1200 mm

25 mm

cca. 569 kg

2-281060
1.500,00 €



Basic 2400x1200x25
s Základná noha 815
Výška stola 850

6

2400 mm

1200 mm

25 mm

cca. 697 kg

2-281030
1.713,00 €



Basic 3000x1500x25
s Základná noha 815
Výška stola 850

6

3000 mm

1500 mm

25 mm

cca. 1043 kg

2-281040
2.234,00 €



100 mm

50 mm

24 mm

cca. 0,48 kg

2-281091
83,00 €



2-281700
131,00 €



Set pre spojenie vrátane skrutiek (2 kusy)
- pre stôl Basic System 28
Set bočných dorazov
- pozostáva z 8x Doraz (160415), 8x Čap (280543)
Iné veľkosti na požiadanie

·



 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

Príplatok za stôl s inými nohami pozostáva z rozdielu ceny štandardnej nohy a zvolenej nohy.
Hmotnosť = Stôl + Paleta + Základná noha
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STOLY
Nehrdzavejúca oceľ / Nehrdzavejúca oceľ light

Nehrdzavejúca oceľ

Nehrdzavejúca oceľ light

Stoly z nehrdzavejúcej ocele sú vhodné na prácu s dielmi z
nehrdzavejúcej ocele predovšetkým tam, kde si to vyžadujú okolnosti,
ako napr. vo farmaceutickom alebo potravinárskom priemysle.

Hrúbka materiálu stolov z nehrdzavejúcej ocele light je redukovaná z
25 mm na 15 mm z úsporného hľadiska. Nakoľko upínací čap vyžaduje
rozsah 50 mm, tenšia hrúbka materiálu stola môže byť kompenzovaná
10 mm dištančnými krúžkami.

Pokiaľ sú stoly vybavené diagonálnym rastrom, tak upínacie možnosti
sú skoro dvojnásobné.

Pokiaľ sú stoly vybavené diagonálnym rastrom, tak upínacie možnosti
sú skoro dvojnásobné.

Video o produkte
nájdete na:

www.siegmund.com/
V280020.E
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Strana 169
Výškovo nastaviteľná noha
s kolieskom a brzdou

Strana 168
Noha s kolieskom
a brzdou

Strana 170
Noha s pätkou pre ukotvenie do podlahy

450-700 | 550-900

650

Strana 164
Základná noha

650 | 750

550-750

650 | 750

NOHY STOLA

Strana 166
Výškovo nastaviteľná noha

Výška nohy v mm.
Rozmery uvedené čiernou farbou sú štandardné výšky nôh
pre stoly uvedené vyššie. Rozmery uvedené šedou farbou,
v závislosti na type nohy, sú dostupné bez dodatočných
príplatkov ale musia byť uvedené na objednávke.

STOLY

1.

7.

200 mm

4.

24,5-27 mm

2.

3.

5.

6.

8.

9.

50

100

28 mm

50

100

1. HRÚBKA MATERIÁLU

4. BOČNÝ PANEL

7. REBROVANIE

• cca. 24,5 – 27 mm (nehrdzavejúca oceľ)
• cca. 14,5 – 17 mm (nehrdzavejúca oceľ light)

• 200 mm výška
• dodatočné systémové otvory ponúkajú
paralelné upínanie s rozostupom 50 mm

• vzdialenosť od seba cca. 500 – 600 mm
• vyššie rebrovanie

2. MATERIÁL

5. PREPRACOVANÉ ZAOBLENIA

vysoko kvalitná nehrdzavejúca oceľ X5CrNi18-10 (1.4301)

• zaoblenie s polomerom 3 mm na horných
horizontálnych hranách stola redukuje
možnosť poškodenia Siegmund príslušenstva a
komponentov
• zaoblenie s polomerom 6 mm na vertikálnych
hranách rohov redukuje riziko zranenia sa

TVRDOSŤ PODĽA VICKERSOVEJ STUPNICE
Základná tvrdosť cca. 266 – 382

8. NOHY STOLA
• Profil 90x90 mm
• Pätka Ø 90 mm (vyrobené z jedného kusa)
• Noha je presne nastaviteľná v rozsahu 50 mm
(Platí iba pre základné nohy)

9. NOSNOSŤ
6. SYSTÉMOVÉ OTVORY
• Ø 28,15 mm
Zaoblenie hrán systémových otvorov s
polomerom R3 na pracovnej doske stola:

3. ŠPECIFIKÁCIA

(nie je možné pre stôl z nehrdzavejúcej ocele light)

• Vzdialenosť otvorov 100 mm
• Mriežka s rozostupom 100 mm

• redukcia poškodenia stola, Siegmund príslušenstva a
komponentov zákazníka
• pre jednoduchšie vkladanie čapov a príslušenstva
• veľké skosenie hrán otvorov na spodnej strane stola pre
optimálnu upínaciu silu čapov (pozrite stranu 246)

Nosnosť na nohu je 2.000 kg.
Maximálne odporúčané zaťaženie:
so 4 nohami = 4.000 kg
so 6 nohami = 6.000 kg
so 8 nohami = 8.000 kg
s rovnomerným rozložením hmotnosti.
(Platí iba pre základné nohy)
Matematicky celkové dovolené zaťaženia sú oveľa vyššie.
Uvedené povolené zaťaženia sú vypočítané s ohľadom
na bezpečnosť.

V prípade požadovanej vyššej nosnosti nás prosím
neváhajte kontaktovať.
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STOLY
Nehrdzavejúca oceľ / Nehrdzavejúca oceľ light Zvárací stôl

Popis:
Stôl z nehrdzavejúcej ocele osadený horizontálne /
vertikálne usporiadanými systémovými otvormi
a paralelným 50 mm rastrom otvorov na bokoch
stola. Priemer systémových otvorov je 28 mm,
hrúbka materiálu je 24,5-27 mm a stôl je
vyrobený z vysoko kvalitnej nehrdzavejúcej ocele
X5CrNi18-10 (V2A). Raster s rozostupom 100 mm
uľahčuje zostavenie prípravku.
Odľahčený zvárací stôl z nehrdzavejúcej ocele
light s hrúbkou materiálu 14,5-17 mm.
V prípade použitia upínacích čapov je potrebné ich
kombinovať s dištančným krúžkom (obj. č. 280653)
z dôvodu kompenzácie hrúbky dosky stola.
Prehľad a kompletné informácie ohľadom nôh stola
a ich vyhotoveniach nájdete na strane 162.
Stoly z nehrdzavejúcej ocele sú taktiež dostupné so
zdvíhacím zariadením a spojovacím rámom.
Špeciálne vybavenie pre zváracie stoly ako napr.
milimetrová stupnica, diagonálny raster, 50 mm
raster, diagonálny raster s M8 / M12 / M16 závitmi
je dostupné na požiadanie.
Ilustračné fotografie všetkých veľkostí nájdete na
www.siegmund.com.
Na obrázku stôl Professional Extreme vo vyhotovení s diagonálnym rastrom.
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STOLY

Nehrdzavejúca oceľ
light

Nohy stola:

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

Hmotnosť:

Professional 1000x1000x200 Nehrdzavejúca oceľ
s Základná noha 650
Výška stola 850

4

1000 mm

1000 mm

200 mm

cca. 469 kg

2-280010.E
4.606,00 €



2-800010.E
3.360,00 €



Professional 1200x800x200 Nehrdzavejúca oceľ
s Základná noha 650
Výška stola 850

4

1200 mm

800 mm

200 mm

cca. 459 kg

2-280025.E
4.606,00 €



2-800025.E
3.360,00 €



Professional 1200x1200x200 Nehrdzavejúca oceľ
s Základná noha 650
Výška stola 850

4

1200 mm

1200 mm

200 mm

cca. 599 kg

2-280015.E
6.067,00 €



2-800015.E
4.264,00 €



Professional 1500x1000x200 Nehrdzavejúca oceľ
s Základná noha 650
Výška stola 850

4

1500 mm

1000 mm

200 mm

cca. 629 kg

2-280035.E
6.404,00 €



2-800035.E
4.587,00 €



Professional 1500x1500x200 Nehrdzavejúca oceľ
s Základná noha 650
Výška stola 850

4

1500 mm

1500 mm

200 mm

cca. 864 kg

2-280050.E
8.988,00 €



2-800050.E
6.396,00 €



Professional 2000x1000x200 Nehrdzavejúca oceľ
s Základná noha 650
Výška stola 850

4

2000 mm

1000 mm

200 mm

cca. 814 kg

2-280020.E
8.202,00 €



2-800020.E
6.126,00 €



Professional 2000x1200x200 Nehrdzavejúca oceľ
s Základná noha 650
Výška stola 850

4

2000 mm

1200 mm

200 mm

cca. 924 kg

2-280060.E
9.100,00 €



2-800060.E
6.787,00 €



Professional 2000x2000x200 Nehrdzavejúca oceľ
s Základná noha 650
Výška stola 850

4

2000 mm

2000 mm

200 mm

cca. 1389 kg

2-280045.E
13.819,00 €



2-800045.E
9.850,00 €



Professional 2400x1200x200 Nehrdzavejúca oceľ
s Základná noha 650
Výška stola 850

4

2400 mm

1200 mm

200 mm

cca. 1069 kg

2-280030.E
11.235,00 €



2-800030.E
7.650,00 €



Professional 3000x1500x200 Nehrdzavejúca oceľ
s Základná noha 650
Výška stola 850

6

3000 mm

1500 mm

200 mm

cca. 1631 kg

2-280040.E
16.066,00 €



2-800040.E
12.886,00 €



Professional 4000x2000x200 Nehrdzavejúca oceľ
s Základná noha 650
Výška stola 850

8

4000 mm

2000 mm

200 mm

cca. 2568 kg

2-280055.E
26.964,00 €



2-800055.E
20.292,00 €



Iné veľkosti na požiadanie

Nehrdzavejúca oceľ

·



 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

Príplatok za stôl s inými nohami pozostáva z rozdielu ceny štandardnej nohy a zvolenej nohy.
Hmotnosť = Stôl + Paleta + Základná noha
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STOLY
Professional 750

Professional 750
Tvrdosť povrchu až 750 HV!
Zváracie stoly Professional 750 sú vyrábané z ocele S355J2+N
a dodatočne upravené plazmanitridovaním a povrchovou
úpravou. Na základe väčšej nosnosti zváracích stolov sú
špeciálne určené pre prácu s ťažkými dielmi.
Pokiaľ sú stoly vybavené diagonálnym rastrom, tak upínacie
možnosti sú skoro dvojnásobné.
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Strana 169
Výškovo nastaviteľná noha
s kolieskom a brzdou

Strana 168
Noha s kolieskom
a brzdou

Strana 170
Noha s pätkou pre ukotvenie
do podlahy

450-700 | 550-900

650

Strana 164
Základná noha

650 | 750

550-750

650 | 750

NOHY STOLA

Strana 166
Výškovo nastaviteľná noha

Výška nohy v mm.
Rozmery uvedené čiernou farbou sú štandardné výšky nôh
pre stoly uvedené vyššie. Rozmery uvedené šedou farbou,
v závislosti na type nohy, sú dostupné bez dodatočných
príplatkov ale musia byť uvedené na objednávke.

STOLY

1.

7.

200 mm

4.

24,5-27 mm

2.

3.

5.

6.

8.

9.

50

100

28 mm

50

100

1. HRÚBKA MATERIÁLU

4. BOČNÝ PANEL

7. REBROVANIE

• cca. 24,5 – 27 mm

• 200 mm výška
• dodatočné systémové otvory ponúkajú
paralelné upínanie s rozostupom 50 mm

• vzdialenosť od seba cca. 500 – 600 mm
• vyššie rebrovanie

2. MATERIÁL
Vysoko kvalitná oceľ S355J2+N,
plazmanitridované a BAR-úprava povrchu*

TVRDOSŤ PODĽA VICKERSOVEJ STUPNICE
Tvrdosť povrchu: cca. 450 – 750
Základná tvrdosť: cca. 165 – 220

5. PREPRACOVANÉ ZAOBLENIA
• zaoblenie s polomerom 3 mm na horných
horizontálnych hranách stola redukuje
možnosť poškodenia Siegmund príslušenstva a
komponentov
• zaoblenie s polomerom 6 mm na vertikálnych
hranách rohov redukuje riziko zranenia sa

8. NOHY STOLA
• Profil 90x90 mm
• Pätka Ø 90 mm (vyrobené z jedného kusa)
• presné nastavenie výšky v rozsahu 50 mm
(Platí iba pre základné nohy)

9. NOSNOSŤ
6. SYSTÉMOVÉ OTVORY
• Ø 28,15 mm
* Dôsledkom nedostatočnej materiálovej tvrdosti
Professional 750 je výrazne vyššie opotrebovanie
výrobku.

3. ŠPECIFIKÁCIA
• Vzdialenosť otvorov 100 mm
• Mriežka s rozostupom 100 mm

Zaoblenie hrán systémových otvorov s polomerom
R3 na pracovnej doske stola:
• redukcia poškodenia stola, Siegmund príslušenstva a
komponentov zákazníka
• pre jednoduchšie vkladanie čapov a príslušenstva
• ešte menšia priľnavosť rozstreku na okrajoch
systémových otvorov
• menšia pravdepodobnosť poškodenia okrajov
systémových otvorov dôsledkom manipulácie ťažkých
dielov
• veľké skosenie hrán otvorov na spodnej strane stola
pre optimálnu upínaciu silu čapov (pozrite stranu 246)

Nosnosť na nohu je 2.000 kg.
Maximálne odporúčané zaťaženie:
so 4 nohami = 4.000 kg
so 6 nohami = 6.000 kg
so 8 nohami = 8.000 kg
s rovnomerným rozložením hmotnosti.
(Platí iba pre základné nohy)
Matematicky celkové dovolené zaťaženia sú oveľa vyššie.
Uvedené povolené zaťaženia sú vypočítané s ohľadom
na bezpečnosť.

V prípade požadovanej vyššej nosnosti nás prosím
neváhajte kontaktovať.
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STOLY
Professional 750

Popis:
Stôl Professional 750 osadený horizontálne /
vertikálne usporiadanými systémovými otvormi
na pracovnej doske a paralelným rastrom otvorov
s rozostupom 50 mm na bokoch stola. Priemer
systémových otvorov je 28 mm, hrúbka materiálu
je 24,5-27 mm a stôl je vyrobený z vysoko kvalitnej
ocele S355J2+N. Raster s rozostupom 100 mm
uľahčuje zostavenie prípravku.
Zváracie stoly sú vyrobené milimetrovou stupnicou.

Na obrázku stôl Professional Extreme vo vyhotovení s diagonálnym rastrom.
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STOLY

Professional 750
plazmanitridovaný
Raster 100 mm

Professional 750
plazmanitridovaný
Diagonálny raster

Znížená cena bez
plazmanitridovania

Nohy stola: Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

Hmotnosť:

Professional 750 1000x1000x200
plazmanitridovaný
s Základná noha 650
Výška stola 850

4

1000 mm

1000 mm

200 mm

cca. 416 kg

2-280010.P
1.846,00 €



2-280010.PD
2.078,00 €



2-285110
-195,00 €



Professional 750 1200x800x200
plazmanitridovaný
s Základná noha 650
Výška stola 850

4

1200 mm

800 mm

200 mm

cca. 408 kg

2-280025.P
1.846,00 €



2-280025.PD
2.078,00 €



2-285125
-195,00 €



Professional 750 1200x1200x200
plazmanitridovaný
s Základná noha 650
Výška stola 850

4

1200 mm

1200 mm

200 mm

cca. 544 kg

2-280015.P
2.483,00 €



2-280015.PD
2.772,00 €



2-285115
-295,00 €



Professional 750 1500x1000x200
plazmanitridovaný
s Základná noha 650
Výška stola 850

4

1500 mm

1000 mm

200 mm

cca. 577 kg

2-280035.P
2.541,00 €



2-280035.PD
2.888,00 €



2-285135
-295,00 €



Professional 750 1500x1500x200
plazmanitridovaný
s Základná noha 650
Výška stola 850

4

1500 mm

1500 mm

200 mm

cca. 801 kg

2-280050.P
3.466,00 €



2-280050.PD
3.929,00 €



2-285150
-395,00 €



Professional 750 2000x1000x200
plazmanitridovaný
s Základná noha 650
Výška stola 850

4

2000 mm

1000 mm

200 mm

cca. 730 kg

2-280020.P
3.003,00 €



2-280020.PD
3.466,00 €



2-285120
-395,00 €



Professional 750 2000x1200x200
plazmanitridovaný
s Základná noha 650
Výška stola 850

4

2000 mm

1200 mm

200 mm

cca. 843 kg

2-280060.P
3.409,00 €



2-280060.PD
3.929,00 €



2-285160
-395,00 €



Professional 750 2000x2000x200
plazmanitridovaný
s Základná noha 650
Výška stola 850

4

2000 mm

2000 mm

200 mm

cca. 1299 kg

2-280045.P
5.272,00 €



2-280045.PD
5.966,00 €



2-285145
-595,00 €



Professional 750 2400x1200x200
plazmanitridovaný
s Základná noha 650
Výška stola 850

4

2400 mm

1200 mm

200 mm

cca. 986 kg

2-280030.P
3.814,00 €



2-280030.PD
4.392,00 €



2-285130
-495,00 €



Professional 750 3000x1500x200
plazmanitridovaný
s Základná noha 650
Výška stola 850

6

3000 mm

1500 mm

200 mm

cca. 1517 kg

2-280040.P
5.550,00 €



2-280040.PD
6.128,00 €



2-285140
-695,00 €



Professional 750 4000x2000x200
plazmanitridovaný
s Základná noha 650
Výška stola 850

8

4000 mm

2000 mm

200 mm

cca. 2501 kg

2-280055.P
8.328,00 €



2-280055.PD
9.138,00 €



2-285155
-895,00 €



Iné veľkosti na požiadanie

·



 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

Príplatok za stôl s inými nohami pozostáva z rozdielu ceny štandardnej nohy a zvolenej nohy.
Hmotnosť = Stôl + Paleta + Základná noha
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STOLY
Professional Extreme 8.7

Professional Extreme 8.7
Tvrdosť povrchu až 850 HV!
Stoly Professional Extreme 8.7 sú vyrábané zo špeciálnej
nástrojovej ocele s dodatočnou plazmanitridovanou
povrchovou úpravou. Sú zvlášť vhodné pre prácu s veľmi
ťažkými dielmi. Pokiaľ sú stoly vybavené diagonálnym rastrom,
tak upínacie možnosti sú skoro dvojnásobné.

Video o produkte
nájdete na:

www.siegmund.com/
V280020.X
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Strana 169
Výškovo nastaviteľná noha
s kolieskom a brzdou

Strana 168
Noha s kolieskom
a brzdou
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650
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NOHY STOLA

Strana 166
Výškovo nastaviteľná noha

Výška nohy v mm.
Rozmery uvedené čiernou farbou sú štandardné výšky nôh
pre stoly uvedené vyššie. Rozmery uvedené šedou farbou,
v závislosti na type nohy, sú dostupné bez dodatočných
príplatkov ale musia byť uvedené na objednávke.

STOLY

1.

7.

200 mm

4.

24,5-27 mm

2.

3.

5.

6.

8.

9.

50

50

50

28 mm

50

50

50

1. HRÚBKA MATERIÁLU

4. BOČNÝ PANEL

7. REBROVANIE

• cca. 24,5 – 27 mm

• 200 mm výška
• dodatočné systémové otvory ponúkajú
paralelné upínanie s rozostupom 50 mm

• vzdialenosť od seba cca. 500 – 600 mm
• vyššie rebrovanie

2. MATERIÁL
Tvrdená nástrojová oceľ X8.7,
plazmanitridované a BAR-úprava povrchu*

TVRDOSŤ PODĽA VICKERSOVEJ STUPNICE
Doska stola:
Tvrdosť povrchu: cca. 450 – 850
Základná tvrdosť: cca. 280 – 340
Bok stola:
Tvrdosť povrchu: cca. 450 – 750
Základná tvrdosť: cca. 165 – 220

5. PREPRACOVANÉ ZAOBLENIA
• zaoblenie s polomerom 3 mm na horných
horizontálnych hranách stola redukuje
možnosť poškodenia Siegmund príslušenstva a
komponentov
• zaoblenie s polomerom 6 mm na vertikálnych
hranách rohov redukuje riziko zranenia sa

3. ŠPECIFIKÁCIA

• Profil 90x90 mm
• Pätka Ø 90 mm (vyrobené z jedného kusa)
• Noha je presne nastaviteľná v rozsahu 50 mm
(Platí iba pre základné nohy)

9. NOSNOSŤ
6. SYSTÉMOVÉ OTVORY
• Ø 28,15 mm
Zaoblenie hrán systémových otvorov s polomerom
R3 na pracovnej doske stola:

* Boky stola sú vyrobené z našej štandardnej, vysoko
kvalitnej ocele S355J2+N s ohľadom na ideálny
pomer výkonu, životnosti a ceny.

8. NOHY STOLA

• redukcia poškodenia stola, Siegmund príslušenstva a
komponentov zákazníka
• pre jednoduchšie vkladanie čapov a príslušenstva
• ešte menšia priľnavosť rozstreku na okrajoch
systémových otvorov
• menšia pravdepodobnosť poškodenia okrajov
systémových otvorov dôsledkom manipulácie ťažkých
dielov
• veľké skosenie hrán otvorov na spodnej strane stola pre
optimálnu upínaciu silu čapov (pozrite stranu 246)

Nosnosť na nohu je 2.000 kg.
Maximálne odporúčané zaťaženie:
so 4 nohami = 4.000 kg
so 6 nohami = 6.000 kg
so 8 nohami = 8.000 kg
s rovnomerným rozložením hmotnosti.
(Platí iba pre základné nohy)
Matematicky celkové dovolené zaťaženia sú oveľa vyššie.
Uvedené povolené zaťaženia sú vypočítané s ohľadom
na bezpečnosť.

V prípade požadovanej vyššej nosnosti nás prosím
neváhajte kontaktovať.

• Vzdialenosť otvorov 100 mm
• Mriežka s rozostupom 100 mm
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STOLY
Professional Extreme 8.8

Professional Extreme 8.8
Tvrdosť povrchu až 900 HV!
Stoly Professional Extreme 8.8 sú vyrábané zo špeciálnej
nástrojovej ocele s dodatočnou plazmanitridovanou
povrchovou úpravou. Vzhľadom na svoju tvrdosť povrchu majú
tieto stoly vysokú odolnosť proti pôsobeniu korózie a nárazov.
Sú obzvlášť vhodné pre prácu s veľmi ťažkými dielmi.
Pokiaľ sú stoly vybavené diagonálnym rastrom, tak upínacie
možnosti sú skoro dvojnásobné.
Video o produkte
nájdete na:

www.siegmund.com/
VHardness
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Strana 166
Výškovo nastaviteľná noha

Výška nohy v mm.
Rozmery uvedené čiernou farbou sú štandardné výšky nôh
pre stoly uvedené vyššie. Rozmery uvedené šedou farbou,
v závislosti na type nohy, sú dostupné bez dodatočných
príplatkov ale musia byť uvedené na objednávke.

STOLY

1.

7.

200 mm

4.

24,5-27 mm

2.

3.

5.

6.

8.

9.

50

50

50

28 mm

50

50

50

1. HRÚBKA MATERIÁLU

4. BOČNÝ PANEL

7. REBROVANIE

• cca. 24,5 – 27 mm

• 200 mm výška
• dodatočné systémové otvory ponúkajú
paralelné upínanie s rozostupom 50 mm

• vzdialenosť od seba cca. 500 – 600 mm
• vyššie rebrovanie

2. MATERIÁL
Tvrdená nástrojová oceľ X8.8,
plazmanitridované a BAR-úprava povrchu*

TVRDOSŤ PODĽA VICKERSOVEJ STUPNICE
Doska stola:
Tvrdosť povrchu: cca. 500 – 900
Základná tvrdosť: cca. 360 – 420
Bok stola:
Tvrdosť povrchu: cca. 450 – 750
Základná tvrdosť: cca. 165 – 220
voliteľne:
Tvrdosť povrchu: cca. 500 – 900
Základná tvrdosť: cca. 360 – 420

* Boky stola sú vyrobené z našej štandardnej, vysoko
kvalitnej ocele S355J2+N s ohľadom na ideálny
pomer výkonu, životnosti a ceny.

3. ŠPECIFIKÁCIA

5. PREPRACOVANÉ ZAOBLENIA
• zaoblenie s polomerom 3 mm na horných
horizontálnych hranách stola redukuje možnosť
poškodenia Siegmund príslušenstva a komponentov
• zaoblenie s polomerom 6 mm na vertikálnych
hranách rohov redukuje riziko zranenia sa

8. NOHY STOLA
• Profil 90x90 mm
• Pätka Ø 90 mm (vyrobené z jedného kusa)
• Noha je presne nastaviteľná v rozsahu 50 mm
(Platí iba pre základné nohy)

9. NOSNOSŤ
6. SYSTÉMOVÉ OTVORY
• Ø 28,15 mm
Zaoblenie hrán systémových otvorov s
polomerom R3 na pracovnej doske stola:
• redukcia poškodenia stola, Siegmund príslušenstva a
komponentov zákazníka
• pre jednoduchšie vkladanie čapov a príslušenstva
• ešte menšia priľnavosť rozstreku na okrajoch
systémových otvorov
• menšia pravdepodobnosť poškodenia okrajov
systémových otvorov dôsledkom manipulácie ťažkých
dielov
• veľké skosenie hrán otvorov na spodnej strane stola pre
optimálnu upínaciu silu čapov (pozrite stranu 246)

Nosnosť na nohu je 2.000 kg.
Maximálne odporúčané zaťaženie:
so 4 nohami = 4.000 kg
so 6 nohami = 6.000 kg
so 8 nohami = 8.000 kg
s rovnomerným rozložením hmotnosti.
(Platí iba pre základné nohy)
Matematicky celkové dovolené zaťaženia sú oveľa vyššie.
Uvedené povolené zaťaženia sú vypočítané s ohľadom
na bezpečnosť.

V prípade požadovanej vyššej nosnosti nás prosím
neváhajte kontaktovať.

• Vzdialenosť otvorov 100 mm
• Mriežka s rozostupom 100 mm
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STOLY
Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8
1000x1000x200 mm
Popis:
Stôl Professional Extreme, 1000x1000x200 mm, osadený
horizontálne / vertikálne usporiadanými systémovými
otvormi na pracovnej doske a paralelným rastrom
otvorov s rozostupom 50 mm na bokoch stola. Priemer
systémových otvorov je 28 mm, hrúbka materiálu je
cca. 24,5-27 mm. Povrch stola je vyrobený z tvrdenej
nástrojovej ocele. Boky stola sú vyrobené z našej
štandardnej, vysoko kvalitnej ocele S355J2+N, pre
zachovanie rovnováhy medzi funkčnosťou, odolnosťou
a cenou stola. Raster s rozostupom 100 mm uľahčuje
zostavenie prípravku.
Zváracie stoly sú vyrobené milimetrovou stupnicou.
Prehľad a kompletné informácie ohľadom nôh stola a
ich vyhotoveniach nájdete na strane 162.

Hmotnosť: cca. 416 kg
Hmotnosť = Stôl + Paleta + Základná noha
Na obrázku stôl Professional Extreme vo vyhotovení s diagonálnym rastrom.
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STOLY
Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8
1000x1000x200 mm
Professional
Extreme 8.7 raster 100 mm

1000x1000x200 - plazmanitridovaný
bez nôh

Professional
Extreme 8.7 Diagonálny raster

Professional
Extreme 8.8 raster 100 mm

Professional
Extreme 8.8 Diagonálny raster

Znížená cena bez
plazmanitridovania

2-280010.X7.T1
1.894,00 €



2-280010.XD7.T1
2.125,00 €



2-280010.X8.T1
2.414,00 €



2-280010.XD8.T1
2.692,00 €



2-285110
-195,00 €



2-280010.X7
2.078,00 €



2-280010.XD7
2.309,00 €



2-280010.X8
2.598,00 €



2-280010.XD8
2.876,00 €



2-285110
-195,00 €



s Základná noha 650
Výška stola 850

 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

Možné varianty nôh pre zvárací stôl Professional Extreme
Príplatok Základná
noha
(pozrite stranu 164)

Príplatok Noha s
kolieskom a brzdou
650

Príplatok Noha s
pätkou pre ukotvenie
do podlahy 650

Príplatok Noha s
pätkou pre ukotvenie
do podlahy 750

Príplatok Výškovo
nastaviteľná noha
550-900

Príplatok Výškovo
nastaviteľná noha
450-700

(pozrite stranu 168)

(pozrite stranu 170)

(pozrite stranu 170)

(pozrite stranu 166)

(pozrite stranu 166)

Príplatok Výškovo
nastaviteľná noha s
kolieskom a brzdou
550-750
(pozrite stranu 169)

Vymeniteľné bez
príplatku

2-280857.XX

2-280876.XX

2-280874.XX

2-280875.XX

2-280877.XX

2-280878.XX

2-280879.XX

•

82,00 €

52,00 €

52,00 €

63,00 €

63,00 €

103,00 €

Špeciálne vybavenie pre zváracie stoly Professional Extreme

Bočný panel

Povrch

Extra príplatok
za dva-krát tvrdené
boky stola

Príplatok za
diagonálny raster pre
boky stola

(pozrite stranu 104)

(pozrite stranu 82)

50

50

(pozrite stranu 82)

Napríklad pre
Diagonálny raster + Milimetrová stupnica

Professional Extreme

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

100

50

50

50

50

50

50

50

(pozrite stranu 82)

Príplatok za
diagonálny raster závitová diera
M8 / M12 / M16

50

50

50

50

Príplatok za
raster 50 mm

50

50

50

50

M8

M12

M16

50

50

2-286710.X

2-286610.X

2-286510.X

2-286110.X

2-286210.X

2-286310.X

546,00 €

227,00 €

454,00 €

479,00 €

479,00 €

479,00 €

Vhodné spojovacie rámy pre tieto veľkosti stola nájdete na strane 370, vhodné zdvíhacie zariadenia na strane 174.
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STOLY
Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8
1200x800x200 mm
Popis:
Stôl Professional Extreme, 1200x800x200 mm, osadený
horizontálne / vertikálne usporiadanými systémovými
otvormi na pracovnej doske a paralelným rastrom
otvorov s rozostupom 50 mm na bokoch stola. Priemer
systémových otvorov je 28 mm, hrúbka materiálu je
cca. 24,5-27 mm. Povrch stola je vyrobený z tvrdenej
nástrojovej ocele. Boky stola sú vyrobené z našej
štandardnej, vysoko kvalitnej ocele S355J2+N, pre
zachovanie rovnováhy medzi funkčnosťou, odolnosťou
a cenou stola. Raster s rozostupom 100 mm uľahčuje
zostavenie prípravku.
Zváracie stoly sú vyrobené milimetrovou stupnicou.
Prehľad a kompletné informácie ohľadom nôh stola a
ich vyhotoveniach nájdete na strane 162.

Hmotnosť: cca. 408 kg
Hmotnosť = Stôl + Paleta + Základná noha
Na obrázku stôl Professional Extreme vo vyhotovení s diagonálnym rastrom.

108

STOLY
Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8
1200x800x200 mm
Professional
Extreme 8.7 raster 100 mm

1200x800x200 - plazmanitridovaný
bez nôh

Professional
Extreme 8.7 Diagonálny raster

Professional
Extreme 8.8 raster 100 mm

Professional
Extreme 8.8 Diagonálny raster

Znížená cena bez
plazmanitridovania

2-280025.X7.T1
1.894,00 €



2-280025.XD7.T1
2.125,00 €



2-280025.X8.T1
2.414,00 €



2-280025.XD8.T1
2.692,00 €



2-285125
-195,00 €



2-280025.X7
2.078,00 €



2-280025.XD7
2.309,00 €



2-280025.X8
2.598,00 €



2-280025.XD8
2.876,00 €



2-285125
-195,00 €



s Základná noha 650
Výška stola 850

 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

Možné varianty nôh pre zvárací stôl Professional Extreme
Príplatok Základná
noha
(pozrite stranu 164)

Príplatok Noha s
kolieskom a brzdou
650

Príplatok Noha s
pätkou pre ukotvenie
do podlahy 650

Príplatok Noha s
pätkou pre ukotvenie
do podlahy 750

Príplatok Výškovo
nastaviteľná noha
550-900

Príplatok Výškovo
nastaviteľná noha
450-700

(pozrite stranu 168)

(pozrite stranu 170)

(pozrite stranu 170)

(pozrite stranu 166)

(pozrite stranu 166)

Príplatok Výškovo
nastaviteľná noha s
kolieskom a brzdou
550-750
(pozrite stranu 169)

Vymeniteľné bez
príplatku

2-280857.XX

2-280876.XX

2-280874.XX

2-280875.XX

2-280877.XX

2-280878.XX

2-280879.XX

•

82,00 €

52,00 €

52,00 €

63,00 €

63,00 €

103,00 €

Špeciálne vybavenie pre zváracie stoly Professional Extreme

Bočný panel

Povrch

Extra príplatok
za dva-krát tvrdené
boky stola

Príplatok za
diagonálny raster pre
boky stola

(pozrite stranu 104)

(pozrite stranu 82)

50

50

(pozrite stranu 82)

Napríklad pre
raster 50 mm

Professional Extreme

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

100

50

50

50

50

50

50

50

(pozrite stranu 82)

Príplatok za
diagonálny raster závitová diera
M8 / M12 / M16

50

50

50

50

Príplatok za
raster 50 mm

50

50

50

50

M8

M12

M16

50

50

2-286725.X

2-286625.X

2-286525.X

2-286125.X

2-286225.X

2-286325.X

546,00 €

227,00 €

454,00 €

479,00 €

479,00 €

479,00 €

Vhodné spojovacie rámy pre tieto veľkosti stola nájdete na strane 370, vhodné zdvíhacie zariadenia na strane 174.

109

STOLY
Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8
1200x1200x200 mm
Popis:
Stôl Professional Extreme, 1200x1200x200 mm, osadený
horizontálne / vertikálne usporiadanými systémovými
otvormi na pracovnej doske a paralelným rastrom
otvorov s rozostupom 50 mm na bokoch stola. Priemer
systémových otvorov je 28 mm, hrúbka materiálu je
cca. 24,5-27 mm. Povrch stola je vyrobený z tvrdenej
nástrojovej ocele. Boky stola sú vyrobené z našej
štandardnej, vysoko kvalitnej ocele S355J2+N, pre
zachovanie rovnováhy medzi funkčnosťou, odolnosťou
a cenou stola. Raster s rozostupom 100 mm uľahčuje
zostavenie prípravku.
Zváracie stoly sú vyrobené milimetrovou stupnicou.
Prehľad a kompletné informácie ohľadom nôh stola a
ich vyhotoveniach nájdete na strane 162.

Hmotnosť: cca. 544 kg
Hmotnosť = Stôl + Paleta + Základná noha
Na obrázku stôl Professional Extreme vo vyhotovení s diagonálnym rastrom.

110

STOLY
Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8
1200x1200x200 mm
Professional
Extreme 8.7 raster 100 mm

1200x1200x200 - plazmanitridovaný
bez nôh

Professional
Extreme 8.7 Diagonálny raster

Professional
Extreme 8.8 raster 100 mm

Professional
Extreme 8.8 Diagonálny raster

Znížená cena bez
plazmanitridovania

2-280015.X7.T1
2.530,00 €



2-280015.XD7.T1
2.819,00 €



2-280015.X8.T1
2.819,00 €



2-280015.XD8.T1
3.120,00 €



2-285115
-295,00 €



2-280015.X7
2.714,00 €



2-280015.XD7
3.003,00 €



2-280015.X8
3.003,00 €



2-280015.XD8
3.304,00 €



2-285115
-295,00 €



s Základná noha 650
Výška stola 850

 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

Možné varianty nôh pre zvárací stôl Professional Extreme
Príplatok Základná
noha
(pozrite stranu 164)

Príplatok Noha s
kolieskom a brzdou
650

Príplatok Noha s
pätkou pre ukotvenie
do podlahy 650

Príplatok Noha s
pätkou pre ukotvenie
do podlahy 750

Príplatok Výškovo
nastaviteľná noha
550-900

Príplatok Výškovo
nastaviteľná noha
450-700

(pozrite stranu 168)

(pozrite stranu 170)

(pozrite stranu 170)

(pozrite stranu 166)

(pozrite stranu 166)

Príplatok Výškovo
nastaviteľná noha s
kolieskom a brzdou
550-750
(pozrite stranu 169)

Vymeniteľné bez
príplatku

2-280857.XX

2-280876.XX

2-280874.XX

2-280875.XX

2-280877.XX

2-280878.XX

2-280879.XX

•

82,00 €

52,00 €

52,00 €

63,00 €

63,00 €

103,00 €

Špeciálne vybavenie pre zváracie stoly Professional Extreme

Bočný panel

Povrch

Extra príplatok
za dva-krát tvrdené
boky stola

Príplatok za
diagonálny raster pre
boky stola

(pozrite stranu 104)

(pozrite stranu 82)

50

50

(pozrite stranu 82)

Napríklad pre
Stupnica

Professional Extreme

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

100

50

50

50

50

50

50

50

(pozrite stranu 82)

Príplatok za
diagonálny raster závitová diera
M8 / M12 / M16

50

50

50

50

Príplatok za
raster 50 mm

50

50

50

50

M8

M12

M16

50

50

2-286715.X

2-286615.X

2-286515.X

2-286115.X

2-286215.X

2-286315.X

660,00 €

227,00 €

624,00 €

479,00 €

479,00 €

479,00 €

Vhodné spojovacie rámy pre tieto veľkosti stola nájdete na strane 370, vhodné zdvíhacie zariadenia na strane 174.
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STOLY
Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8
1500x1000x200 mm
Popis:
Stôl Professional Extreme, 1500x1000x200 mm, osadený
horizontálne / vertikálne usporiadanými systémovými
otvormi na pracovnej doske a paralelným rastrom
otvorov s rozostupom 50 mm na bokoch stola. Priemer
systémových otvorov je 28 mm, hrúbka materiálu je
cca. 24,5-27 mm. Povrch stola je vyrobený z tvrdenej
nástrojovej ocele. Boky stola sú vyrobené z našej
štandardnej, vysoko kvalitnej ocele S355J2+N, pre
zachovanie rovnováhy medzi funkčnosťou, odolnosťou
a cenou stola. Raster s rozostupom 100 mm uľahčuje
zostavenie prípravku.
Zváracie stoly sú vyrobené milimetrovou stupnicou.
Prehľad a kompletné informácie ohľadom nôh stola a
ich vyhotoveniach nájdete na strane 162.

Hmotnosť: cca. 577 kg
Hmotnosť = Stôl + Paleta + Základná noha
Na obrázku stôl Professional Extreme vo vyhotovení s diagonálnym rastrom.
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STOLY
Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8
1500x1000x200 mm
Professional
Extreme 8.7 raster 100 mm

1500x1000x200 - plazmanitridovaný
bez nôh

Professional
Extreme 8.7 Diagonálny raster

Professional
Extreme 8.8 raster 100 mm

Professional
Extreme 8.8 Diagonálny raster

Znížená cena bez
plazmanitridovania

2-280035.X7.T1
2.704,00 €



2-280035.XD7.T1
3.051,00 €



2-280035.X8.T1
2.970,00 €



2-280035.XD8.T1
3.282,00 €



2-285135
-295,00 €



2-280035.X7
2.888,00 €



2-280035.XD7
3.235,00 €



2-280035.X8
3.154,00 €



2-280035.XD8
3.466,00 €



2-285135
-295,00 €



s Základná noha 650
Výška stola 850

 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

Možné varianty nôh pre zvárací stôl Professional Extreme
Príplatok Základná
noha
(pozrite stranu 164)

Príplatok Noha s
kolieskom a brzdou
650

Príplatok Noha s
pätkou pre ukotvenie
do podlahy 650

Príplatok Noha s
pätkou pre ukotvenie
do podlahy 750

Príplatok Výškovo
nastaviteľná noha
550-900

Príplatok Výškovo
nastaviteľná noha
450-700

(pozrite stranu 168)

(pozrite stranu 170)

(pozrite stranu 170)

(pozrite stranu 166)

(pozrite stranu 166)

Príplatok Výškovo
nastaviteľná noha s
kolieskom a brzdou
550-750
(pozrite stranu 169)

Vymeniteľné bez
príplatku

2-280857.XX

2-280876.XX

2-280874.XX

2-280875.XX

2-280877.XX

2-280878.XX

2-280879.XX

•

82,00 €

52,00 €

52,00 €

63,00 €

63,00 €

103,00 €

Špeciálne vybavenie pre zváracie stoly Professional Extreme

Bočný panel

Povrch

Extra príplatok
za dva-krát tvrdené
boky stola

Príplatok za
diagonálny raster pre
boky stola

(pozrite stranu 104)

(pozrite stranu 82)

50

50

(pozrite stranu 82)

Napríklad pre
Diagonálny raster M8

Professional Extreme

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

100

50

50

50

50

50

50

50

(pozrite stranu 82)

Príplatok za
diagonálny raster závitová diera
M8 / M12 / M16

50

50

50

50

Príplatok za
raster 50 mm

50

50

50

50

M8

M12

M16

50

50

2-286735.X

2-286635.X

2-286535.X

2-286135.X

2-286235.X

2-286335.X

690,00 €

227,00 €

624,00 €

479,00 €

479,00 €

479,00 €

Vhodné spojovacie rámy pre tieto veľkosti stola nájdete na strane 370, vhodné zdvíhacie zariadenia na strane 174.
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STOLY
Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8
1500x1500x200 mm
Popis:
Stôl Professional Extreme, 1500x1500x200 mm, osadený
horizontálne / vertikálne usporiadanými systémovými
otvormi na pracovnej doske a paralelným rastrom
otvorov s rozostupom 50 mm na bokoch stola. Priemer
systémových otvorov je 28 mm, hrúbka materiálu je
cca. 24,5-27 mm. Povrch stola je vyrobený z tvrdenej
nástrojovej ocele. Boky stola sú vyrobené z našej
štandardnej, vysoko kvalitnej ocele S355J2+N, pre
zachovanie rovnováhy medzi funkčnosťou, odolnosťou
a cenou stola. Raster s rozostupom 100 mm uľahčuje
zostavenie prípravku.
Zváracie stoly sú vyrobené milimetrovou stupnicou.
Prehľad a kompletné informácie ohľadom nôh stola a
ich vyhotoveniach nájdete na strane 162.

Hmotnosť: cca. 801 kg
Hmotnosť = Stôl + Paleta + Základná noha
Na obrázku stôl Professional Extreme vo vyhotovení s diagonálnym rastrom.
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STOLY
Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8
1500x1500x200 mm
Professional
Extreme 8.7 raster 100 mm

1500x1500x200 - plazmanitridovaný
bez nôh

Professional
Extreme 8.7 Diagonálny raster

Professional
Extreme 8.8 raster 100 mm

Professional
Extreme 8.8 Diagonálny raster

Znížená cena bez
plazmanitridovania

2-280050.X7.T1
3.514,00 €



2-280050.XD7.T1
3.977,00 €



2-280050.X8.T1
3.977,00 €



2-280050.XD8.T1
4.440,00 €



2-285150
-395,00 €



2-280050.X7
3.698,00 €



2-280050.XD7
4.161,00 €



2-280050.X8
4.161,00 €



2-280050.XD8
4.624,00 €



2-285150
-395,00 €



s Základná noha 650
Výška stola 850

 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

Možné varianty nôh pre zvárací stôl Professional Extreme
Príplatok Základná
noha
(pozrite stranu 164)

Príplatok Noha s
kolieskom a brzdou
650

Príplatok Noha s
pätkou pre ukotvenie
do podlahy 650

Príplatok Noha s
pätkou pre ukotvenie
do podlahy 750

Príplatok Výškovo
nastaviteľná noha
550-900

Príplatok Výškovo
nastaviteľná noha
450-700

(pozrite stranu 168)

(pozrite stranu 170)

(pozrite stranu 170)

(pozrite stranu 166)

(pozrite stranu 166)

Príplatok Výškovo
nastaviteľná noha s
kolieskom a brzdou
550-750
(pozrite stranu 169)

Vymeniteľné bez
príplatku

2-280857.XX

2-280876.XX

2-280874.XX

2-280875.XX

2-280877.XX

2-280878.XX

2-280879.XX

•

82,00 €

52,00 €

52,00 €

63,00 €

63,00 €

103,00 €

Špeciálne vybavenie pre zváracie stoly Professional Extreme

Bočný panel

Povrch

Extra príplatok
za dva-krát tvrdené
boky stola

Príplatok za
diagonálny raster pre
boky stola

(pozrite stranu 104)

(pozrite stranu 82)

50

50

(pozrite stranu 82)

Napríklad pre
Diagonálny raster M12

Professional Extreme

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

100

50

50

50

50

50

50

50

(pozrite stranu 82)

Príplatok za
diagonálny raster závitová diera
M8 / M12 / M16

50

50

50

50

Príplatok za
raster 50 mm

50

50

50

50

M8

M12

M16

50

50

2-286750.X

2-286650.X

2-286550.X

2-286150.X

2-286250.X

2-286350.X

893,00 €

216,00 €

898,00 €

630,00 €

630,00 €

630,00 €

Vhodné spojovacie rámy pre tieto veľkosti stola nájdete na strane 370, vhodné zdvíhacie zariadenia na strane 174.
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STOLY
Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8
2000x1000x200 mm
Popis:
Stôl Professional Extreme, 2000x1000x200 mm, osadený
horizontálne / vertikálne usporiadanými systémovými
otvormi na pracovnej doske a paralelným rastrom
otvorov s rozostupom 50 mm na bokoch stola. Priemer
systémových otvorov je 28 mm, hrúbka materiálu je
cca. 24,5-27 mm. Povrch stola je vyrobený z tvrdenej
nástrojovej ocele. Boky stola sú vyrobené z našej
štandardnej, vysoko kvalitnej ocele S355J2+N, pre
zachovanie rovnováhy medzi funkčnosťou, odolnosťou
a cenou stola. Raster s rozostupom 100 mm uľahčuje
zostavenie prípravku.
Zváracie stoly sú vyrobené milimetrovou stupnicou.
Prehľad a kompletné informácie ohľadom nôh stola a
ich vyhotoveniach nájdete na strane 162.

Hmotnosť: cca. 730 kg
Hmotnosť = Stôl + Paleta + Základná noha
Na obrázku stôl Professional Extreme vo vyhotovení s diagonálnym rastrom.
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STOLY
Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8
2000x1000x200 mm
Professional
Extreme 8.7 raster 100 mm

2000x1000x200 - plazmanitridovaný
bez nôh

Professional
Extreme 8.7 Diagonálny raster

Professional
Extreme 8.8 raster 100 mm

Professional
Extreme 8.8 Diagonálny raster

Znížená cena bez
plazmanitridovania

2-280020.X7.T1
3.167,00 €



2-280020.XD7.T1
3.618,00 €



2-280020.X8.T1
3.583,00 €



2-280020.XD8.T1
4.046,00 €



2-285120
-395,00 €



2-280020.X7
3.351,00 €



2-280020.XD7
3.802,00 €



2-280020.X8
3.767,00 €



2-280020.XD8
4.230,00 €



2-285120
-395,00 €



s Základná noha 650
Výška stola 850

 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

Možné varianty nôh pre zvárací stôl Professional Extreme
Príplatok Základná
noha
(pozrite stranu 164)

Príplatok Noha s
kolieskom a brzdou
650

Príplatok Noha s
pätkou pre ukotvenie
do podlahy 650

Príplatok Noha s
pätkou pre ukotvenie
do podlahy 750

Príplatok Výškovo
nastaviteľná noha
550-900

Príplatok Výškovo
nastaviteľná noha
450-700

(pozrite stranu 168)

(pozrite stranu 170)

(pozrite stranu 170)

(pozrite stranu 166)

(pozrite stranu 166)

Príplatok Výškovo
nastaviteľná noha s
kolieskom a brzdou
550-750
(pozrite stranu 169)

Vymeniteľné bez
príplatku

2-280857.XX

2-280876.XX

2-280874.XX

2-280875.XX

2-280877.XX

2-280878.XX

2-280879.XX

•

82,00 €

52,00 €

52,00 €

63,00 €

63,00 €

103,00 €

Špeciálne vybavenie pre zváracie stoly Professional Extreme

Bočný panel

Povrch

Extra príplatok
za dva-krát tvrdené
boky stola

Príplatok za
diagonálny raster pre
boky stola

(pozrite stranu 104)

(pozrite stranu 82)

50

50

(pozrite stranu 82)

Napríklad pre
Diagonálny raster M16

Professional Extreme

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

100

50

50

50

50

50

50

50

(pozrite stranu 82)

Príplatok za
diagonálny raster závitová diera
M8 / M12 / M16

50

50

50

50

Príplatok za
raster 50 mm

50

50

50

50

M8

M12

M16

50

50

2-286720.X

2-286620.X

2-286520.X

2-286120.X

2-286220.X

2-286320.X

858,00 €

227,00 €

851,00 €

630,00 €

630,00 €

630,00 €

Vhodné spojovacie rámy pre tieto veľkosti stola nájdete na strane 370, vhodné zdvíhacie zariadenia na strane 174.
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STOLY
Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8
2000x1200x200 mm
Popis:
Stôl Professional Extreme, 2000x1200x200 mm, osadený
horizontálne / vertikálne usporiadanými systémovými
otvormi na pracovnej doske a paralelným rastrom
otvorov s rozostupom 50 mm na bokoch stola. Priemer
systémových otvorov je 28 mm, hrúbka materiálu je
cca. 24,5-27 mm. Povrch stola je vyrobený z tvrdenej
nástrojovej ocele. Boky stola sú vyrobené z našej
štandardnej, vysoko kvalitnej ocele S355J2+N, pre
zachovanie rovnováhy medzi funkčnosťou, odolnosťou
a cenou stola. Raster s rozostupom 100 mm uľahčuje
zostavenie prípravku.
Zváracie stoly sú vyrobené milimetrovou stupnicou.
Prehľad a kompletné informácie ohľadom nôh stola a
ich vyhotoveniach nájdete na strane 162.

Hmotnosť: cca. 843 kg
Hmotnosť = Stôl + Paleta + Základná noha
Na obrázku stôl Professional Extreme vo vyhotovení s diagonálnym rastrom.
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STOLY
Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8
2000x1200x200 mm
Professional
Extreme 8.7 raster 100 mm

2000x1200x200 - plazmanitridovaný
bez nôh

Professional
Extreme 8.7 Diagonálny raster

Professional
Extreme 8.8 raster 100 mm

Professional
Extreme 8.8 Diagonálny raster

Znížená cena bez
plazmanitridovania

2-280060.X7.T1
3.572,00 €



2-280060.XD7.T1
4.081,00 €



2-280060.X8.T1
4.093,00 €



2-280060.XD8.T1
4.556,00 €



2-285160
-395,00 €



2-280060.X7
3.756,00 €



2-280060.XD7
4.265,00 €



2-280060.X8
4.277,00 €



2-280060.XD8
4.740,00 €



2-285160
-395,00 €



s Základná noha 650
Výška stola 850

 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

Možné varianty nôh pre zvárací stôl Professional Extreme
Príplatok Základná
noha
(pozrite stranu 164)

Príplatok Noha s
kolieskom a brzdou
650

Príplatok Noha s
pätkou pre ukotvenie
do podlahy 650

Príplatok Noha s
pätkou pre ukotvenie
do podlahy 750

Príplatok Výškovo
nastaviteľná noha
550-900

Príplatok Výškovo
nastaviteľná noha
450-700

(pozrite stranu 168)

(pozrite stranu 170)

(pozrite stranu 170)

(pozrite stranu 166)

(pozrite stranu 166)

Príplatok Výškovo
nastaviteľná noha s
kolieskom a brzdou
550-750
(pozrite stranu 169)

Vymeniteľné bez
príplatku

2-280857.XX

2-280876.XX

2-280874.XX

2-280875.XX

2-280877.XX

2-280878.XX

2-280879.XX

•

82,00 €

52,00 €

52,00 €

63,00 €

63,00 €

103,00 €

Špeciálne vybavenie pre zváracie stoly Professional Extreme

Bočný panel

Povrch

Extra príplatok
za dva-krát tvrdené
boky stola

Príplatok za
diagonálny raster pre
boky stola

(pozrite stranu 104)

(pozrite stranu 82)

50

50

(pozrite stranu 82)

Napríklad pre
diagonálny raster pre bok stola.

Professional Extreme

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

100

50

50

50

50

50

50

50

(pozrite stranu 82)

Príplatok za
diagonálny raster závitová diera
M8 / M12 / M16

50

50

50

50

Príplatok za
raster 50 mm

50

50

50

50

M8

M12

M16

50

50

2-286760.X

2-286660.X

2-286560.X

2-286160.X

2-286260.X

2-286360.X

941,00 €

227,00 €

973,00 €

693,00 €

693,00 €

693,00 €

Vhodné spojovacie rámy pre tieto veľkosti stola nájdete na strane 370, vhodné zdvíhacie zariadenia na strane 174.
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STOLY
Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8
2000x2000x200 mm
Popis:
Stôl Professional Extreme, 2000x2000x200 mm, osadený
horizontálne / vertikálne usporiadanými systémovými
otvormi na pracovnej doske a paralelným rastrom
otvorov s rozostupom 50 mm na bokoch stola. Priemer
systémových otvorov je 28 mm, hrúbka materiálu je
cca. 24,5-27 mm. Povrch stola je vyrobený z tvrdenej
nástrojovej ocele. Boky stola sú vyrobené z našej
štandardnej, vysoko kvalitnej ocele S355J2+N, pre
zachovanie rovnováhy medzi funkčnosťou, odolnosťou
a cenou stola. Raster s rozostupom 100 mm uľahčuje
zostavenie prípravku.
Zváracie stoly sú vyrobené milimetrovou stupnicou.
Prehľad a kompletné informácie ohľadom nôh stola a
ich vyhotoveniach nájdete na strane 162.

Hmotnosť: cca. 1.299 kg
Hmotnosť = Stôl + Paleta + Základná noha
Na obrázku stôl Professional Extreme vo vyhotovení s diagonálnym rastrom.
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STOLY
Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8
2000x2000x200 mm
Professional
Extreme 8.7 raster 100 mm

2000x2000x200 - plazmanitridovaný
bez nôh

Professional
Extreme 8.7 Diagonálny raster

Professional
Extreme 8.8 raster 100 mm

Professional
Extreme 8.8 Diagonálny raster

Znížená cena bez
plazmanitridovania

2-280045.X7.T1
5.435,00 €



2-280045.XD7.T1
6.130,00 €



2-280045.X8.T1
6.176,00 €



2-280045.XD8.T1
6.986,00 €



2-285145
-595,00 €



2-280045.X7
5.619,00 €



2-280045.XD7
6.314,00 €



2-280045.X8
6.360,00 €



2-280045.XD8
7.170,00 €



2-285145
-595,00 €



s Základná noha 650
Výška stola 850

 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

Možné varianty nôh pre zvárací stôl Professional Extreme
Príplatok Základná
noha
(pozrite stranu 164)

Príplatok Noha s
kolieskom a brzdou
650

Príplatok Noha s
pätkou pre ukotvenie
do podlahy 650

Príplatok Noha s
pätkou pre ukotvenie
do podlahy 750

Príplatok Výškovo
nastaviteľná noha
550-900

Príplatok Výškovo
nastaviteľná noha
450-700

(pozrite stranu 168)

(pozrite stranu 170)

(pozrite stranu 170)

(pozrite stranu 166)

(pozrite stranu 166)

Príplatok Výškovo
nastaviteľná noha s
kolieskom a brzdou
550-750
(pozrite stranu 169)

Vymeniteľné bez
príplatku

2-280857.XX

2-280876.XX

2-280874.XX

2-280875.XX

2-280877.XX

2-280878.XX

2-280879.XX

•

82,00 €

52,00 €

52,00 €

63,00 €

63,00 €

103,00 €

Špeciálne vybavenie pre zváracie stoly Professional Extreme

Bočný panel

Povrch

Extra príplatok
za dva-krát tvrdené
boky stola

Príplatok za
diagonálny raster pre
boky stola

(pozrite stranu 104)

(pozrite stranu 82)

50

50

(pozrite stranu 82)

Napríklad pre
raster 100 mm

Professional Extreme

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

100

50

50

50

50

50

50

50

(pozrite stranu 82)

Príplatok za
diagonálny raster závitová diera
M8 / M12 / M16

50

50

50

50

Príplatok za
raster 50 mm

50

50

50

50

M8

M12

M16

50

50

2-286745.X

2-286645.X

2-286545.X

2-286145.X

2-286245.X

2-286345.X

1.446,00 €

371,00 €

1.635,00 €

1.109,00 €

1.109,00 €

1.109,00 €

Vhodné spojovacie rámy pre tieto veľkosti stola nájdete na strane 370, vhodné zdvíhacie zariadenia na strane 174.
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STOLY
Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8
2400x1200x200 mm
Popis:
Stôl Professional Extreme, 2400x1200x200 mm, osadený
horizontálne / vertikálne usporiadanými systémovými
otvormi na pracovnej doske a paralelným rastrom
otvorov s rozostupom 50 mm na bokoch stola. Priemer
systémových otvorov je 28 mm, hrúbka materiálu je
cca. 24,5-27 mm. Povrch stola je vyrobený z tvrdenej
nástrojovej ocele. Boky stola sú vyrobené z našej
štandardnej, vysoko kvalitnej ocele S355J2+N, pre
zachovanie rovnováhy medzi funkčnosťou, odolnosťou
a cenou stola. Raster s rozostupom 100 mm uľahčuje
zostavenie prípravku.
Zváracie stoly sú vyrobené milimetrovou stupnicou.
Prehľad a kompletné informácie ohľadom nôh stola a
ich vyhotoveniach nájdete na strane 162.

Hmotnosť: cca. 986 kg
Hmotnosť = Stôl + Paleta + Základná noha
Na obrázku stôl Professional Extreme vo vyhotovení s diagonálnym rastrom.
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STOLY
Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8
2400x1200x200 mm
Professional
Extreme 8.7 raster 100 mm

2400x1200x200 - plazmanitridovaný
bez nôh

Professional
Extreme 8.7 Diagonálny raster

Professional
Extreme 8.8 raster 100 mm

Professional
Extreme 8.8 Diagonálny raster

Znížená cena bez
plazmanitridovania

2-280030.X7.T1
4.004,00 €



2-280030.XD7.T1
4.556,00 €



2-280030.X8.T1
4.440,00 €



2-280030.XD8.T1
5.134,00 €



2-285130
-495,00 €



2-280030.X7
4.188,00 €



2-280030.XD7
4.740,00 €



2-280030.X8
4.624,00 €



2-280030.XD8
5.318,00 €



2-285130
-495,00 €



s Základná noha 650
Výška stola 850

 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

Možné varianty nôh pre zvárací stôl Professional Extreme
Príplatok Základná
noha
(pozrite stranu 164)

Príplatok Noha s
kolieskom a brzdou
650

Príplatok Noha s
pätkou pre ukotvenie
do podlahy 650

Príplatok Noha s
pätkou pre ukotvenie
do podlahy 750

Príplatok Výškovo
nastaviteľná noha
550-900

Príplatok Výškovo
nastaviteľná noha
450-700

(pozrite stranu 168)

(pozrite stranu 170)

(pozrite stranu 170)

(pozrite stranu 166)

(pozrite stranu 166)

Príplatok Výškovo
nastaviteľná noha s
kolieskom a brzdou
550-750
(pozrite stranu 169)

Vymeniteľné bez
príplatku

2-280857.XX

2-280876.XX

2-280874.XX

2-280875.XX

2-280877.XX

2-280878.XX

2-280879.XX

•

82,00 €

52,00 €

52,00 €

63,00 €

63,00 €

103,00 €

Špeciálne vybavenie pre zváracie stoly Professional Extreme

Bočný panel

Povrch

Extra príplatok
za dva-krát tvrdené
boky stola

Príplatok za
diagonálny raster pre
boky stola

(pozrite stranu 104)

(pozrite stranu 82)

50

50

(pozrite stranu 82)

Napríklad pre
raster 50 mm

Professional Extreme

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

100

50

50

50

50

50

50

50

(pozrite stranu 82)

Príplatok za
diagonálny raster závitová diera
M8 / M12 / M16

50

50

50

50

Príplatok za
raster 50 mm

50

50

50

50

M8

M12

M16

50

50

2-286730.X

2-286630.X

2-286530.X

2-286130.X

2-286230.X

2-286330.X

1.090,00 €

307,00 €

1.130,00 €

806,00 €

806,00 €

806,00 €

Vhodné spojovacie rámy pre tieto veľkosti stola nájdete na strane 370, vhodné zdvíhacie zariadenia na strane 174.
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STOLY
Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8
3000x1500x200 mm
Popis:
Stôl Professional Extreme, 3000x1500x200 mm, osadený
horizontálne / vertikálne usporiadanými systémovými
otvormi na pracovnej doske a paralelným rastrom
otvorov s rozostupom 50 mm na bokoch stola. Priemer
systémových otvorov je 28 mm, hrúbka materiálu je
cca. 24,5-27 mm. Povrch stola je vyrobený z tvrdenej
nástrojovej ocele. Boky stola sú vyrobené z našej
štandardnej, vysoko kvalitnej ocele S355J2+N, pre
zachovanie rovnováhy medzi funkčnosťou, odolnosťou
a cenou stola. Raster s rozostupom 100 mm uľahčuje
zostavenie prípravku.
Zváracie stoly sú vyrobené milimetrovou stupnicou.
Prehľad a kompletné informácie ohľadom nôh stola a
ich vyhotoveniach nájdete na strane 162.

Hmotnosť: cca. 1.517 kg
Hmotnosť = Stôl + Paleta + Základná noha
Na obrázku stôl Professional Extreme vo vyhotovení s diagonálnym rastrom.
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STOLY
Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8
3000x1500x200 mm
Professional
Extreme 8.7 raster 100 mm

3000x1500x200 - plazmanitridovaný
bez nôh

Professional
Extreme 8.7 Diagonálny raster

Professional
Extreme 8.8 raster 100 mm

Professional
Extreme 8.8 Diagonálny raster

Znížená cena bez
plazmanitridovania

2-280040.X7.T1
5.676,00 €



2-280040.XD7.T1
6.315,00 €



2-280040.X8.T1
6.663,00 €



2-280040.XD8.T1
7.241,00 €



2-285140
-695,00 €



2-280040.X7
5.952,00 €



2-280040.XD7
6.591,00 €



2-280040.X8
6.939,00 €



2-280040.XD8
7.517,00 €



2-285140
-695,00 €



s Základná noha 650
Výška stola 850

 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

Možné varianty nôh pre zvárací stôl Professional Extreme
Príplatok Základná
noha
(pozrite stranu 164)

Príplatok Noha s
pätkou pre ukotvenie
do podlahy 650

Príplatok Noha s
pätkou pre ukotvenie
do podlahy 750

Príplatok Výškovo
nastaviteľná noha
550-900

Príplatok Výškovo
nastaviteľná noha
450-700

(pozrite stranu 170)

(pozrite stranu 170)

(pozrite stranu 166)

(pozrite stranu 166)

Vymeniteľné bez
príplatku

2-280857.XX

2-280874.XX

2-280875.XX

2-280877.XX

2-280878.XX

•

52,00 €

52,00 €

63,00 €

63,00 €

Špeciálne vybavenie pre zváracie stoly Professional Extreme

Bočný panel

Povrch

Extra príplatok
za dva-krát tvrdené
boky stola

Príplatok za
diagonálny raster pre
boky stola

(pozrite stranu 104)

(pozrite stranu 82)

50

50

(pozrite stranu 82)

Napríklad pre
Diagonálny raster M8

Professional Extreme

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

100

50

50

50

50

50

50

50

(pozrite stranu 82)

Príplatok za
diagonálny raster závitová diera
M8 / M12 / M16

50

50

50

50

Príplatok za
raster 50 mm

50

50

50

50

M8

M12

M16

50

50

2-286740.X

2-286640.X

2-286540.X

2-286140.X

2-286240.X

2-286340.X

1.491,00 €

307,00 €

1.805,00 €

945,00 €

945,00 €

945,00 €

Vhodné spojovacie rámy pre tieto veľkosti stola nájdete na strane 370, vhodné zdvíhacie zariadenia na strane 174.
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STOLY
Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8
4000x2000x200 mm
Popis:
Stôl Professional Extreme, 4000x2000x200 mm, osadený
horizontálne / vertikálne usporiadanými systémovými
otvormi na pracovnej doske a paralelným rastrom
otvorov s rozostupom 50 mm na bokoch stola. Priemer
systémových otvorov je 28 mm, hrúbka materiálu je
cca. 24,5-27 mm. Povrch stola je vyrobený z tvrdenej
nástrojovej ocele. Boky stola sú vyrobené z našej
štandardnej, vysoko kvalitnej ocele S355J2+N, pre
zachovanie rovnováhy medzi funkčnosťou, odolnosťou
a cenou stola. Raster s rozostupom 100 mm uľahčuje
zostavenie prípravku.
Zváracie stoly sú vyrobené milimetrovou stupnicou.
Prehľad a kompletné informácie ohľadom nôh stola a
ich vyhotoveniach nájdete na strane 162.

Hmotnosť: cca. 2.501 kg
Hmotnosť = Stôl + Paleta + Základná noha
Na obrázku stôl Professional Extreme vo vyhotovení s diagonálnym rastrom.
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STOLY
Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8
4000x2000x200 mm
Professional
Extreme 8.7 raster 100 mm

4000x2000x200 - plazmanitridovaný
bez nôh

Professional
Extreme 8.7 Diagonálny raster

Professional
Extreme 8.8 raster 100 mm

Professional
Extreme 8.8 Diagonálny raster

Znížená cena bez
plazmanitridovania

2-280055.X7.T1
8.793,00 €



2-280055.XD7.T1
9.696,00 €



2-280055.X8.T1
10.483,00 €



2-280055.XD8.T1
11.316,00 €



2-285155
-895,00 €



2-280055.X7
9.161,00 €



2-280055.XD7
10.064,00 €



2-280055.X8
10.851,00 €



2-280055.XD8
11.684,00 €



2-285155
-895,00 €



s Základná noha 650
Výška stola 850

 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

Možné varianty nôh pre zvárací stôl Professional Extreme
Príplatok Základná
noha
(pozrite stranu 164)

Príplatok Noha s
pätkou pre ukotvenie
do podlahy 650

Príplatok Noha s
pätkou pre ukotvenie
do podlahy 750

Príplatok Výškovo
nastaviteľná noha
550-900

Príplatok Výškovo
nastaviteľná noha
450-700

(pozrite stranu 170)

(pozrite stranu 170)

(pozrite stranu 166)

(pozrite stranu 166)

Vymeniteľné bez
príplatku

2-280857.XX

2-280874.XX

2-280875.XX

2-280877.XX

2-280878.XX

•

52,00 €

52,00 €

63,00 €

63,00 €

Špeciálne vybavenie pre zváracie stoly Professional Extreme

Bočný panel

Povrch

Extra príplatok
za dva-krát tvrdené
boky stola

Príplatok za
diagonálny raster pre
boky stola

(pozrite stranu 104)

(pozrite stranu 82)

50

50

(pozrite stranu 82)

Napríklad pre
Diagonálny raster + Milimetrová stupnica

Professional Extreme

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

100

50

50

50

50

50

50

50

(pozrite stranu 82)

Príplatok za
diagonálny raster závitová diera
M8 / M12 / M16

50

50

50

50

Príplatok za
raster 50 mm

50

50

50

50

M8

M12

M16

50

50

2-286755.X

2-286655.X

2-286555.X

2-286155.X

2-286255.X

2-286355.X

·

454,00 €

3.109,00 €

1.890,00 €

1.890,00 €

1.890,00 €

Vhodné spojovacie rámy pre tieto veľkosti stola nájdete na strane 370, vhodné zdvíhacie zariadenia na strane 174.
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STOLY
Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8 - Špeciálne veľkosti

Popis:
V prípade, že na aplikáciu nepostačujú štandardné
rozmery, ponúkame Vám stoly v špeciálnych rozmeroch
do maximálneho rozmeru 1400x3800 mm.
Ďalšie veľkosti dostupné na požiadanie. Ceny závisia od
počtu požadovaných stolov.
Zľava:
2 ks a viac: 5 %
5 ks a viac: 10 %
10 ks a viac: 15 %
Prehľad a kompletné informácie ohľadom nôh stola a ich
vyhotoveniach nájdete na strane 162.
Špeciálne vybavenie pre zváracie stoly ako napr.
milimetrová stupnica, diagonálny raster, 50 mm raster,
diagonálny raster s M8 / M12 / M16 závitmi je dostupné
na požiadanie.
Produkty dostupné na objednávku.
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Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8 - Špeciálne veľkosti

Rozmery
600

x

600

600

x

800

600

x

1000

600

x

1400

600

x

1600

600

x

1800

600

x

2000

600

x

2200

600

x

2400

600

x

2600

600

x

2800

600

x

3000

600

x

3200

600

x

3400

600

x

3600

600

x

3800

600

x

4000

800

x

800

800

x

1000

800

x

1400

800

x

1600

800

x

1800

800

x

2000

800

x

2200

800

x

2400

800

x

2600

800

x

2800

Professional
Professional
Extreme 8.7
Extreme 8.8
3.863,00 €
4.916,00 €
2-910606.XD7
2-910606.XD
4.113,00 €
5.235,00 €
2-910608.XD7
2-910608.XD
4.361,00 €
5.551,00 €
2-910610.XD7
2-910610.XD
4.859,00 €
6.184,00 €
2-910614.XD7
2-910614.XD
5.107,00 €
6.500,00 €
2-910616.XD7
2-910616.XD
5.356,00 €
6.816,00 €
2-910618.XD7
2-910618.XD
5.606,00 €
7.135,00 €
2-910620.XD7
2-910620.XD
5.854,00 €
7.451,00 €
2-910622.XD7
2-910622.XD
6.103,00 €
7.767,00 €
2-910624.XD7
2-910624.XD
6.352,00 €
8.084,00 €
2-910626.XD7
2-910626.XD
6.600,00 €
8.400,00 €
2-910628.XD7
2-910628.XD
6.849,00 €
8.717,00 €
2-910630.XD7
2-910630.XD
7.099,00 €
9.035,00 €
2-910632.XD7
2-910632.XD
7.347,00 €
9.351,00 €
2-910634.XD7
2-910634.XD
7.596,00 €
9.667,00 €
2-910636.XD7
2-910636.XD
7.844,00 €
9.984,00 €
2-910638.XD7
2-910638.XD
8.093,00 €
10.300,00 €
2-910640.XD7
2-910640.XD
4.408,00 €
5.610,00 €
2-910808.XD7
2-910808.XD
4.705,00 €
5.988,00 €
2-910810.XD7
2-910810.XD
5.297,00 €
6.741,00 €
2-910814.XD7
2-910814.XD
5.593,00 €
7.118,00 €
2-910816.XD7
2-910816.XD
5.890,00 €
7.496,00 €
2-910818.XD7
2-910818.XD
6.185,00 €
7.872,00 €
2-910820.XD7
2-910820.XD
6.482,00 €
8.249,00 €
2-910822.XD7
2-910822.XD
6.778,00 €
8.627,00 €
2-910824.XD7
2-910824.XD
7.073,00 €
9.002,00 €
2-910826.XD7
2-910826.XD
7.370,00 €
9.380,00 €
2-910828.XD7
2-910828.XD

Možné varianty nôh pre zvárací stôl Professional Extreme

Rozmery
800

x

3000

800

x

3200

800

x

3400

800

x

3600

800

x

3800

800

x

4000

1000 x

1200

1000 x

1400

1000 x

1600

1000 x

1800

1000 x

2200

1000 x

2400

1000 x

2600

1000 x

2800

1000 x

3000

1000 x

3200

1000 x

3400

1000 x

3600

1000 x

3800

1000 x

4000

1200 x

1400

1200 x

1600

1200 x

1800

1200 x

2200

1200 x

2600

1200 x

2800

1200 x

3000

Professional
Professional
Extreme 8.7
Extreme 8.8
7.667,00 €
9.757,00 €
2-910830.XD7
2-910830.XD
7.962,00 €
10.133,00 €
2-910832.XD7
2-910832.XD
8.258,00 €
10.511,00 €
2-910834.XD7
2-910834.XD
8.555,00 €
10.888,00 €
2-910836.XD7
2-910836.XD
8.850,00 €
11.264,00 €
2-910838.XD7
2-910838.XD
9.147,00 €
11.641,00 €
2-910840.XD7
2-910840.XD
5.391,00 €
6.861,00 €
2-911012.XD7
2-911012.XD
5.736,00 €
7.300,00 €
2-911014.XD7
2-911014.XD
6.079,00 €
7.737,00 €
2-911016.XD7
2-911016.XD
6.422,00 €
8.174,00 €
2-911018.XD7
2-911018.XD
7.109,00 €
9.047,00 €
2-911022.XD7
2-911022.XD
7.452,00 €
9.484,00 €
2-911024.XD7
2-911024.XD
7.796,00 €
9.923,00 €
2-911026.XD7
2-911026.XD
8.140,00 €
10.360,00 €
2-911028.XD7
2-911028.XD
8.483,00 €
10.796,00 €
2-911030.XD7
2-911030.XD
8.826,00 €
11.233,00 €
2-911032.XD7
2-911032.XD
9.169,00 €
11.670,00 €
2-911034.XD7
2-911034.XD
9.514,00 €
12.109,00 €
2-911036.XD7
2-911036.XD
9.857,00 €
12.545,00 €
2-911038.XD7
2-911038.XD
10.200,00 €
12.982,00 €
2-911040.XD7
2-911040.XD
6.174,00 €
7.857,00 €
2-911214.XD7
2-911214.XD
6.563,00 €
8.353,00 €
2-911216.XD7
2-911216.XD
6.955,00 €
8.851,00 €
2-911218.XD7
2-911218.XD
7.737,00 €
9.847,00 €
2-911222.XD7
2-911222.XD
8.518,00 €
10.841,00 €
2-911226.XD7
2-911226.XD
8.909,00 €
11.339,00 €
2-911228.XD7
2-911228.XD
9.299,00 €
11.835,00 €
2-911230.XD7
2-911230.XD

Rozmery
1200 x

3200

1200 x

3400

1200 x

3600

1200 x

3800

1200 x

4000

1400 x

1400

1400 x

1600

1400 x

1800

1400 x

2000

1400 x

2200

1400 x

2400

1400 x

2600

1400 x

2800

1400 x

3000

1400 x

3200

1400 x

3400

1400 x

3600

1400 x

3800

Professional
Professional
Extreme 8.7
Extreme 8.8
9.690,00 €
12.333,00 €
2-911232.XD7
2-911232.XD
10.082,00 €
12.831,00 €
2-911234.XD7
2-911234.XD
10.472,00 €
13.327,00 €
2-911236.XD7
2-911236.XD
10.863,00 €
13.825,00 €
2-911238.XD7
2-911238.XD
11.254,00 €
14.323,00 €
2-911240.XD7
2-911240.XD
6.611,00 €
8.415,00 €
2-911414.XD7
2-911414.XD
7.049,00 €
8.972,00 €
2-911416.XD7
2-911416.XD
7.487,00 €
9.529,00 €
2-911418.XD7
2-911418.XD
7.926,00 €
10.088,00 €
2-911420.XD7
2-911420.XD
8.364,00 €
10.645,00 €
2-911422.XD7
2-911422.XD
8.802,00 €
11.203,00 €
2-911424.XD7
2-911424.XD
9.240,00 €
11.760,00 €
2-911426.XD7
2-911426.XD
9.678,00 €
12.317,00 €
2-911428.XD7
2-911428.XD
10.117,00 €
12.876,00 €
2-911430.XD7
2-911430.XD
10.555,00 €
13.433,00 €
2-911432.XD7
2-911432.XD
10.993,00 €
13.991,00 €
2-911434.XD7
2-911434.XD
11.431,00 €
14.548,00 €
2-911436.XD7
2-911436.XD
11.868,00 €
15.105,00 €
2-911438.XD7
2-911438.XD

129

STOLY
Hliníková doska s otvormi

Popis:
Hliníková doska so systémovými otvormi špeciálne
navrhnutá pre spracovanie nehrdzavejúcej ocele,
ktorej hlavnou úlohou je zabránenie kontaminácie
nehrdzavejúcej ocele. Systémové otvory hliníkovej
dosky sú totožné s dierami na stole. Prevedenie z
nehrdzavejúcej ocele so systémovými otvormi je
dostupné na požiadanie.
Vhodné je objednať dosku zároveň so stolom z
dôvodu prepravných nákladov.
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Mriežka s rozostupom
100 mm

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

Hmotnosť:

Diagonálny raster

Hliníková doska s otvormi pre stôl 280010

994 mm

994 mm

2 mm

cca. 5,00 kg

2-280200
109,00 €



2-280200.D
139,00 €



Hliníková doska s otvormi pre stôl 280025

1194 mm

794 mm

2 mm

cca. 4,80 kg

2-280202
105,00 €



2-280202.D
134,00 €



Hliníková doska s otvormi pre stôl 280015

1194 mm

1194 mm

2 mm

cca. 7,30 kg

2-280204
157,00 €



2-280204.D
201,00 €



Hliníková doska s otvormi pre stôl 280035

1494 mm

994 mm

2 mm

cca. 7,50 kg

2-280206
164,00 €



2-280206.D
208,00 €



Hliníková doska s otvormi pre stôl 280050

1494 mm

1494 mm

2 mm

cca. 11 kg

2-280207
246,00 €



2-280207.D
313,00 €



Hliníková doska s otvormi pre stôl 280020

1994 mm

994 mm

2 mm

cca. 10 kg

2-280201
219,00 €



2-280201.D
279,00 €



Hliníková doska s otvormi pre stôl 280060

994 mm

1194 mm

2 mm

cca. 6,00 kg

2-280208
132,00 €



2-280208.D
167,00 €



Hliníková doska s otvormi pre stôl 280060 (2x 280208 / 280208.D)

cca. 12 kg

2-280208.2
262,00 €



2-280208.D.2
334,00 €



Hliníková doska s otvormi pre stôl 280045 (2x 280201 / 280201.D)

cca. 20 kg

2-280201.2
438,00 €



2-280201.D.2
557,00 €



Hliníková doska s otvormi pre stôl 280030 (2x 280204 / 280204.D)

cca. 15 kg

2-280204.2
315,00 €



2-280204.D.2
401,00 €



Hliníková doska s otvormi pre stôl 280040 (2x 280207 / 280207.D)

cca. 23 kg

2-280207.2
493,00 €



2-280207.D.2
624,00 €



Hliníková doska s otvormi pre stôl 280055 (4x 280201 / 280201.D)

cca. 40 kg

2-280201.4
876,00 €



2-280201.D.4
1.115,00 €



Hliníková doska s otvormi pre stôl 280040 (3x 280206 / 280206.D)

cca. 23 kg

2-280206.3
492,00 €



2-280206.D.3
624,00 €



 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84
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STOLY
Stôl s T-drážkami
PRIEČNE DRÁŽKY

POZDĹŽNE DRÁŽKY

KRÍŽOVÉ DRÁŽKY

Stôl s T-drážkami
Zváracie stoly s T-drážkami sú vyrobené z vysoko kvalitnej
ocele S355J2+N a následne sú termochemicky upravené
plazmanitridovaním. Prostredníctvom dodatočných úprav je povrch
odolnejší voči pôsobeniu korózie a zároveň získava stôl lepšie
mechanické vlastnosti.
Stôl s T-drážkami je dostupný vo vyhotoveniach s krížovými,
pozdĺžnymi alebo priečnymi drážkami. Na požiadanie je možné
vyrobiť aj stôl bez systémových otvorov.

650 | 750

NOHY STOLA
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Strana 164
Základná noha

Video o produkte
nájdete na:

www.siegmund.com/
V280020.PN

STOLY

1.

6.

4.

35-39 mm

24,5-27 mm

2.

5.

5.

7.

7.

200 mm

3.

1. HRÚBKA MATERIÁLU

4. SYSTÉMOVÉ OTVORY

6. REBROVANIE

• cca. 35 – 39 mm / 24,5 – 27 mm

Zaoblenie hrán systémových otvorov s polomerom
R3 na pracovnej doske stola:

• vzájomná vzdialenosť cca. 300-400 mm
• vyššie rebrovanie

2. T-DRÁŽKY
Zmeny dostupné za príplatok:
• Vzdialenosť medzi T-drážkami
(štandardne 100 mm)
• Veľkosť T-drážok
(štandardne 12 mm)

3. BOČNÝ PANEL
• 200 mm výška

• redukcia poškodenia stola, Siegmund
príslušenstva a komponentov zákazníka
• pre jednoduchšie vkladanie čapov a príslušenstva
• ešte menšia priľnavosť rozstreku na okrajoch
systémových otvorov
• menšia pravdepodobnosť poškodenia okrajov
systémových otvorov dôsledkom manipulácie
ťažkých dielov
• veľké skosenie hrán otvorov na spodnej strane
stola pre optimálnu upínaciu silu čapov
(pozrite stranu 246)

5. ZÁVITOVÁ DIERA
Zmeny dostupné za príplatok:
• Vzdialenosť otvorov so závitom
(štandardne 100 mm)
• rozmer závitových otvorov
(štandardne M10)
• dodatočné závitové diery na doske stola
(M8 / M10 / M12 / M16)

Na požiadanie stôl s T-drážkami bez systémových
otvorov.

7. PRÍSLUŠENSTVO
Pre stoly s T-drážkami je dostupné špeciálne
príslušenstvo ako závitové čapy, závitové puzdrá
a matice pre T-drážky. Samozrejme je možné
použiť akékoľvek iné príslušenstvo Siegmund
System 28.

8. NOSNOSŤ
Nosnosť na nohu je 2.000 kg.
Maximálne odporúčané zaťaženie:
so 4 nohami = 4.000 kg
so 6 nohami = 6.000 kg
so 8 nohami = 8.000 kg
s rovnomerným rozložením hmotnosti.
(Platí iba pre základné nohy)
Matematicky celkové dovolené zaťaženia sú oveľa
vyššie. Uvedené povolené zaťaženia sú vypočítané s
ohľadom na bezpečnosť.

V prípade požadovanej vyššej nosnosti nás prosím
neváhajte kontaktovať.

Všetky výhody zváracích stolov Professional Extreme 8.7 platia aj pre stoly s
T-drážkami. Viac na strane 103, časť 2, 3, 5, 6, 8 a 9.
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Stôl s T-drážkami vyhotovenie s krížovými drážkami

Popis:
Stôl s T-drážkami osadený horizontálne / vertikálne
usporiadanými systémovými otvormi a paralelným
rastrom 100 mm na bokoch stola. Dodatočne môže
byť upravený aj M10 závitovými dierami a krížovými
drážkami.
Krížové drážky s rozostupom 100 mm ponúkajú
upevnenie komponentov s oválnym otvorom v
každom smere. Príslušenstvo pre T-drážky nájdete
na strane 140.
Vzhľadom na náročnosť čistenia krížových drážok,
odporúčame používať stoly s T-drážkami pre
tzv. "čisté" aplikácie. Pre aplikácie so zváraním
odporúčame dodržiavať všetky techniky ochrany
pred rozstrekom zváracích guľôčok.
Na požiadanie stôl s T-drážkami bez systémových
otvorov.
Zmeny dostupné za príplatok:
• vzdialenosť medzi T-drážkami
(štandardne 100 mm)
• rozmery T-drážok
(štandardne 12 mm)
• vzdialenosti otvorov so závitom
(štandardne 100 mm)
• dodatočné závitové diery / závity
• rozmery závitových otvorov
(štandardne M10)
Prehľad a kompletné informácie ohľadom nôh stola
a ich vyhotoveniach nájdete na strane 162.
Ilustračné fotografie všetkých veľkostí nájdete na
www.siegmund.com.
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Stôl s T-drážkami
vyhotovenie s krížovými
drážkami plazmanitridovaný

Nohy stola:

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

Hmotnosť:

Stôl s T-drážkami 1000x1000x200 plazmanitridovaný
vyhotovenie s krížovými drážkami
s Základná noha 650
Výška stola 850

4

1000 mm

1000 mm

200 mm

cca. 520 kg

2-280010.PN
3.907,00 €



Stôl s T-drážkami 1200x800x200 plazmanitridovaný
vyhotovenie s krížovými drážkami
s Základná noha 650
Výška stola 850

4

1200 mm

800 mm

200 mm

cca. 488 kg

2-280025.PN
3.792,00 €



Stôl s T-drážkami 1200x1200x200 plazmanitridovaný
vyhotovenie s krížovými drážkami
s Základná noha 650
Výška stola 850

4

1200 mm

1200 mm

200 mm

cca. 725 kg

2-280015.PN
5.255,00 €



Stôl s T-drážkami 1500x1000x200 plazmanitridovaný
vyhotovenie s krížovými drážkami
s Základná noha 650
Výška stola 850

4

1500 mm

1000 mm

200 mm

cca. 728 kg

2-280035.PN
5.434,00 €



Stôl s T-drážkami 1500x1500x200 plazmanitridovaný
vyhotovenie s krížovými drážkami
s Základná noha 650
Výška stola 850

4

1500 mm

1500 mm

200 mm

cca. 1026 kg

2-280050.PN
7.444,00 €



Stôl s T-drážkami 2000x1000x200 plazmanitridovaný
vyhotovenie s krížovými drážkami
s Základná noha 650
Výška stola 850

4

2000 mm

1000 mm

200 mm

cca. 928 kg

2-280020.PN
6.686,00 €



Stôl s T-drážkami 2000x1200x200 plazmanitridovaný
vyhotovenie s krížovými drážkami
s Základná noha 650
Výška stola 850

4

2000 mm

1200 mm

200 mm

cca. 1069 kg

2-280060.PN
7.549,00 €



Stôl s T-drážkami 2000x2000x200 plazmanitridovaný
vyhotovenie s krížovými drážkami
s Základná noha 650
Výška stola 850

4

2000 mm

2000 mm

200 mm

cca. 1671 kg

2-280045.PN
12.160,00 €



Stôl s T-drážkami 2400x1200x200 plazmanitridovaný
vyhotovenie s krížovými drážkami
s Základná noha 650
Výška stola 850

4

2400 mm

1200 mm

200 mm

cca. 1269 kg

2-280030.PN
8.971,00 €



Stôl s T-drážkami 3000x1500x200 plazmanitridovaný
vyhotovenie s krížovými drážkami
s Základná noha 650
Výška stola 850

6

3000 mm

1500 mm

200 mm

cca. 1938 kg

2-280040.PN
12.577,00 €



Stôl s T-drážkami 4000x2000x200 plazmanitridovaný
vyhotovenie s krížovými drážkami
s Základná noha 650
Výška stola 850

8

4000 mm

2000 mm

200 mm

cca. 3270 kg

2-280055.PN
20.804,00 €



Iné veľkosti na požiadanie

·



 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

Príplatok za stôl s inými nohami pozostáva z rozdielu ceny štandardnej nohy a zvolenej nohy.
Hmotnosť = Stôl + Paleta + Základná noha

135

STOLY
Stôl s T-drážkami vyhotovenie s pozdĺžnymi drážkami

Popis:
Stôl s T-drážkami osadený horizontálne / vertikálne
usporiadanými systémovými otvormi na doske
stola ako aj paralelným 100 mm rastrom otvorov na
bokoch stola. Dodatočne sú pridané závitové diery
M10 a pozdĺžne drážky.
Pozdĺžne drážky s rozostupom 100 mm ponúkajú
fixáciu komponentov s oválnymi otvormi v každom
smere. Príslušenstvo pre T-drážky nájdete na
strane 140.
Vzhľadom na náročnosť čistenia drážok odporúčame
tieto stoly používať na „čisté“ aplikácie. V prípade
použitia ako zvárací stol odporúčame zvýšiť
pozornosť pri ošetrovaní stola pred rozstrekom
zváracích guľôčok.
Na požiadanie stôl s T-drážkami bez
systémových otvorov.
Zmeny dostupné za príplatok:
• vzdialenosť medzi T-drážkami
(štandardne 100 mm)
• rozmery T-drážok
(štandardne 12 mm)
• vzdialenosti otvorov so závitom
(štandardne 100 mm)
• dodatočné závitové diery / závity
• rozmery závitových otvorov
(štandardne M10)
Prehľad a kompletné informácie ohľadom nôh stola
a ich vyhotoveniach nájdete na strane 162.
Ilustračné fotografie všetkých veľkostí nájdete na
www.siegmund.com.

136

STOLY

Stôl s T-drážkami
vyhotovenie s pozdĺžnymi
drážkami plazmanitridovaný

Nohy stola:

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

Hmotnosť:

Stôl s T-drážkami 1200x800x200 plazmanitridovaný
vyhotovenie s pozdĺžnymi drážkami
s Základná noha 650
Výška stola 850

4

1200 mm

800 mm

200 mm

cca. 505 kg

2-280025.PNL
3.221,00 €



Stôl s T-drážkami 1500x1000x200 plazmanitridovaný
vyhotovenie s pozdĺžnymi drážkami
s Základná noha 650
Výška stola 850

4

1500 mm

1000 mm

200 mm

cca. 756 kg

2-280035.PNL
4.600,00 €



Stôl s T-drážkami 2000x1000x200 plazmanitridovaný
vyhotovenie s pozdĺžnymi drážkami
s Základná noha 650
Výška stola 850

4

2000 mm

1000 mm

200 mm

cca. 965 kg

2-280020.PNL
5.653,00 €



Stôl s T-drážkami 2000x1200x200 plazmanitridovaný
vyhotovenie s pozdĺžnymi drážkami
s Základná noha 650
Výška stola 850

4

2000 mm

1200 mm

200 mm

cca. 1114 kg

2-280060.PNL
6.377,00 €



Stôl s T-drážkami 2400x1200x200 plazmanitridovaný
vyhotovenie s pozdĺžnymi drážkami
s Základná noha 650
Výška stola 850

4

2400 mm

1200 mm

200 mm

cca. 1323 kg

2-280030.PNL
7.571,00 €



Stôl s T-drážkami 3000x1500x200 plazmanitridovaný
vyhotovenie s pozdĺžnymi drážkami
s Základná noha 650
Výška stola 850

6

3000 mm

1500 mm

200 mm

cca. 2023 kg

2-280040.PNL
10.618,00 €



Stôl s T-drážkami 4000x2000x200 plazmanitridovaný
vyhotovenie s pozdĺžnymi drážkami
s Základná noha 650
Výška stola 850

8

4000 mm

2000 mm

200 mm

cca. 3422 kg

2-280055.PNL
17.547,00 €



Iné veľkosti na požiadanie

·



 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

Príplatok za stôl s inými nohami pozostáva z rozdielu ceny štandardnej nohy a zvolenej nohy.
Hmotnosť = Stôl + Paleta + Základná noha
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STOLY
Stôl s T-drážkami vyhotovenie s priečnymi drážkami

Popis:
Nový stôl s T-drážkami osadený horizontálne /
vertikálne usporiadanými systémovými otvormi
na povrchu stola a paralelným 100 mm rastrom
otvorov na bokoch stola. Dodatočne môžu byť
pridané závitové diery M10 a priečne drážky.
Priečne drážky s rozostupom 100 mm ponúkajú
fixáciu komponentov s oválnymi otvormi v
každom smere. Príslušenstvo pre T-drážky
nájdete na strane 140.
Vzhľadom na náročnosť čistenia drážok
odporúčame tieto stoly používať na „čisté“
aplikácie. V prípade použitia ako zvárací stol
odporúčame zvýšiť pozornosť pri ošetrovaní
stola pred rozstrekom zváracích guľôčok.
Na požiadanie stôl s T-drážkami bez
systémových otvorov.
Zmeny dostupné za príplatok:
• vzdialenosť medzi T-drážkami
(štandardne 100 mm)
• rozmery T-drážok
(štandardne 12 mm)
• vzdialenosti otvorov so závitom
(štandardne 100 mm)
• dodatočné závitové diery / závity
• rozmery závitových otvorov
(štandardne M10)
Prehľad a kompletné informácie ohľadom
nôh stola a ich vyhotoveniach nájdete
na strane 162.
Ilustračné fotografie všetkých veľkostí nájdete
na www.siegmund.com.

138

STOLY

Stôl s T-drážkami
vyhotovenie s priečnymi
drážkami plazmanitridovaný

Nohy stola:

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

Hmotnosť:

Stôl s T-drážkami 1000x1000x200 plazmanitridovaný
vyhotovenie s priečnymi drážkami
s Základná noha 650
Výška stola 850

4

1000 mm

1000 mm

200 mm

cca. 537 kg

2-280010.PNK
3.392,00 €



Stôl s T-drážkami 1200x800x200 plazmanitridovaný
vyhotovenie s priečnymi drážkami
s Základná noha 650
Výška stola 850

4

1200 mm

800 mm

200 mm

cca. 504 kg

2-280025.PNK
3.292,00 €



Stôl s T-drážkami 1200x1200x200 plazmanitridovaný
vyhotovenie s priečnymi drážkami
s Základná noha 650
Výška stola 850

4

1200 mm

1200 mm

200 mm

cca. 751 kg

2-280015.PNK
4.551,00 €



Stôl s T-drážkami 1500x1000x200 plazmanitridovaný
vyhotovenie s priečnymi drážkami
s Základná noha 650
Výška stola 850

4

1500 mm

1000 mm

200 mm

cca. 755 kg

2-280035.PNK
4.704,00 €



Stôl s T-drážkami 1500x1500x200 plazmanitridovaný
vyhotovenie s priečnymi drážkami
s Základná noha 650
Výška stola 850

4

1500 mm

1500 mm

200 mm

cca. 1067 kg

2-280050.PNK
6.434,00 €



Stôl s T-drážkami 2000x1000x200 plazmanitridovaný
vyhotovenie s priečnymi drážkami
s Základná noha 650
Výška stola 850

4

2000 mm

1000 mm

200 mm

cca. 963 kg

2-280020.PNK
5.781,00 €



Stôl s T-drážkami 2000x1200x200 plazmanitridovaný
vyhotovenie s priečnymi drážkami
s Základná noha 650
Výška stola 850

4

2000 mm

1200 mm

200 mm

cca. 1112 kg

2-280060.PNK
6.524,00 €



Stôl s T-drážkami 2000x2000x200 plazmanitridovaný
vyhotovenie s priečnymi drážkami
s Základná noha 650
Výška stola 850

4

2000 mm

2000 mm

200 mm

cca. 1745 kg

2-280045.PNK
10.488,00 €



Stôl s T-drážkami 2400x1200x200 plazmanitridovaný
vyhotovenie s priečnymi drážkami
s Základná noha 650
Výška stola 850

4

2400 mm

1200 mm

200 mm

cca. 1321 kg

2-280030.PNK
7.746,00 €



Stôl s T-drážkami 3000x1500x200 plazmanitridovaný
vyhotovenie s priečnymi drážkami
s Základná noha 650
Výška stola 850

6

3000 mm

1500 mm

200 mm

cca. 2020 kg

2-280040.PNK
10.863,00 €



Stôl s T-drážkami 4000x2000x200 plazmanitridovaný
vyhotovenie s priečnymi drážkami
s Základná noha 650
Výška stola 850

8

4000 mm

2000 mm

200 mm

cca. 3417 kg

2-280055.PNK
17.954,00 €



Iné veľkosti na požiadanie

·



 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

Príplatok za stôl s inými nohami pozostáva z rozdielu ceny štandardnej nohy a zvolenej nohy.
Hmotnosť = Stôl + Paleta + Základná noha

139

STOLY
Upínacie puzdro pre stoly s T-drážkami a pre stoly so závitovými systémovými otvormi

Popis:
Upínacie púzdro pre stôl s T-drážkami je ideálny
upínací prvok pre Siegmund komponenty na stoly s
T-drážkami pomocou T-matice (obj. č. 280547).
Prostredníctvom upínacích puzdier so závitmi
M8 / M12 / M16 je možné používať Siegmund
komponenty na zváracích stoloch so závitmi.

280546.1

280546

280546.2

280546.3

Výška: (c)

Ø: (o)

Hmotnosť:

Upínacie puzdro pre závit M10 - stôl s T-drážkami
- vrátane skrutky
- Čiernené

28 mm

40 mm

0,11 kg

2-280546
13,00 €



Upínacie puzdro pre závit M8
- vrátane skrutky
- Čiernené

28 mm

40 mm

0,11 kg

2-280546.1
13,00 €



Upínacie puzdro pre závit M12
- vrátane skrutky
- Čiernené

28 mm

40 mm

0,10 kg

2-280546.2
13,00 €



Upínacie puzdro pre závit M16
- vrátane skrutky
- Čiernené

45 mm

40 mm

0,21 kg

2-280546.3
13,00 €



 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

140

Obj. číslo

STOLY
Matica pre T-drážky

Popis:
Matica do T-drážky ponúka flexibilitu upínania v
stoloch s T-drážkami.

280547

280547.1

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

Hmotnosť:

Obj. číslo

Matica pre T-drážky 18
- so závitom M10
- DIN 508

18 mm

18 mm

14 mm

0,02 kg

2-280547
7,00 €



Matica pre T-drážky 30
- so závitom M10
- DIN 508

30 mm

18 mm

14 mm

0,04 kg

2-280547.1
11,00 €



 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84
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STOLY
Oktagonálny stôl s bočnou stranou stola 200 mm Premium Light

Popis:
Oktagonálny stôl je najčastejšie používaný na
manipulátoroch v robotizovaných bunkách.
Oktagonálny stôl ponúka tie isté upínacie možnosti
ako stoly Siegmund Professional vzhľadom na
paralelné usporiadanie systémových otvorov na
všetkých deviatich stranách. Pre individuálne potreby
je možné stôl modifikovať podľa požiadaviek.
b

Pre upínanie na Premium Light s upínacim čapom je
potrebné použiť dištančný krúžok (obj. č. 280653).

ø

Materiál: Tvrdená nástrojová ocel zo špeciálnej
zliatiny Siegmund X8.7.
c

Ceny sú závislé od množstva.
Zľava:
2 ks a viac: 5 %
5 ks a viac: 10 %
10 ks a viac: 15 %

a

Pre spojenie oktagonálnej dosky s otočným stolom je
nutné použiť adaptér a spojovací diel. Za dodatočný
príplatok je možné tento adaptér navrhnúť a vyrobiť
na základe Vašich požiadaviek.
Hmotnosť sa môže líšiť v závislosti od prevedenia.
Špeciálne vybavenie pre zváracie stoly ako napr.
milimetrová stupnica, diagonálny raster, 50 mm
raster, diagonálny raster s M8 / M12 / M16 závitmi
je dostupné na požiadanie.
Ilustračné fotografie všetkých veľkostí nájdete na
www.siegmund.com.
Pätky alebo adaptér nie sú štandardnou súčasťou
oktagonálnych stolov.
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STOLY

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

Ø: (o)

MS: (d)

Hmotnosť:

Oktagonálny stôl Premium Light SW 800x200
plazmanitridovaný
bez nôh

331 mm

800 mm

200 mm

866 mm

15 mm

cca. 216 kg

2-820800.P
3.569,00 €



Oktagonálny stôl Premium Light SW 1000x200
plazmanitridovaný
bez nôh

414 mm

1000 mm

200 mm

1082 mm

15 mm

cca. 280 kg

2-821000.P
4.094,00 €



Oktagonálny stôl Premium Light SW 1200x200
plazmanitridovaný
bez nôh

497 mm

1200 mm

200 mm

1299 mm

15 mm

cca. 367 kg

2-821200.P
6.089,00 €



Oktagonálny stôl Premium Light SW 1400x200
plazmanitridovaný
bez nôh

580 mm

1400 mm

200 mm

1515 mm

15 mm

cca. 467 kg

2-821400.P
6.614,00 €



Oktagonálny stôl Premium Light SW 1500x200
plazmanitridovaný
bez nôh

621 mm

1500 mm

200 mm

1624 mm

15 mm

cca. 511 kg

2-821500.P
7.139,00 €



Oktagonálny stôl Premium Light SW 1600x200
plazmanitridovaný
bez nôh

663 mm

1600 mm

200 mm

1732 mm

15 mm

cca. 585 kg

2-821600.P
7.664,00 €



Oktagonálny stôl Premium Light SW 1700x200
plazmanitridovaný
bez nôh

704 mm

1700 mm

200 mm

1840 mm

15 mm

cca. 630 kg

2-821700.P
8.316,00 €



Oktagonálny stôl Premium Light SW 1800x200
plazmanitridovaný
bez nôh

746 mm

1800 mm

200 mm

1948 mm

15 mm

cca. 679 kg

2-821800.P
8.189,00 €



Iné veľkosti na požiadanie
Príplatok za úpravu adaptéra

plazmanitridovaný

·
0-940000
532,00 €





MS=Hrúbka materiálu;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

Pre upínanie na Premium Light s upínacim čapom je potrebné použiť dištančný krúžok (obj. č. 280653).
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STOLY
Oktagonálny stôl s bočnou stranou stola 200 mm

Popis:
Oktagonálny stôl je najčastejšie používaný na
manipulátoroch v robotizovaných bunkách.
Oktagonálny stôl ponúka tie isté upínacie možnosti
ako stoly Siegmund Professional vzhľadom na
paralelné usporiadanie systémových otvorov na
všetkých deviatich stranách. Pre individuálne potreby
je možné stôl modifikovať podľa požiadaviek.
b

Materiál S355J2+N oceľ.

ø

Ceny sú závislé od množstva.

c

a

Zľava:
2 ks a viac: 5 %
5 ks a viac: 10 %
10 ks a viac: 15 %
Pre spojenie oktagonálnej dosky s otočným stolom je
nutné použiť adaptér a spojovací diel. Za dodatočný
príplatok je možné tento adaptér navrhnúť a vyrobiť
na základe Vašich požiadaviek.
Hmotnosť sa môže líšiť v závislosti od prevedenia.
Špeciálne vybavenie pre zváracie stoly ako napr.
milimetrová stupnica, diagonálny raster, 50 mm
raster, diagonálny raster s M8 / M12 / M16 závitmi
je dostupné na požiadanie.
Ilustračné fotografie všetkých veľkostí nájdete na
www.siegmund.com.
Pätky alebo adaptér nie sú štandardnou súčasťou
oktagonálnych stolov.
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STOLY

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

Ø: (o)

MS: (d)

Hmotnosť:

Oktagonálny stôl SW 800x200 plazmanitridovaný
bez nôh

331 mm

800 mm

200 mm

866 mm

25 mm

cca. 291 kg

2-920800.P
3.569,00 €



Oktagonálny stôl SW 1000x200 plazmanitridovaný
bez nôh

414 mm

1000 mm

200 mm

1082 mm

25 mm

cca. 386 kg

2-921000.P
4.094,00 €



Oktagonálny stôl SW 1200x200 plazmanitridovaný
bez nôh

497 mm

1200 mm

200 mm

1299 mm

25 mm

cca. 513 kg

2-921200.P
6.089,00 €



Oktagonálny stôl SW 1400x200 plazmanitridovaný
bez nôh

580 mm

1400 mm

200 mm

1515 mm

25 mm

cca. 656 kg

2-921400.P
6.614,00 €



Oktagonálny stôl SW 1500x200 plazmanitridovaný
bez nôh

621 mm

1500 mm

200 mm

1624 mm

25 mm

cca. 725 kg

2-921500.P
7.139,00 €



Oktagonálny stôl SW 1600x200 plazmanitridovaný
bez nôh

663 mm

1600 mm

200 mm

1732 mm

25 mm

cca. 825 kg

2-921600.P
7.664,00 €



Oktagonálny stôl SW 1700x200 plazmanitridovaný
bez nôh

704 mm

1700 mm

200 mm

1840 mm

25 mm

cca. 896 kg

2-921700.P
8.316,00 €



Oktagonálny stôl SW 1800x200 plazmanitridovaný
bez nôh

746 mm

1800 mm

200 mm

1948 mm

25 mm

cca. 974 kg

2-921800.P
8.189,00 €



Iné veľkosti na požiadanie
Príplatok za úpravu adaptéra

plazmanitridovaný

·
0-940000
532,00 €





MS=Hrúbka materiálu;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84
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STOLY
Oktagonálny stôl s bočnou stranou stola 100 mm Premium Light

Popis:
Oktagonálny stôl je najčastejšie používaný na
manipulátoroch v robotizovaných bunkách.
Oktagonálny stôl ponúka tie isté upínacie možnosti
ako stoly Siegmund Professional vzhľadom na
paralelné usporiadanie systémových otvorov na
všetkých deviatich stranách. Pre individuálne potreby
je možné stôl modifikovať podľa požiadaviek.

b

Pre upínanie na Premium Light s upínacim čapom je
potrebné použiť dištančný krúžok (obj. č. 280653).

ø

Materiál: Tvrdená nástrojová ocel zo špeciálnej
zliatiny Siegmund X8.7.
c

Ceny sú závislé od množstva.
Zľava:
2 ks a viac: 5 %
5 ks a viac: 10 %
10 ks a viac: 15 %

a

Pre spojenie oktagonálnej dosky s otočným stolom je
nutné použiť adaptér a spojovací diel. Za dodatočný
príplatok je možné tento adaptér navrhnúť a vyrobiť
na základe Vašich požiadaviek.
Hmotnosť sa môže líšiť v závislosti od prevedenia.
Špeciálne vybavenie pre zváracie stoly ako napr.
milimetrová stupnica, diagonálny raster, 50 mm
raster, diagonálny raster s M8 / M12 / M16 závitmi
je dostupné na požiadanie.
Ilustračné fotografie všetkých veľkostí nájdete na
www.siegmund.com.
Pätky alebo adaptér nie sú štandardnou súčasťou
oktagonálnych stolov.
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STOLY

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

Ø: (o)

MS: (d)

Hmotnosť:

Oktagonálny stôl Premium Light SW 800x100
plazmanitridovaný
bez nôh

331 mm

800 mm

100 mm

866 mm

15 mm

cca. 150 kg

2-820800.1.P
3.149,00 €



Oktagonálny stôl Premium Light SW 1000x100
plazmanitridovaný
bez nôh

414 mm

1000 mm

100 mm

1082 mm

15 mm

cca. 197 kg

2-821000.1.P
3.569,00 €



Oktagonálny stôl Premium Light SW 1200x100
plazmanitridovaný
bez nôh

497 mm

1200 mm

100 mm

1299 mm

15 mm

cca. 266 kg

2-821200.1.P
4.619,00 €



Oktagonálny stôl Premium Light SW 1400x100
plazmanitridovaný
bez nôh

580 mm

1400 mm

100 mm

1515 mm

15 mm

cca. 350 kg

2-821400.1.P
5.669,00 €



Oktagonálny stôl Premium Light SW 1500x100
plazmanitridovaný
bez nôh

621 mm

1500 mm

100 mm

1624 mm

15 mm

cca. 385 kg

2-821500.1.P
6.089,00 €



Oktagonálny stôl Premium Light SW 1600x100
plazmanitridovaný
bez nôh

663 mm

1600 mm

100 mm

1732 mm

15 mm

cca. 450 kg

2-821600.1.P
6.299,00 €



Oktagonálny stôl Premium Light SW 1700x100
plazmanitridovaný
bez nôh

704 mm

1700 mm

100 mm

1840 mm

15 mm

cca. 487 kg

2-821700.1.P
7.069,00 €



Oktagonálny stôl Premium Light SW 1800x100
plazmanitridovaný
bez nôh

746 mm

1800 mm

100 mm

1948 mm

15 mm

cca. 530 kg

2-821800.1.P
7.664,00 €



Iné veľkosti na požiadanie
Príplatok za úpravu adaptéra

plazmanitridovaný

·
0-940000
532,00 €





MS=Hrúbka materiálu;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

Pre upínanie na Premium Light s upínacim čapom je potrebné použiť dištančný krúžok (obj. č. 280653).
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STOLY
Oktagonálny stôl s bočnou stranou stola 100 mm

Popis:
Oktagonálny stôl je najčastejšie používaný na
manipulátoroch v robotizovaných bunkách.
Oktagonálny stôl ponúka tie isté upínacie možnosti
ako stoly Siegmund Professional vzhľadom na
paralelné usporiadanie systémových otvorov na
všetkých deviatich stranách. Pre individuálne potreby
je možné stôl modifikovať podľa požiadaviek.
Materiál S355J2+N oceľ.
b

ø

Ceny sú závislé od množstva.

c

a

Zľava:
2 ks a viac: 5 %
5 ks a viac: 10 %
10 ks a viac: 15 %
Pre spojenie oktagonálnej dosky s otočným stolom je
nutné použiť adaptér a spojovací diel. Za dodatočný
príplatok je možné tento adaptér navrhnúť a vyrobiť
na základe Vašich požiadaviek.
Hmotnosť sa môže líšiť v závislosti od prevedenia.
Špeciálne vybavenie pre zváracie stoly ako napr.
milimetrová stupnica, diagonálny raster, 50 mm
raster, diagonálny raster s M8 / M12 / M16 závitmi
je dostupné na požiadanie.
Ilustračné fotografie všetkých veľkostí nájdete na
www.siegmund.com.
Pätky alebo adaptér nie sú štandardnou súčasťou
oktagonálnych stolov.
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STOLY

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

Ø: (o)

MS: (d)

Hmotnosť:

Oktagonálny stôl SW 800x100 plazmanitridovaný
bez nôh

331 mm

800 mm

100 mm

866 mm

25 mm

cca. 203 kg

2-920800.1.P
3.149,00 €



Oktagonálny stôl SW 1000x100 plazmanitridovaný
bez nôh

414 mm

1000 mm

100 mm

1082 mm

25 mm

cca. 277 kg

2-921000.1.P
3.569,00 €



Oktagonálny stôl SW 1200x100 plazmanitridovaný
bez nôh

497 mm

1200 mm

100 mm

1299 mm

25 mm

cca. 380 kg

2-921200.1.P
4.619,00 €



Oktagonálny stôl SW 1400x100 plazmanitridovaný
bez nôh

580 mm

1400 mm

100 mm

1515 mm

25 mm

cca. 501 kg

2-921400.1.P
5.669,00 €



Oktagonálny stôl SW 1500x100 plazmanitridovaný
bez nôh

621 mm

1500 mm

100 mm

1624 mm

25 mm

cca. 557 kg

2-921500.1.P
6.089,00 €



Oktagonálny stôl SW 1600x100 plazmanitridovaný
bez nôh

663 mm

1600 mm

100 mm

1732 mm

25 mm

cca. 645 kg

2-921600.1.P
6.299,00 €



Oktagonálny stôl SW 1700x100 plazmanitridovaný
bez nôh

704 mm

1700 mm

100 mm

1840 mm

25 mm

cca. 705 kg

2-921700.1.P
7.069,00 €



Oktagonálny stôl SW 1800x100 plazmanitridovaný
bez nôh

746 mm

1800 mm

100 mm

1948 mm

25 mm

cca. 771 kg

2-921800.1.P
7.664,00 €



Iné veľkosti na požiadanie
Príplatok za úpravu adaptéra

plazmanitridovaný

·
0-940000
532,00 €





MS=Hrúbka materiálu;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

149

STOLY
Oktagonálny stôl bez bočnej strany Premium Light

Popis:
Oktagonálny stôl je najčastejšie používaný na
manipulátoroch alebo v robotizovaných bunkách.
Oktagonálny stôl ponúka tie isté upínacie možnosti
ako štandardné upínacie stoly Siegmund vzhľadom
na systémové otvory a závitové otvory M8 po
stranách stola. Vzhľadom na špecifické požiadavky
môže byť stôl upravený presne podľa potreby.
Oktagonálnu dosku bez bočnej strany je možné
upevniť na manipulátor prostredníctvom
systémových otvorov s použitím upínacieho púzdra
(obj. č. 280500) a čapov.

b

ø

Pre upínanie na Premium Light s upínacim čapom je
potrebné použiť dištančný krúžok (obj. č. 280653).
c

Materiál: Tvrdená nástrojová ocel zo špeciálnej
zliatiny Siegmund X8.7.
Ceny sú závislé od množstva.

a

Zľava:
2 ks a viac: 5 %
5 ks a viac: 10 %
10 ks a viac: 15 %
Hmotnosť sa môže líšiť v závislosti od prevedenia.
Špeciálne vybavenie pre zváracie stoly ako napr.
milimetrová stupnica, diagonálny raster, 50 mm
raster, diagonálny raster s M8 / M12 / M16 závitmi
je dostupné na požiadanie.
Ilustračné fotografie všetkých veľkostí nájdete na
www.siegmund.com.

150

STOLY

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

Ø: (o)

MS: (d)

Hmotnosť:

Oktagonálny stôl Premium Light SW 600x15
plazmanitridovaný
bez nôh

249 mm

600 mm

15 mm

649 mm

15 mm

cca. 69 kg

2-840600.P
1.679,00 €



Oktagonálny stôl Premium Light SW 800x15
plazmanitridovaný
bez nôh

331 mm

800 mm

15 mm

866 mm

15 mm

cca. 95 kg

2-840800.P
2.099,00 €



Oktagonálny stôl Premium Light SW 1000x15
plazmanitridovaný
bez nôh

414 mm

1000 mm

15 mm

1082 mm

15 mm

cca. 142 kg

2-841000.P
2.519,00 €



Oktagonálny stôl Premium Light SW 1200x15
plazmanitridovaný
bez nôh

497 mm

1200 mm

15 mm

1299 mm

15 mm

cca. 205 kg

2-841200.P
3.175,00 €



Oktagonálny stôl Premium Light SW 1400x15
plazmanitridovaný
bez nôh

580 mm

1400 mm

15 mm

1515 mm

15 mm

cca. 254 kg

2-841400.P
3.994,00 €



Oktagonálny stôl Premium Light SW 1500x15
plazmanitridovaný
bez nôh

621 mm

1500 mm

15 mm

1636 mm

15 mm

cca. 310 kg

2-841500.P
4.234,00 €



Iné veľkosti na požiadanie
Príplatok za úpravu rozmiestnenia otvorov.

plazmanitridovaný

·
0-940000.1
395,00 €





MS=Hrúbka materiálu;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

Pre upínanie na Premium Light s upínacim čapom je potrebné použiť dištančný krúžok (obj. č. 280653).

151

STOLY
Oktagonálny stôl bez bočnej strany

Popis:
Oktagonálny stôl je najčastejšie používaný na
manipulátoroch alebo v robotizovaných bunkách.
Oktagonálny stôl ponúka tie isté upínacie možnosti
ako štandardné upínacie stoly Siegmund vzhľadom
na systémové otvory a závitové otvory M8 po
stranách stola. Vzhľadom na špecifické požiadavky
môže byť stôl upravený presne podľa potreby.

b

Oktagonálnu dosku bez bočnej strany je možné
upevniť na manipulátor prostredníctvom
systémových otvorov s použitím upínacieho púzdra
(obj. č. 280500) a čapov.

ø

Materiál S355J2+N oceľ.
c

a

Ceny sú závislé od množstva.
Zľava:
2 ks a viac: 5 %
5 ks a viac: 10 %
10 ks a viac: 15 %
Hmotnosť sa môže líšiť v závislosti od prevedenia.
Špeciálne vybavenie pre zváracie stoly ako napr.
milimetrová stupnica, diagonálny raster, 50 mm
raster, diagonálny raster s M8 / M12 / M16 závitmi
je dostupné na požiadanie.
Ilustračné fotografie všetkých veľkostí nájdete na
www.siegmund.com.
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STOLY

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

Ø: (o)

MS: (d)

Hmotnosť:

Oktagonálny stôl SW 600x25 plazmanitridovaný
bez nôh

249 mm

600 mm

25 mm

649 mm

25 mm

cca. 94 kg

2-940600.P
1.679,00 €



Oktagonálny stôl SW 800x25 plazmanitridovaný
bez nôh

331 mm

800 mm

25 mm

866 mm

25 mm

cca. 139 kg

2-940800.P
2.099,00 €



Oktagonálny stôl SW 1000x25 plazmanitridovaný
bez nôh

414 mm

1000 mm

25 mm

1082 mm

25 mm

cca. 198 kg

2-941000.P
2.519,00 €



Oktagonálny stôl SW 1200x25 plazmanitridovaný
bez nôh

497 mm

1200 mm

25 mm

1299 mm

25 mm

cca. 281 kg

2-941200.P
3.175,00 €



Oktagonálny stôl SW 1400x25 plazmanitridovaný
bez nôh

580 mm

1400 mm

25 mm

1515 mm

25 mm

cca. 388 kg

2-941400.P
3.994,00 €



Oktagonálny stôl SW 1500x25 plazmanitridovaný
bez nôh

621 mm

1500 mm

25 mm

1636 mm

25 mm

cca. 435 kg

2-941500.P
4.234,00 €



Iné veľkosti na požiadanie
Príplatok za úpravu rozmiestnenia otvorov.

plazmanitridovaný

·
0-940000.1
395,00 €





MS=Hrúbka materiálu;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84
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STOLY
Upínacia a výmenná doska s otvormi - Diagonálny raster

Popis:
Táto upínacia a výmenná doska je všestranne použiteľná
v kombinácii s upínacími stolmi, manipulátormi,
zváracími otočnými stolmi alebo len ako vymeniteľná
doska. Špeciálnou vlastnosťou dosky je vysoká
efektívnosť. Aj napriek svojej nízkej hmotnosti ponúka
širokú škálu možností upnutia v dôsledku dvojnásobného
počtu systémových otvorov (diagonálny raster). Doska
sa upína efektívne a rýchlo čapmi, kde je zabezpečená
kompatibilita s upínacím púzdrom (obj. č. 280500). Boky
dosky sú osadené závitovými dierami M8.
Minimálna šírka: 600 mm
Minimálna dĺžka: 800 mm
Minimálna plocha: 0,64 m²
Ostatné veľkosti na požiadanie.
Materiál: S355J2+N oceľ + plazmanitridovanie
Ceny sú závislé na požadovanom množstve.
Zľavy:
2 ks a viac: 5 %
5 ks a viac: 10 %
10 ks a viac: 15 %
Na požiadanie je dostupné vyhotovenie z nehrdzavejúcej
ocele.
Dodatočné závitové diery sú dostupné na požiadanie.

Hmotnosť: cca. 137 kg
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Ilustračné fotografie všetkých veľkostí nájdete na
www.siegmund.com.

STOLY
Upínacia a výmenná doska s otvormi - Diagonálny raster

Rozmery
600

x

800

600

x

1000

600

x

1200

800

x

800

800

x

1000

800

x

1200

800

x

1400

800

x

1600

800

x

1800

800

x

2000

800

x

2200

800

x

2400

1000 x

1000

1000 x

1200

1000 x

1400

1000 x

1600

1000 x

1800

1000 x

2000

1000 x

2200

1000 x

2400

1200 x

1200

1200 x

1400

1200 x

1600

1200 x

1800

1200 x

2000

1200 x

2200

Plazmanitridovaný

Oceľ S355J2+N

1.456,00 €
2-940608.PD
1.662,00 €
2-940610.PD
1.867,00 €
2-940612.PD
1.731,00 €
2-940808.PD
1.196,00 €
2-940810.PD
2.278,00 €
2-940812.PD
2.552,00 €
2-940814.PD
2.826,00 €
2-940816.PD
3.100,00 €
2-940818.PD
3.374,00 €
2-940820.PD
3.647,00 €
2-940822.PD
3.922,00 €
2-940824.PD
2.347,00 €
2-941010.PD
2.690,00 €
2-941012.PD
3.033,00 €
2-941014.PD
3.376,00 €
2-941016.PD
3.719,00 €
2-941018.PD
4.062,00 €
2-941020.PD
4.404,00 €
2-941022.PD
4.747,00 €
2-941024.PD
3.102,00 €
2-941212.PD
3.514,00 €
2-941214.PD
3.926,00 €
2-941216.PD
4.337,00 €
2-941218.PD
4.749,00 €
2-941220.PD
5.162,00 €
2-941222.PD

1.219,00 €
2-940608.D
1.392,00 €
2-940610.D
1.565,00 €
2-940612.D
1.451,00 €
2-940808.D
997,00 €
2-940810.D
1.911,00 €
2-940812.D
2.142,00 €
2-940814.D
2.372,00 €
2-940816.D
2.604,00 €
2-940818.D
2.834,00 €
2-940820.D
3.064,00 €
2-940822.D
3.295,00 €
2-940824.D
1.970,00 €
2-941010.D
2.258,00 €
2-941012.D
2.547,00 €
2-941014.D
2.836,00 €
2-941016.D
3.124,00 €
2-941018.D
3.413,00 €
2-941020.D
3.702,00 €
2-941022.D
3.991,00 €
2-941024.D
2.606,00 €
2-941212.D
2.952,00 €
2-941214.D
3.299,00 €
2-941216.D
3.645,00 €
2-941218.D
3.993,00 €
2-941220.D
4.340,00 €
2-941222.D

Rozmery
1200 x

2400

1400 x

1400

1400 x

1600

1400 x

1800

1400 x

2000

1400 x

2200

1400 x

2400

1500 x

1500

1500 x

1600

1500 x

1800

1500 x

2000

1500 x

2200

1500 x

2400

1500 x

2600

1500 x

2800

1500 x

3000

1600 x

1600

1600 x

1800

1600 x

2000

1600 x

2200

1600 x

2400

1600 x

2600

1600 x

2800

1600 x

3000

Plazmanitridovaný

Oceľ S355J2+N

5.573,00 €
2-941224.PD
3.994,00 €
2-941414.PD
4.476,00 €
2-941416.PD
4.956,00 €
2-941418.PD
5.437,00 €
2-941420.PD
5.917,00 €
2-941422.PD
6.398,00 €
2-941424.PD
4.492,00 €
2-941515.PD
4.750,00 €
2-941516.PD
5.266,00 €
2-941518.PD
5.781,00 €
2-941520.PD
6.297,00 €
2-941522.PD
6.811,00 €
2-941524.PD
7.327,00 €
2-941526.PD
7.842,00 €
2-941528.PD
8.358,00 €
2-941530.PD
5.025,00 €
2-941616.PD
5.575,00 €
2-941618.PD
6.125,00 €
2-941620.PD
6.675,00 €
2-941622.PD
7.225,00 €
2-941624.PD
7.773,00 €
2-941626.PD
8.323,00 €
2-941628.PD
8.873,00 €
2-941630.PD

4.686,00 €
2-941224.D
3.357,00 €
2-941414.D
3.762,00 €
2-941416.D
4.167,00 €
2-941418.D
4.572,00 €
2-941420.D
4.977,00 €
2-941422.D
5.382,00 €
2-941424.D
3.776,00 €
2-941515.D
3.994,00 €
2-941516.D
4.428,00 €
2-941518.D
4.862,00 €
2-941520.D
5.296,00 €
2-941522.D
5.730,00 €
2-941524.D
6.164,00 €
2-941526.D
6.598,00 €
2-941528.D
7.033,00 €
2-941530.D
4.225,00 €
2-941616.D
4.688,00 €
2-941618.D
5.151,00 €
2-941620.D
5.615,00 €
2-941622.D
6.078,00 €
2-941624.D
6.540,00 €
2-941626.D
7.004,00 €
2-941628.D
7.467,00 €
2-941630.D
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STOLY
Upínacia a výmenná doska s otvormi - raster 100 mm

Popis:
Táto upínacia a výmenná doska je všestranne použiteľná
v kombinácii s upínacími stolmi, manipulátormi,
zváracími otočnými stolmi alebo len ako vymeniteľná
doska. Špeciálnou vlastnosťou dosky je vysoká
efektívnosť. Aj napriek svojej nízkej hmotnosti ponúka
širokú škálu možností upnutia v dôsledku dvojnásobného
počtu systémových otvorov (diagonálny raster). Doska
sa upína efektívne a rýchlo čapmi, kde je zabezpečená
kompatibilita s upínacím púzdrom (obj. č. 280500). Boky
dosky sú osadené závitovými dierami M8.
Minimálna šírka: 600 mm
Minimálna dĺžka: 800 mm
Minimálna plocha: 0,64 m²
Ostatné veľkosti na požiadanie.
Materiál: S355J2+N oceľ + plazmanitridovanie
Ceny sú závislé na požadovanom množstve.
Zľavy:
2 ks a viac: 5 %
5 ks a viac: 10 %
10 ks a viac: 15 %
Na požiadanie je dostupné vyhotovenie z nehrdzavejúcej
ocele.
Dodatočné závitové diery sú dostupné na požiadanie.

Hmotnosť: cca. 137 kg
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Ilustračné fotografie všetkých veľkostí nájdete na
www.siegmund.com.

STOLY
Upínacia a výmenná doska s otvormi - raster 100 mm

Rozmery
600

x

800

600

x

1000

600

x

1200

800

x

800

800

x

1000

800

x

1200

800

x

1400

800

x

1600

800

x

1800

800

x

2000

800

x

2200

800

x

2400

1000 x

1000

1000 x

1200

1000 x

1400

1000 x

1600

1000 x

1800

1000 x

2000

1000 x

2200

1000 x

2400

1200 x

1200

1200 x

1400

1200 x

1600

1200 x

1800

1200 x

2000

1200 x

2200

Plazmanitridovaný

Oceľ S355J2+N

1.421,00 €
2-940608.P
1.617,00 €
2-940610.P
1.812,00 €
2-940612.P
1.682,00 €
2-940808.P
1.196,00 €
2-940810.P
2.201,00 €
2-940812.P
2.461,00 €
2-940814.P
2.721,00 €
2-940816.P
2.981,00 €
2-940818.P
3.241,00 €
2-940820.P
3.500,00 €
2-940822.P
3.761,00 €
2-940824.P
2.266,00 €
2-941010.P
2.591,00 €
2-941012.P
2.916,00 €
2-941014.P
3.241,00 €
2-941016.P
3.566,00 €
2-941018.P
3.891,00 €
2-941020.P
4.215,00 €
2-941022.P
4.540,00 €
2-941024.P
2.981,00 €
2-941212.P
3.371,00 €
2-941214.P
3.761,00 €
2-941216.P
4.150,00 €
2-941218.P
4.540,00 €
2-941220.P
4.931,00 €
2-941222.P

1.184,00 €
2-940608
1.347,00 €
2-940610
1.510,00 €
2-940612
1.402,00 €
2-940808
997,00 €
2-940810
1.834,00 €
2-940812
2.051,00 €
2-940814
2.267,00 €
2-940816
2.485,00 €
2-940818
2.701,00 €
2-940820
2.917,00 €
2-940822
3.134,00 €
2-940824
1.889,00 €
2-941010
2.159,00 €
2-941012
2.430,00 €
2-941014
2.701,00 €
2-941016
2.971,00 €
2-941018
3.242,00 €
2-941020
3.513,00 €
2-941022
3.784,00 €
2-941024
2.485,00 €
2-941212
2.809,00 €
2-941214
3.134,00 €
2-941216
3.458,00 €
2-941218
3.784,00 €
2-941220
4.109,00 €
2-941222

Rozmery
1200 x

2400

1400 x

1400

1400 x

1600

1400 x

1800

1400 x

2000

1400 x

2200

1400 x

2400

1500 x

1500

1500 x

1600

1500 x

1800

1500 x

2000

1500 x

2200

1500 x

2400

1500 x

2600

1500 x

2800

1500 x

3000

1600 x

1600

1600 x

1800

1600 x

2000

1600 x

2200

1600 x

2400

1600 x

2600

1600 x

2800

1600 x

3000

Plazmanitridovaný

Oceľ S355J2+N

5.320,00 €
2-941224.P
3.825,00 €
2-941414.P
4.281,00 €
2-941416.P
4.735,00 €
2-941418.P
5.190,00 €
2-941420.P
5.644,00 €
2-941422.P
6.099,00 €
2-941424.P
4.296,00 €
2-941515.P
4.540,00 €
2-941516.P
5.028,00 €
2-941518.P
5.515,00 €
2-941520.P
6.003,00 €
2-941522.P
6.489,00 €
2-941524.P
6.977,00 €
2-941526.P
7.464,00 €
2-941528.P
7.952,00 €
2-941530.P
4.800,00 €
2-941616.P
5.320,00 €
2-941618.P
5.840,00 €
2-941620.P
6.360,00 €
2-941622.P
6.880,00 €
2-941624.P
7.398,00 €
2-941626.P
7.918,00 €
2-941628.P
8.438,00 €
2-941630.P

4.433,00 €
2-941224
3.188,00 €
2-941414
3.567,00 €
2-941416
3.946,00 €
2-941418
4.325,00 €
2-941420
4.704,00 €
2-941422
5.083,00 €
2-941424
3.580,00 €
2-941515
3.784,00 €
2-941516
4.190,00 €
2-941518
4.596,00 €
2-941520
5.002,00 €
2-941522
5.408,00 €
2-941524
5.814,00 €
2-941526
6.220,00 €
2-941528
6.627,00 €
2-941530
4.000,00 €
2-941616
4.433,00 €
2-941618
4.866,00 €
2-941620
5.300,00 €
2-941622
5.733,00 €
2-941624
6.165,00 €
2-941626
6.599,00 €
2-941628
7.032,00 €
2-941630
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STOLY
Podperné a upínacie puzdro

Popis:
Podperné a upínacie púzdro je flexibilný nástroj,
ktorý je potrebný pre upevnenie Siegmund
komponentov v akejkoľvek pozícii za použitia
upínacích čapov. Toto púzdro je možné privariť
alebo upevniť na špecifické zariadenie zákazníka
a tak ponúknuť rýchle upnutie celého prvku
prostredníctvom upínacích čapov.

280500

Podperné a upínacie puzdro
- Čiernené
 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84
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Výška: (c)

Ø: (o)

Hmotnosť:

50 mm

90 mm

1,10 kg

Obj. číslo

2-280500
21,00 €



STOLY
Oceľový kryt

Popis:
Tento oceľový kryt sa používa pre utesnenie
systémových otvorov stolov Professional Extreme
a tak na ochranu pred hromadením nečistôt v
nepoužitých systémových otvoroch.

280238.1.10

Oceľový kryt / 10ks v balení
- Čiernené
- ochrana proti znečisteniu otvorov
- 10 kusov / 1 m lišty

Výška: (c)

Ø: (o)

Hmotnosť:

10 mm

30 mm

0,05 kg

Obj. číslo

2-280238.1.10
20,00 €



 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84
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NOHY STOLA

160

NOHY STOLA

Strana 164

Strana 164

Strana 164

Strana 164

Základná noha 650

Základná noha 750

Základná noha špeciálna výška
min. 150 mm

Krytka pätky nohy

Strana 166

Strana 166

Strana 166

Strana 168

Výškovo nastaviteľná noha 450-700

Výškovo nastaviteľná noha 550-900

Krytka pätky nohy

Noha s kolieskom a brzdou 650

Strana 169

Strana 170

Strana 170

Strana 172

Výškovo nastaviteľná noha s
kolieskom a brzdou 550-750

Noha s pätkou pre ukotvenie
do podlahy 650

Noha s pätkou pre ukotvenie
do podlahy 750

Manipulačná doska s kolieskom
pre stoly System 28 a 16

Strana 173

Strana 173

Strana 174

Pätka nohy

Pätka nohy

Hydraulické zdvíhacie zariadenie
pre stôl
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NOHY STOLA
Nohy stola
MONTÁŽ NÔH
STOLA:

ZÁKLADNÁ NOHA
Strana 164
VERZIA
750
Špeciálne veľkosti

Zaťaženie
na nohu:
2.000 kg

750 mm

650
650 mm

Do montážnej dosky sa vložia dve skrutky
s vnútorným šesťhranom vrátane poistných
podložiek. Následne je noha upevnená
skrutkami momentom 150 Nm.

Zaťaženie
na nohu:
2.000 kg

Skrutky sú súčasťou dodávky.
280858.X

Prosím dodržujte priložené montážne inštrukcie.

280857.X

VÝŠKOVO NASTAVITEĽNÁ NOHA
Strana 166
VERZIA

550-900
Špeciálne veľkosti

Zaťaženie
na nohu:
2.000 kg

280878.X

550-900 mm

450-700 mm

450-700

Zaťaženie
na nohu:
2.000 kg

280877.X

NOHA S KOLIESKOM A BRZDOU

Strana 168

VERZIA
650
650 mm

Špeciálne veľkosti

Zaťaženie
na nohu:
800 kg

280876.X

VÝŠKOVO NASTAVITEĽNÁ NOHA S KOLIESKOM A BRZDOU

Strana 169

550-750 mm

VERZIA
550-750
Špeciálne veľkosti

Zaťaženie
na nohu:
800 kg

280879.X

NOHA S PÄTKOU PRE UKOTVENIE DO PODLAHY

Strana 170

VERZIA

750
Špeciálne veľkosti

280874.X

162

Nohy stola nie sú vhodné pre stoly Basic.

Zaťaženie
na nohu:
2.000 kg

750 mm

650 mm

650

280875.X

Zaťaženie
na nohu:
2.000 kg

NOHY STOLA

1.

ZAŤAŽENIE NA NOHU STOLA

1. SKRUTKY S VNÚTORNÝM
ŠESŤHRANOM

Maximálne zaťaženie na nohu pre System 28 je
800-2.000 kg pre všetky stoly v závislosti od typu nôh.

• so závitom M16
• s Poistná podložka

Matematicky celkové dovolené zaťaženia sú
oveľa vyššie. Uvedené povolené zaťaženia sú
vypočítané s ohľadom na bezpečnosť.

2. MATERIÁL
• Stabilný profil 90x90 mm
• pre väčšiu stabilitu
• práškový nástrek

V prípade požadovanej vyššej nosnosti nás prosím
neváhajte kontaktovať.

3. PÄTKA NOHY
•
•
•
•

PRE MAXIMÁLNU BEZPEČNOSŤ:

1.

Ø 90 mm
pre optimálne rozloženie tlaku
vyrobené z jedného kusa
pre väčšiu stabilitu a presnosť

4. SKRUTKA
• stabilný závit M24x1,5 s jemným stúpaním
(stúpanie 1,5 mm)
• presné nastavenie výšky v rozsahu 50 mm
• s poistnou maticou

Prípustné zaťaženie

Vertikálne pôsobiaca sila:
20 kN

2.

4.
SW 20

4.
3.
3.

163

NOHY STOLA
Základná noha

Popis:
Noha je dostupná v niekoľkých dĺžkových
vyhotoveniach (špeciálne dĺžky na požiadanie).
Maximálne zaťaženie na nohu je 2.000 kg a nohu
je možné presne výškovo nastaviť v rozsahu 50 mm.
Kryt nohy chráni skrutku pred znečistením a
následným poškodením ako aj samotný zvárací
kábel pred poškodením od kontaktov so závitmi
skrutky.

c

280858.X

50 mm

280859

164

280857.X

NOHY STOLA

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

Základná noha 650
- presné doladenie výšky v rozsahu 50 mm

90 mm

90 mm

650 mm

Základná noha 750
- presné doladenie výšky v rozsahu 50 mm

90 mm

90 mm

750 mm

Základná noha špeciálna výška min. 150 mm
- presné doladenie výšky v rozsahu 50 mm

90 mm

90 mm

Hmotnosť:

Obj. číslo

8,50 kg

2-280858.X
46,00 €



9,00 kg

2-280857.X
46,00 €



2-280856.XS
·



Iné veľkosti a výšky dostupné na požiadanie
·
Krytka pätky nohy
- pre základnú nohu / pätku pre ukotvenie do podlahy

95 mm

95 mm

100 mm

0,45 kg

2-280859
10,00 €





 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

Nohy stola nie sú vhodné pre stoly Basic.
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NOHY STOLA
Výškovo nastaviteľná noha

Popis:
Výškovo-nastaviteľná noha je nastaviteľná v rozsahu
450-700 mm alebo 550-900 mm, maximálne
doporučené zaťaženie je 2.000 kg. Druhý uzamykací
čap dodáva väčšiu stabilitu. Noha je dodatočne
presne nastaviteľná v rozsahu 50 mm.
Kryt nohy chráni skrutku pred znečistením a
následným poškodením ako aj samotný zvárací
kábel pred poškodením od kontaktov so závitmi
skrutky.

c
280878.X

50 mm

280859.1

166

280877.X

NOHY STOLA

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

Hmotnosť:

Výškovo nastaviteľná noha 450-700
- presné doladenie výšky v rozsahu 50 mm
- Výška stola nastaviteľná v rozsahu 650-900 mm

Obj. číslo

90 mm

90 mm

450-700 mm

9,20 kg

2-280878.X
109,00 €



Výškovo nastaviteľná noha 550-900
- presné doladenie výšky v rozsahu 50 mm
- Výška stola nastaviteľná v rozsahu 750-1100 mm

90 mm

90 mm

550-900 mm

11,00 kg

2-280877.X
109,00 €



Iné veľkosti na požiadanie
·
Krytka pätky nohy
- Hliník
- pre výškovo nastaviteľnú nohu System 28
- pre základnú nohu / pätku pre ukotvenie do podlahy System 22

88 mm

88 mm

150 mm

0,45 kg

2-280859.1
12,00 €





 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

Nohy stola nie sú vhodné pre stoly Basic.
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NOHY STOLA
Noha s kolieskom a brzdou

Popis:
Noha s kolieskom a brzdou s maximálnym
zaťažením 800 kg na nohu. Nohu je možné presne
výškovo doladiť v rozsahu 20 mm.

c
20 mm

280876.X

Noha s kolieskom a brzdou 650
- Presné doladenie výšky v rozsahu 20 mm

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

Hmotnosť:

90 mm

90 mm

650 mm

9,00 kg

Obj. číslo

2-280876.X
128,00 €

Iné veľkosti na požiadanie
·
 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

Nohy stola nie sú vhodné pre stoly Basic.

168





NOHY STOLA
Výškovo nastaviteľná noha s kolieskom a brzdou

Popis:
Výškovo nastaviteľná noha s kolieskom a brzdou
s maximálnym doporučeným zaťažením 800 kg s
presným doladením výšky v rozsahu 20 mm.

c

20 mm

280879.X

Výškovo nastaviteľná noha s kolieskom a brzdou 550-750
- Presné doladenie výšky v rozsahu 20 mm
- Nastaviteľná výška stola 750-950 mm

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

Hmotnosť:

Obj. číslo

90 mm

90 mm

550-750 mm

14,70 kg

2-280879.X
149,00 €

Iné veľkosti na požiadanie
·





 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

Nohy stola nie sú vhodné pre stoly Basic.
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NOHY STOLA
Noha s pätkou pre ukotvenie do podlahy

Popis:
Noha s pätkou pre ukotvenie do podlahy má
maximálne zaťaženie 2.000 kg a ponúka možnosť
fixovať stôl pevne na podlahu a tak zvýšiť stabilitu.
Nohu je možné presne výškovo doladiť v rozsahu
50 mm.
Kryt nohy chráni skrutku pred znečistením a
následným poškodením ako aj samotný zvárací
kábel pred poškodením od kontaktov so závitmi
skrutky.

c
280874.X

280875.X

280868

280859

50 mm

170

NOHY STOLA

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

Noha s pätkou pre ukotvenie do podlahy 650
- presné doladenie výšky v rozsahu 50 mm
- Iné veľkosti na požiadanie

Ø: (o)

Hmotnosť:

Obj. číslo

90 mm

90 mm

650 mm

8,50 kg

2-280874.X
98,00 €



Noha s pätkou pre ukotvenie do podlahy 750
- presné doladenie výšky v rozsahu 50 mm
- Iné veľkosti na požiadanie

90 mm

90 mm

750 mm

9,00 kg

2-280875.X
98,00 €



Iné veľkosti na požiadanie
·
Pätka pre ukotvenie do podlahy
- Zameniteľné s pätkou zo štandardnej nohy a výškovo nastaviteľnej nohy.

130 mm

Vysoko záťažový kolík
- 1 set = 3 skrutky + 3 uzávery
Krytka pätky nohy
- pre základnú nohu / pätku pre ukotvenie do podlahy

95 mm

95 mm

100 mm

130 mm



3,00 kg

2-280868
41,00 €



0,40 kg

2-280869
16,00 €



0,45 kg

2-280859
10,00 €



 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

Nohy stola nie sú vhodné pre stoly Basic.
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NOHY STOLA
Manipulačná doska s kolieskom

Popis:
Doska s kolieskom zabezpečuje mobilitu
nízkych stolov. Výšku je možné doladiť
prostredníctvom skrutky.

a

b
c

280867

Manipulačná doska s kolieskom
- presné doladenie výšky v rozsahu 50 mm
- pre stoly System 28 a 16
 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84
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Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

Hmotnosť:

Obj. číslo

450 mm

205 mm

300 mm

36,00 kg

2-280867
369,00 €



NOHY STOLA
Pätka nohy

Popis:
Pätka je špeciálne koncipovaná pre spojovací
rám. Umožňuje použitie stola so spojovacím
rámom mimo podkladového systému. Zároveň
je použiteľná s každým stolom System 28. V
prípade, že sú tieto nohy použité v kombinácii
so stolmi Professional, tieto stoly s 28 mm
systémovými otvormi musia byť dodatočne
osadené adaptérom pre nohy (prosím uveďte v
objednávke).

280855.X

160855.X

Výška: (c)

Ø: (o)

Hmotnosť:

Obj. číslo

Pätka nohy
- presné doladenie výšky v rozsahu 50 mm
- M24x1,5 závit pre presné nastavenie
- pre spojovací rám

130 mm

90 mm

1,00 kg

2-280855.X
30,00 €



Pätka nohy
- Presné doladenie výšky v rozsahu 40 mm
- M16x1,5 závit pre presné nastavenie
- pre zvárací stôl System 28

100 mm

70 mm

0,40 kg

2-160855.X
27,00 €



 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84
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NOHY STOLA
Hydraulické zdvíhacie zariadenie

Popis:
Zdvíhacie zariadenie ponúka príležitosť výškovo
nastaviť Siegmund upínacie a zváracie stoly rýchlo,
nezávisle a na princípe hydrauliky. Jednoznačne je
to najjednoduchší spôsob manipulácie s ťažkými
dielmi.
Ďalšie nosnosti a úpravy v špeciálnych veľkostiach sú
dostupné na požiadanie.
Dĺžka kábla pre napájanie a prevádzku je 3m.
Základná výška zariadenia je minimálna výška
zdvíhacej plošiny. Maximálna výška je odvodená od
základnej výšky a efektívnej výšky zdvihu. Uvedené
výšky zodpovedajú hodnotám bez stola.

174

NOHY STOLA

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

Hmotnosť:

Hydraulické zdvíhacie zariadenie
- pre stôl 280010
- nosnosť 1000 kg / efektívna výška zdvihu 925 mm

Obj. číslo

990 mm

990 mm

235 mm

210,00 kg

5-289084
4.483,00 €



Hydraulické zdvíhacie zariadenie
- pre stôl 280025
- nosnosť 1000 kg / efektívna výška zdvihu 700 mm

1190 mm

790 mm

200 mm

270,00 kg

5-289905
3.706,00 €



Hydraulické zdvíhacie zariadenie
- pre stôl 280015
- nosnosť 2000 kg / efektívna výška zdvihu 700 mm

1190 mm

1190 mm

200 mm

300,00 kg

5-289239
5.291,00 €



Hydraulické zdvíhacie zariadenie
- pre stôl 280035
- nosnosť 2000 kg / efektívna výška zdvihu 800 mm

1490 mm

990 mm

200 mm

450,00 kg

5-289132
4.153,00 €



Hydraulické zdvíhacie zariadenie
- pre stôl 280050
- nosnosť 2000 kg / efektívna výška zdvihu 800 mm

1490 mm

1490 mm

280 mm

530,00 kg

5-289088
5.528,00 €



Hydraulické zdvíhacie zariadenie
- pre stôl 280020
- nosnosť 2000 kg / efektívna výška zdvihu 1000 mm

1990 mm

990 mm

230 mm

580,00 kg

5-289085
4.619,00 €



Hydraulické zdvíhacie zariadenie
- pre stôl 280060
- nosnosť 2000 kg / efektívna výška zdvihu 1000 mm

1990 mm

1190 mm

280 mm

800,00 kg

5-289893
6.409,00 €



Hydraulické zdvíhacie zariadenie
- pre stôl 280045
- nosnosť 3000 kg / efektívna výška zdvihu 1000 mm

1990 mm

1990 mm

350 mm

900,00 kg

5-289897
8.013,00 €



Hydraulické zdvíhacie zariadenie
- pre stôl 280030
- nosnosť 2000 kg / efektívna výška zdvihu 1300 mm

2390 mm

1190 mm

280 mm

800,00 kg

5-289367
4.484,00 €



Hydraulické zdvíhacie zariadenie
- pre stôl 280040
- nosnosť 3000 kg / efektívna výška zdvihu 1600 mm

2990 mm

1490 mm

350 mm

1200,00 kg

5-289087
7.458,00 €



Hydraulické zdvíhacie zariadenie
- pre stôl 280055
- nosnosť 5000 kg / efektívna výška zdvihu 1600 mm

3990 mm

1990 mm

460 mm

2200,00 kg

5-289089
11.906,00 €



 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

Z technických dôvodov sa môže výška líšiť.
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DORAZY

Strana 178

Strana 178

Strana 178

Strana 180

Excentrický doraz Ø 60

Excentrický doraz Ø 60
so závitom M10

Excentrický doraz Ø 100

Flexibilný doraz 25x156 Hliník

Strana 180

Strana 180

Strana 180

Strana 182

Flexibilný doraz 25x140 Oceľ

Flexibilný doraz 50x182 Oceľ

Flexibilný doraz 50x140 Oceľ

Univerzálny doraz 150 L

Strana 182

Strana 182

Strana 182

Strana 184

Univerzálny doraz 150 L

Univerzálny doraz 200 L

Univerzálny doraz 250 L

Univerzálny doraz 225 L

Strana 184

Strana 185

Strana 186

Strana 186

Univerzálny doraz 225 L Hliník

Univerzálny doraz 225 L FDS
s prítlačným prvkom

Univerzálny doraz 100

Univerzálny doraz 150

Strana 186

Strana 188

Strana 188

Strana 189

Univerzálny doraz 250

Univerzálny doraz 300

Univerzálny doraz 500

Univerzálny doraz 325 L

176

DORAZY

Strana 189

Strana 190

Strana 191

Strana 192

Univerzálny doraz 525 L

Univerzálny doraz 500 S

Univerzálny doraz 750 S

Univerzálny doraz 1000 S

Strana 193

Strana 194

Strana 195

Uhlová šablona

Plochý uholník 175 malý

Plochý uholník 500 veľká

177

DORAZY
Excentrický doraz

Popis:
Excentrický doraz je prostredníctvom jednoduchého
otočného mechanizmu vhodný pre plynulé a presné
zostavenie dielov bez veľkých nárokov na priestor.

280401

280403

178

280402

DORAZY

Ø: (o)

MS: (d)

Hmotnosť:

Excentrický doraz Ø 60
- nitridovaný
- vhodné do stiesnených podmienok

Obj. číslo

60 mm

25 mm

0,42 kg

2-280401.N
17,00 €



Excentrický doraz Ø 60 so závitom M10
- nitridovaný
- možnosť kombinácie - medzikus

60 mm

25 mm

0,41 kg

2-280402.N
20,00 €



Excentrický doraz Ø 100
- nitridovaný
- použiteľný taktiež ako podpera

100 mm

25 mm

1,40 kg

2-280403.N
20,00 €



MS=Hrúbka materiálu;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

= Odolnosť voči ryhám

=

Ochrana proti rozstreku
zvárania

= Ochrana pred koróziou

179

DORAZY
Flexibilný doraz Hliník / Oceľ

Popis:
Hliníkový flexibilný doraz nastaviteľný cez oválny
otvor používaný z dôvodu zaoblenia jednej strany
najmä pre rohové aplikácie alebo pre nerovné
povrchy. Je vhodný aj pre aplikácie s obmedzeným
priestorom.
Flexibilný doraz individuálne nastaviteľný cez oválny
otvor. Vzhľadom na oválne zakončenie je vhodný
pre aplikácie v rohoch a na rôzne tvarované diely.
Variabilný doraz 182 taktiež pokrýva možnosť
diagonálneho upínania.

d1

a

f

d

180

280412

280416

280417

280418

b

DORAZY

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

MS: (d)

WS: (d1)

VB: (f)

Flexibilný doraz 25x156
- Hliník

156 mm

52 mm

25 mm

12 mm

100 mm

Flexibilný doraz 25x140
- pozinkovaný

140 mm

40 mm

25 mm

6 mm

Flexibilný doraz 50x182
- požadovaný dlhý upínací čap
- pozinkovaný

182 mm

36 mm

50 mm

Flexibilný doraz 50x140
- požadovaný dlhý upínací čap
- pozinkovaný

140 mm

40 mm

50 mm

Hmotnosť:

Obj. číslo

0,30 kg

2-280412
18,00 €



100 mm

0,37 kg

2-280416
18,00 €



6 mm

150 mm

0,65 kg

2-280417
28,00 €



6 mm

100 mm

0,75 kg

2-280418
25,00 €



MS=Hrúbka materiálu; WS=Hrúbka steny; VB=Nastaviteľný rozsah;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

= Hliník

181

DORAZY
Univerzálny doraz 150 L / 200 L / 250 L

Popis:
Univerzálny doraz 150 L je nastaviteľný
prostredníctvom oválneho otvoru v rozsahu
0-100 mm.
Dostupné aj v pochrómovanom vyhotovení
pre prácu na meracích stoloch, pre prácu s
hliníkom, pre WIG zváranie.

a

d

280410.N

280410.A

280410.C

280410.1.N

b

280410.2.N

182

DORAZY

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

MS: (d)

VB: (f)

Hmotnosť:

Univerzálny doraz 150 L
- nitridovaný
- štandardne s obojstrannou milimetrovou stupnicou

Obj. číslo

150 mm

50 mm

25 mm

100 mm

0,78 kg

2-280410.N
29,00 €



Univerzálny doraz 150 L
- Hliník

150 mm

50 mm

25 mm

100 mm

0,30 kg

2-280410.A
32,00 €



Univerzálny doraz 150 L
- pochrómovaný, Dodací termín cca. 10 týžd

150 mm

50 mm

25 mm

100 mm

0,78 kg

2-280410.C
30,00 €



Univerzálny doraz 200 L
- nitridovaný
- štandardne s obojstrannou milimetrovou stupnicou

200 mm

50 mm

25 mm

150 mm

1,00 kg

2-280410.1.N
35,00 €



Univerzálny doraz 250 L
- nitridovaný
- štandardne s obojstrannou milimetrovou stupnicou

250 mm

50 mm

25 mm

200 mm

1,20 kg

2-280410.2.N
37,00 €



MS=Hrúbka materiálu; VB=Nastaviteľný rozsah;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

= Odolnosť voči ryhám

= Milimetrová stupnica

=

Ochrana proti rozstreku
zvárania

= Ochrana pred koróziou

= Hliník

183

DORAZY
Univerzálny doraz 225 L

Popis:
Univerzálny doraz 225 L môže byť prostredníctvom
kombinácie systémového otvoru a oválneho otvoru
(nastaviteľný rozsah je 0-100 mm) použitý ako fixný
alebo variabilný prvok upínania. Jeho použitie je
ešte efektívnejšie v kombinácii s prizmou alebo
adaptérom.
Dostupné aj v pochrómovanom vyhotovení pre prácu
na meracích stoloch, pre prácu s hliníkom, pre WIG
zváranie.

a

280420.N

d

280420.A

b

280420.C

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

MS: (d)

VB: (f)

Hmotnosť:

Univerzálny doraz 225 L
- nitridovaný
- štandardne s obojstrannou milimetrovou stupnicou

225 mm

50 mm

25 mm

100 mm

1,40 kg

2-280420.N
45,00 €



Univerzálny doraz 225 L
- Hliník

225 mm

50 mm

25 mm

100 mm

0,55 kg

2-280420.A
45,00 €



Univerzálny doraz 225 L
- pochrómovaný, Dodací termín cca. 10 týžd

225 mm

50 mm

25 mm

100 mm

1,40 kg

2-280420.C
45,00 €



MS=Hrúbka materiálu; VB=Nastaviteľný rozsah;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

184

= Odolnosť voči ryhám

= Milimetrová stupnica

=

Ochrana proti rozstreku
zvárania

= Ochrana pred koróziou

= Hliník

Obj. číslo

DORAZY
Univerzálny doraz 225 L FDS

Popis:
Univerzálny doraz 225 L FDS je dodatočne
doplnený prítlačným prvkom. Tento doraz je
ideálny pre upínanie plechov a formovaných dielov.
Prítlačný mechanizmus zabezpečuje upnutie dielu
dostatočnou silou v prípade, že sa neočakávajú
ďalšie významné deformácie pri zváraní.
Nastaviteľný rozsah cez oválny otvor je 0-100 mm.
Typická aplikácia: sériová výroba.

a

d

b

280421

Univerzálny doraz 225 L FDS
- s prítlačným prvkom
- Čiernené
- štandardne s obojstrannou milimetrovou stupnicou

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

MS: (d)

VB: (f)

Hmotnosť:

225 mm

50 mm

25 mm

100 mm

1,40 kg

Obj. číslo

2-280421
45,00 €



MS=Hrúbka materiálu; VB=Nastaviteľný rozsah;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

= Milimetrová stupnica

185

DORAZY
Univerzálny doraz 100 / 150 / 250

Popis:
Univerzálny doraz je možné vďaka systému
otvorov pevne zafixovať a je dostupný v rôznych
veľkostiach. Vzdialenosť medzi otvormi je 50 mm.
Dostupné aj v pochrómovanom vyhotovení pre
prácu na meracích stoloch, pre prácu s hliníkom,
pre WIG zváranie.
280407

280407.C

280408

280408.C

280409

280409.C

a

d

186

b

DORAZY

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

MS: (d)

Hmotnosť:

Univerzálny doraz 100
- 2 systémové otvory
- nitridovaný

Obj. číslo

100 mm

50 mm

25 mm

0,75 kg

2-280407.N
19,00 €



Univerzálny doraz 100
- 2 systémové otvory
- pochrómovaný, Dodací termín cca. 10 týžd

100 mm

50 mm

25 mm

0,75 kg

2-280407.C
22,00 €



Univerzálny doraz 150
- 3 systémové otvory
- nitridovaný

150 mm

50 mm

25 mm

1,10 kg

2-280408.N
24,00 €



Univerzálny doraz 150
- 3 systémové otvory
- pochrómovaný, Dodací termín cca. 10 týžd

150 mm

50 mm

25 mm

1,10 kg

2-280408.C
29,00 €



Univerzálny doraz 250
- 5 systémových otvorov
- nitridovaný

250 mm

50 mm

25 mm

1,80 kg

2-280409.N
35,00 €



Univerzálny doraz 250
- 5 systémových otvorov
- pochrómovaný, Dodací termín cca. 10 týžd

250 mm

50 mm

25 mm

1,80 kg

2-280409.C
49,00 €



MS=Hrúbka materiálu;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

= Odolnosť voči ryhám

=

Ochrana proti rozstreku
zvárania

= Ochrana pred koróziou

187

DORAZY
Univerzálny doraz 300 / 500

Popis:
Univerzálny doraz 300 špeciálne navrhnutý pre
rozšírenie dorazových možností. Pevná fixácia
alebo variabilný posun je dosiahnutý kombináciou
troch systémových otvorov a oválneho otvoru
(s nastaviteľným rozsahom 0-100 mm).
Univerzálny doraz 500 špeciálne navrhnutý na
rozšírenie dorazových možností. Pevná fixácia
alebo variabilný posun je dosiahnutý kombináciou
siedmych systémových otvorov a oválneho otvoru
(s nastaviteľným rozsahom 0-100 mm).
Dostupné aj v pochrómovanom vyhotovení pre
prácu na meracích stoloch, pre prácu s hliníkom,
pre WIG zváranie.

a

280426.N

d

280426.C

b

280427.N

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

MS: (d)

VB: (f)

Hmotnosť:

Univerzálny doraz 300
- 3 systémové otvory
- nitridovaný

300 mm

50 mm

25 mm

100 mm

1,85 kg

2-280426.N
45,00 €



Univerzálny doraz 300
- 3 systémové otvory
- pochrómovaný, Dodací termín cca. 10 týžd

300 mm

50 mm

25 mm

100 mm

1,85 kg

2-280426.C
56,00 €



Univerzálny doraz 500
- 7 systémových otvorov
- nitridovaný

500 mm

50 mm

25 mm

100 mm

3,30 kg

2-280427.N
59,00 €



MS=Hrúbka materiálu; VB=Nastaviteľný rozsah;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

188

= Odolnosť voči ryhám

=

Ochrana proti rozstreku
zvárania

= Ochrana pred koróziou

Obj. číslo

DORAZY
Univerzálny doraz 325 L / 525 L

Popis:
Univerzálny doraz 325 L / 525 L špeciálne
navrhnutý na rozšírenie dorazových možností.
Pevná fixácia alebo variabilný posun je
dosiahnutý kombináciou systémových
otvorov a oválneho otvoru (s nastaviteľným
rozsahom 0-100 mm).
Dostupné aj v pochrómovanom vyhotovení pre
prácu na meracích stoloch, pre prácu s hliníkom,
pre WIG zváranie.

a

280422.N

d

280424

b

280424.C

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

MS: (d)

VB: (f)

Hmotnosť:

Obj. číslo

Univerzálny doraz 325 L
- 3 systémové otvory
- nitridovaný

325 mm

50 mm

25 mm

100 mm

2,10 kg

2-280422.N
45,00 €



Univerzálny doraz 525 L
- 7 systémových otvorov
- nitridovaný

525 mm

50 mm

25 mm

100 mm

3,50 kg

2-280424.N
57,00 €



Univerzálny doraz 525 L
- 7 systémových otvorov
- pochrómovaný, Dodací termín cca. 10 týžd

525 mm

50 mm

25 mm

100 mm

3,50 kg

2-280424.C
67,00 €



MS=Hrúbka materiálu; VB=Nastaviteľný rozsah;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

= Odolnosť voči ryhám

=

Ochrana proti rozstreku
zvárania

= Ochrana pred koróziou

189

DORAZY
Univerzálny doraz 500 S

Popis:
Univerzálny doraz 500 S špeciálne navrhnutý
ako doraz a polohovací prvok pre veľké obrobky.
Pevná fixácia alebo variabilný posun je dosiahnutý
kombináciou systémových otvorov a oválneho otvoru
(s nastaviteľným rozsahom 0-200 mm).
Dostupné aj v pochrómovanom vyhotovení pre prácu
na meracích stoloch, pre prácu s hliníkom, pre WIG
zváranie.

a

d

b

280430.N

280430.C

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

MS: (d)

VB: (f)

Hmotnosť:

Univerzálny doraz 500 S
- 5 systémových otvorov
- nitridovaný

500 mm

100 mm

25 mm

200 mm

7,90 kg

2-280430.N
59,00 €



Univerzálny doraz 500 S
- 5 systémových otvorov
- pochrómovaný, Dodací termín cca. 10 týžd

500 mm

100 mm

25 mm

200 mm

7,90 kg

2-280430.C
182,00 €



MS=Hrúbka materiálu; VB=Nastaviteľný rozsah;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

190

= Odolnosť voči ryhám

=

Ochrana proti rozstreku
zvárania

= Ochrana pred koróziou

Obj. číslo

DORAZY
Univerzálny doraz 750 S

Popis:
Univerzálny doraz 750 S špeciálne navrhnutý
ako doraz a polohovací prvok pre veľké obrobky.
Pevná fixácia alebo variabilný posun je dosiahnutý
kombináciou systémových otvorov a oválneho
otvoru (s nastaviteľným rozsahom 0-200 mm).
Dostupné aj v pochrómovanom vyhotovení pre
prácu na meracích stoloch, pre prácu s hliníkom,
pre WIG zváranie.

a

d

b

280432

280432.C

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

MS: (d)

VB: (f)

Hmotnosť:

Obj. číslo

Univerzálny doraz 750 S
- 10 systémových otvorov
- nitridovaný

750 mm

100 mm

25 mm

200 mm

12,10 kg

2-280432.N
73,00 €



Univerzálny doraz 750 S
- 10 systémových otvorov
- pochrómovaný, Dodací termín cca. 10 týžd

750 mm

100 mm

25 mm

200 mm

12,10 kg

2-280432.C
229,00 €



MS=Hrúbka materiálu; VB=Nastaviteľný rozsah;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

= Odolnosť voči ryhám

=

Ochrana proti rozstreku
zvárania

= Ochrana pred koróziou

191

DORAZY
Univerzálny doraz 1000 S

Popis:
Univerzálny doraz 1000 S špeciálne navrhnutý
ako doraz a polohovací prvok pre veľké obrobky.
Pevná fixácia alebo variabilný posun je dosiahnutý
kombináciou systémových otvorov a oválneho
otvoru (s nastaviteľným rozsahom 0-200 mm).
Dostupné aj v pochrómovanom vyhotovení pre
prácu na meracích stoloch, pre prácu s hliníkom,
pre WIG zváranie.

a

d

b

280434.N

280434.C

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

MS: (d)

VB: (f)

Hmotnosť:

Obj. číslo

Univerzálny doraz 1000 S
- 15 systémových otvorov
- nitridovaný

1000 mm

100 mm

25 mm

200 mm

16,30 kg

2-280434.N
83,00 €



Univerzálny doraz 1000 S
- 15 systémových otvorov
- pochrómovaný, Dodací termín cca. 10 týžd

1000 mm

100 mm

25 mm

200 mm

16,30 kg

2-280434.C
299,00 €



MS=Hrúbka materiálu; VB=Nastaviteľný rozsah;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

192

= Odolnosť voči ryhám

=

Ochrana proti rozstreku
zvárania

= Ochrana pred koróziou

DORAZY
Uhlová šablona

Popis:
Uhlová šablona ponúka presné nastavenie uhla
v 10° krokoch alebo plynule v rozsahu 0-90°.
Presnosť a flexibilita je zabezpečená presnou
stupnicou na 1°.

a

b

280455.N

Uhlová šablona
- nitridovaný
- vrátane 2x dištančného krúžku

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

250 mm

250 mm

Dištančný krúžok
- Čiernené

Výška: (c)

20 mm

Ø: (o)

35 mm

MS: (d)

Hmotnosť:

Obj. číslo

5 mm

1,50 kg

2-280455.N
42,00 €



0,05 kg

2-280538
6,00 €



MS=Hrúbka materiálu;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

= Odolnosť voči ryhám

=

Ochrana proti rozstreku
zvárania

= Ochrana pred koróziou

193

DORAZY
Plochý uholník 175

Popis:
Plochý uholník 175 je v dôsledku kombinácie
systémových otvorov a oválneho otvoru vhodný
pre pevné i variabilné upínanie. Rozsah upnutia
prostredníctvom oválneho otvoru je 100 mm.
Dostupné aj v pochrómovanom vyhotovení pre
prácu na meracích stoloch, pre prácu s hliníkom,
pre WIG zváranie.

d

a

c
b

280445

280445.C

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

MS: (d)

Hmotnosť:

Plochý uholník 175 malý
- 3 systémové otvory
- Čiernené

175 mm

175 mm

50 mm

25 mm

1,85 kg

2-280445
63,00 €



Plochý uholník 175 malý
- 3 systémové otvory
- pochrómovaný, Dodací termín cca. 10 týžd

175 mm

175 mm

50 mm

25 mm

1,85 kg

2-280445.C
76,00 €



MS=Hrúbka materiálu;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

194

Obj. číslo

DORAZY
Plochý uholník 500

Popis:
Plochý uholník 500 je v dôsledku kombinácie
systémových otvorov a oválneho otvoru vhodný
pre pevné i variabilné upínanie. Rozsah upnutia
prostredníctvom oválneho otvoru je 200 mm.

a

d
c

b

280444

Plochý uholník 500 veľká
- 5 systémových otvorov
- Čiernené

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

MS: (d)

Hmotnosť:

Obj. číslo

500 mm

375 mm

100 mm

25 mm

12,00 kg

2-280444
89,00 €



MS=Hrúbka materiálu;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

195

UHOLNÍKY

Strana 198

Strana 199

Strana 200

Strana 201

Upínací uholník - doraz 75 L

Upevňovací uholník

Upínací uholník - doraz 175 SL

Upínací uholník - doraz 275 L

Strana 202

Strana 204

Strana 204

Strana 204

Upínací uholník - doraz 175 L

Upínací uholník - doraz 175 WL

Upínací uholník - doraz 175 VL

Upínací uholník - doraz 275 WL

Strana 205

Strana 206
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UHOLNÍKY
Upínací uholník - doraz 75 L

Popis:
Doraz a upínací uholník 75 L môže byť použitý
ako fixovací uholník pre veľké diely. V kombinácii
s ostatnými upínacími prvkami vytvára dodatočnú
nosnú plochu. Výškovo nastaviteľnú plochu
dosiahneme kombináciou s dorazmi a upínacími
uholníkmi s oválnym otvorom, ako napr. 175 WL
(obj. č. 280111.N).
Dostupné aj v pochrómovanom vyhotovení pre prácu
na meracích stoloch, pre prácu s hliníkom, pre WIG
zváranie.

c
d
a

b

280105

280105.C

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

MS: (d)

Hmotnosť:

Upínací uholník - doraz 75 L
- nitridovaný

75 mm

50 mm

75 mm

25 mm

1,00 kg

2-280105.N
37,00 €



Upínací uholník - doraz 75 L
- pochrómovaný, Dodací termín cca. 10 týžd

75 mm

50 mm

75 mm

25 mm

1,00 kg

2-280105.C
47,00 €



MS=Hrúbka materiálu;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

198

= Odolnosť voči ryhám

=

Ochrana proti rozstreku
zvárania

= Ochrana pred koróziou

Obj. číslo

UHOLNÍKY
Upevňovací uholník

Popis:
Upevňovací uholník používaný aj ako doraz
alebo spojovací prvok pre ďalšie uholníky. S jeho
použitím je možné upevniť aj stôl k upevňovacím
lištám. Pre tento účel sú vhodné čapy so zápustnou
hlavou (obj. č. 280528) alebo rýchloupínacie čapy
(obj. č. 280510).

c
d
a

b

280107

Upevňovací uholník
- nitridovaný

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

MS: (d)

Hmotnosť:

75 mm

150 mm

75 mm

25 mm

2,90 kg

Obj. číslo

2-280107.N
93,00 €



MS=Hrúbka materiálu;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

= Odolnosť voči ryhám

=

Ochrana proti rozstreku
zvárania

= Ochrana pred koróziou

199

UHOLNÍKY
Upínací uholník - doraz 175 SL

Popis:
Doraz a upínací uholník 175 SL / 175 ML použiteľný
ako doraz pre veľké diely. V kombinácii s ostatnými
uholníkmi ponúka výškovo nastaviteľný prvok
prostredníctvom oválneho otvoru.
Dostupné aj v pochrómovanom vyhotovení pre prácu
na meracích stoloch, pre prácu s hliníkom, pre WIG
zváranie.

c

280109.N

280109.C

280109.1.N

280109.1.C

d
a
b

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

MS: (d)

Hmotnosť:

Upínací uholník - doraz 175 SL
- nitridovaný
- štandardne s obojstrannou milimetrovou stupnicou

175 mm

50 mm

75 mm

25 mm

1,40 kg

2-280109.N
61,00 €



Upínací uholník - doraz 175 SL
- pochrómovaný, Dodací termín cca. 10 týžd
- štandardne s obojstrannou milimetrovou stupnicou

175 mm

50 mm

75 mm

25 mm

1,40 kg

2-280109.C
72,00 €



Upínací uholník - doraz 175 ML
- nitridovaný
- štandardne s obojstrannou milimetrovou stupnicou

175 mm

50 mm

125 mm

25 mm

1,80 kg

2-280109.1.N
65,00 €



Upínací uholník - doraz 175 ML
- pochrómovaný, Dodací termín cca. 10 týžd
- štandardne s obojstrannou milimetrovou stupnicou

175 mm

50 mm

125 mm

25 mm

1,80 kg

2-280109.1.C
79,00 €



MS=Hrúbka materiálu;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84
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= Odolnosť voči ryhám

= Milimetrová stupnica

=

Ochrana proti rozstreku
zvárania

= Ochrana pred koróziou

Obj. číslo

UHOLNÍKY
Upínací uholník - doraz 275 L

Popis:
Doraz a upínací uholník 275 L je ideálne použiť ako
predĺženie stola pre ľahké diely. Prostredníctvom
oválneho otvoru je ľahko použiteľný aj ako
nastaviteľný doraz pre vysoké diely.
Dostupné aj v pochrómovanom vyhotovení pre prácu
na meracích stoloch, pre prácu s hliníkom, pre WIG
zváranie.

c

d
a
b

280112

280112.C

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

MS: (d)

Hmotnosť:

Obj. číslo

Upínací uholník - doraz 275 L
- nitridovaný
- štandardne s obojstrannou milimetrovou stupnicou

175 mm

50 mm

275 mm

25 mm

2,80 kg

2-280112.N
84,00 €



Upínací uholník - doraz 275 L
- pochrómovaný, Dodací termín cca. 10 týžd
- štandardne s obojstrannou milimetrovou stupnicou

175 mm

50 mm

275 mm

25 mm

2,80 kg

2-280112.C
121,00 €



MS=Hrúbka materiálu;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

= Odolnosť voči ryhám

= Milimetrová stupnica

=

Ochrana proti rozstreku
zvárania

= Ochrana pred koróziou

201

UHOLNÍKY
Upínací uholník - doraz 175 L

Popis:
Doraz a upínací uholník 175 L je nastaviteľný
uholník prostredníctvom kombinácie systémových
otvorov a oválneho otvoru. Pri použití s dorazom
a upínacím uholníkom 75 L (obj. č. 280105.N)
a dorazom a upínacím uholníkom 175 SL
(obj. č. 280109.N) dosiahneme výškovo
nastaviteľnú rovinu upínania. Tento diel je vhodný
aj ako doraz pre veľké diely.
Dostupné aj v pochrómovanom vyhotovení pre
prácu na meracích stoloch, pre prácu s hliníkom,
pre WIG zváranie.
c

280110.N

280110.A

280110.G

280110.C

d
a
b
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Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

MS: (d)

Hmotnosť:

Upínací uholník - doraz 175 L
- systémový otvor / oválny otvor
- nitridovaný
- štandardne s obojstrannou milimetrovou stupnicou

Obj. číslo

175 mm

50 mm

175 mm

25 mm

1,95 kg

2-280110.N
77,00 €



Upínací uholník - doraz 175 L
- systémový otvor / oválny otvor
- liatina / čiernený

175 mm

50 mm

175 mm

25 mm

1,90 kg

2-280110.G
71,00 €



Upínací uholník - doraz 175 L
- systémový otvor / oválny otvor
- Hliník

175 mm

50 mm

175 mm

25 mm

0,80 kg

2-280110.A
87,00 €



Upínací uholník - doraz 175 L
- systémový otvor / oválny otvor
- pochrómovaný, Dodací termín cca. 10 týžd

175 mm

50 mm

175 mm

25 mm

2,10 kg

2-280110.C
87,00 €



MS=Hrúbka materiálu;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

= Odolnosť voči ryhám

= Milimetrová stupnica

=

Ochrana proti
rozstreku zvárania

= Ochrana pred koróziou

= Hliník

203

UHOLNÍKY
Upínací uholník - doraz 175 WL / 175 VL / 275 WL

Popis:
Doraz a upínací uholník 175 WL (obj. č. 280111.N)
je nastaviteľný prostredníctvom kombinácie dvoch
oválnych otvorov.
Pevný doraz a upínací uholník 175 VL
(obj. č. 280113.N) so systémovými otvormi na oboch
ramenách. V kombinácii s dorazom a upínacím
uholníkom 75 L (obj. č. 280105.N) a dorazom a
upínacím uholníkom 175 SL (obj. č. 280109.N)
dokážete vytvoriť výškovo nastaviteľnú rovinu
upínania.
Doraz a upínací uholník 275 WL (obj. č. 280115.N)
je nastaviteľný uholník prostredníctvom systémových
otvorov a oválneho otvoru. Je vhodný najmä ako
nastaviteľný doraz pre veľké diely.

c

280111

280113

d
a
b

280115

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

MS: (d)

Hmotnosť:

Obj. číslo

Upínací uholník - doraz 175 WL
- oválny otvor / oválny otvor 100
- nitridovaný
- flexibilný v každom smere

175 mm

50 mm

175 mm

25 mm

1,80 kg

2-280111.N
77,00 €



Upínací uholník - doraz 175 VL
- systémový otvor / systémový otvor
- nitridovaný

175 mm

50 mm

175 mm

25 mm

2,40 kg

2-280113.N
71,00 €



Upínací uholník - doraz 275 WL
- systémový otvor / oválny otvor 200
- nitridovaný

275 mm

50 mm

175 mm

25 mm

2,50 kg

2-280115.N
84,00 €



Pochrómovaná verzia na požiadanie
·
MS=Hrúbka materiálu;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84
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= Odolnosť voči ryhám

=

Ochrana proti rozstreku
zvárania

= Ochrana pred koróziou



UHOLNÍKY
Upínací uholník - doraz 200 L

Popis:
Doraz a upínací uholník 200 L je nastaviteľný
a všestranný uholník, ktorý sa vyznačuje
kombináciou systémových otvorov a oválneho
otvoru. Dodatočná vrchná platnička slúži ako
adaptér pre ďalšie príslušenstvo, napr. prizmy
alebo upínače.

d

c

d
a
b

280114.N

280114.C

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

MS: (d)

Hmotnosť:

Obj. číslo

Upínací uholník - doraz 200 L
- nitridovaný
- štandardne s obojstrannou milimetrovou stupnicou

175 mm

50 mm

200 mm

25 mm

2,71 kg

2-280114.N
94,00 €



Upínací uholník - doraz 200 L
- pochrómovaný, Dodací termín cca. 10 týžd

175 mm

50 mm

200 mm

25 mm

2,71 kg

2-280114.C
98,00 €



MS=Hrúbka materiálu;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

= Odolnosť voči ryhám

= Milimetrová stupnica

=

Ochrana proti rozstreku
zvárania

= Ochrana pred koróziou

205

UHOLNÍKY
Upínací uholník - doraz 300 G / 500 G / 750 G

Popis:
Doraz a upínací uholník 300 G / 500 G / 750 G je
prostredníctvom kombinácie systémových otvorov
a oválneho otvoru použiteľný ako fixný alebo
variabilný upínací prvok. Taktiež môže byť použitý
ako predĺženie stola. Tento komponent je vyrobený z
vysoko kvalitnej liatiny GGG40.

c

280152.N

280162.N

280166.N

280167.N

d
b

206

a

UHOLNÍKY

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

MS: (d)

Hmotnosť:

Upínací uholník - doraz 300 G
- ľavý doraz
- nitridovaný
- štandardne s milimetrovou stupnicou

Obj. číslo

200 mm

75 mm

300 mm

cca. 27 mm

6,52 kg

2-280152.N
119,00 €



Upínací uholník - doraz 500 G
- ľavý doraz
- nitridovaný
- štandardne s milimetrovou stupnicou

200 mm

75 mm

500 mm

cca. 27 mm

9,40 kg

2-280162.N
155,00 €



Upínací uholník - doraz 750 G
- ľavý doraz
- nitridovaný
- štandardne s milimetrovou stupnicou

276 mm

85 mm

750 mm

cca. 27 mm

13,60 kg

2-280166.N
189,00 €



Upínací uholník - doraz 750 G
- pravý doraz
- nitridovaný
- štandardne s milimetrovou stupnicou

276 mm

85 mm

750 mm

cca. 27 mm

13,60 kg

2-280167.N
189,00 €



MS=Hrúbka materiálu;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

= Odolnosť voči ryhám

= Milimetrová stupnica

=

Ochrana proti rozstreku
zvárania

= Ochrana pred koróziou

207

UHOLNÍKY
Upínací uholník - doraz 500 G s nastaviteľným uhlom rotácie

Popis:
Doraz a upínací uholník 500 G je prostredníctvom
kombinácie systémových otvorov a oválneho
otvoru použiteľný ako fixný alebo variabilný
upínací prvok. Taktiež môže byť použitý ako
predĺženie stola. Tento komponent je vyrobený z
vysoko kvalitnej liatiny GGG40.

c

d
b

a

280164.N

208

280165.N

UHOLNÍKY

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

MS: (d)

Hmotnosť:

Obj. číslo

Upínací uholník - doraz 500 G s nastaviteľným uhlom rotácie
- ľavý doraz
- liatina / nitridované
- štandardne s milimetrovou stupnicou

276 mm

95 mm

500 mm

cca. 27 mm

11,50 kg

2-280164.N
218,00 €



Upínací uholník - doraz 500 G s nastaviteľným uhlom rotácie
- pravý doraz
- liatina / nitridované
- štandardne s milimetrovou stupnicou

276 mm

95 mm

500 mm

cca. 27 mm

11,50 kg

2-280165.N
218,00 €



MS=Hrúbka materiálu;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

= Odolnosť voči ryhám

= Milimetrová stupnica

=

Ochrana proti rozstreku
zvárania

= Ochrana pred koróziou

209

UHOLNÍKY
Upínací uholník - doraz 300 GK / 500 GK

Popis:
Doraz a upínací uholník 300 GK / 500 GK
povrchovou úpravou ponúka veľké množstvo
upínacích možností prostredníctvom svojej
priestorovej konštrukcie. Bol špeciálne navrhnutý
pre použitie s ťažkými dielmi. Určený je najmä pre
vytvorenie dorazových plôch alebo k predĺženiu
stola. Pre dosiahnutie najvyššej stability je vyrobený
z vysoko kvalitnej liatiny GGG40. Odporúčame
objednávanie v páre.

c

b

210

280124.N

280126.N

280130.N

280132.N

a

UHOLNÍKY

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

MS: (d)

Hmotnosť:

Obj. číslo

Upínací uholník - doraz 300 GK
- ľavý doraz
- nitridovaný
- štandardne s milimetrovou stupnicou

280 mm

95 mm

300 mm

cca. 27 mm

12,90 kg

2-280124.N
187,00 €



Upínací uholník - doraz 300 GK
- pravý doraz
- nitridovaný
- štandardne s milimetrovou stupnicou

280 mm

95 mm

300 mm

cca. 27 mm

12,90 kg

2-280126.N
187,00 €



Upínací uholník - doraz 500 GK
- ľavý doraz
- nitridovaný
- štandardne s milimetrovou stupnicou

280 mm

95 mm

500 mm

cca. 27 mm

17,50 kg

2-280130.N
230,00 €



Upínací uholník - doraz 500 GK
- pravý doraz
- nitridovaný
- štandardne s milimetrovou stupnicou

280 mm

95 mm

500 mm

cca. 27 mm

17,50 kg

2-280132.N
230,00 €



MS=Hrúbka materiálu;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

= Odolnosť voči ryhám

= Milimetrová stupnica

=

Ochrana proti rozstreku
zvárania

= Ochrana pred koróziou

211

UHOLNÍKY
Upínací uholník - doraz 600 GK / 800 GK

Popis:
Doraz a upínací uholník 600 GK / 800 GK ponúka
veľké množstvo upínacích možností prostredníctvom
svojej priestorovej konštrukcie. Bol špeciálne
navrhnutý pre použitie pri upínaní ťažkých dielov.
Taktiež je použiteľný ako predĺženie stola. Vysoká
stabilita bola dosiahnutá výrobou z liatiny GGG40.
Odporúčame tieto diely objednávať v páre.

c

b

212

280134.N

280136.N

280144.N

280146.N

a

UHOLNÍKY

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

MS: (d)

Hmotnosť:

Obj. číslo

Upínací uholník - doraz 600 GK
- ľavý doraz
- nitridovaný
- štandardne s milimetrovou stupnicou

376 mm

95 mm

600 mm

cca. 27 mm

22,50 kg

2-280134.N
278,00 €



Upínací uholník - doraz 600 GK
- pravý doraz
- nitridovaný
- štandardne s milimetrovou stupnicou

376 mm

95 mm

600 mm

cca. 27 mm

22,50 kg

2-280136.N
278,00 €



Upínací uholník - doraz 800 GK
- ľavý doraz
- nitridovaný
- štandardne s milimetrovou stupnicou

376 mm

95 mm

800 mm

cca. 27 mm

27,00 kg

2-280144.N
341,00 €



Upínací uholník - doraz 800 GK
- pravý doraz
- nitridovaný
- štandardne s milimetrovou stupnicou

376 mm

95 mm

800 mm

cca. 27 mm

27,00 kg

2-280146.N
341,00 €



MS=Hrúbka materiálu;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

= Odolnosť voči ryhám

= Milimetrová stupnica

=

Ochrana proti rozstreku
zvárania

= Ochrana pred koróziou

213

UHOLNÍKY
Upínací uholník - doraz 300 GK / 600 GK / 800 GK / 1200 GK Aluminium-Titanium

Popis:

280120

280121

Aluminium-Titanium: Tento ľahký a vysoko pevný
materiál používame z dôvodu vysokej hmotnosti
niektorých veľkých dorazov a upínacích uholníkov.
Tento materiál nedosahuje tvrdosť nitridovanej
ocele.

c

b

214

Doraz a upínací uholník GK vo vyhotovení
aluminium-titanium ponúka multifunkčné
upínacie možnosti vzhľadom na svoju priestorovú
konštrukciu. Je špeciálne navrhnutý pre použitie
s ťažkými dielmi. Môže byť použitý aj ako doraz a
predĺženie stola. Vysoká stabilita je zabezpečená
výrobou z materiálu aluminium-titanium, ktorý
bol špeciálne vyvinutý pre najvyššie požiadavky.
Odporúčame objednávanie v páre.

280138

280139

280140

280141

280148

280149

a

UHOLNÍKY

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

MS: (d)

Hmotnosť:

Upínací uholník - doraz 300 GK Aluminium-Titanium
- ľavý doraz
- štandardne s milimetrovou stupnicou

Obj. číslo

280 mm

95 mm

300 mm

cca. 27 mm

5,00 kg

2-280120
195,00 €



Upínací uholník - doraz 300 GK Aluminium-Titanium
- pravý doraz
- štandardne s milimetrovou stupnicou

280 mm

95 mm

300 mm

cca. 27 mm

5,00 kg

2-280121
195,00 €



Upínací uholník - doraz 600 GK Aluminium-Titanium
- ľavý doraz
- štandardne s milimetrovou stupnicou

376 mm

95 mm

600 mm

cca. 27 mm

8,70 kg

2-280138
305,00 €



Upínací uholník - doraz 600 GK Aluminium-Titanium
- pravý doraz
- štandardne s milimetrovou stupnicou

376 mm

95 mm

600 mm

cca. 27 mm

8,70 kg

2-280139
305,00 €



Upínací uholník - doraz 800 GK Aluminium-Titanium
- ľavý doraz
- štandardne s milimetrovou stupnicou

376 mm

95 mm

800 mm

cca. 27 mm

10,40 kg

2-280140
375,00 €



Upínací uholník - doraz 800 GK Aluminium-Titanium
- pravý doraz
- štandardne s milimetrovou stupnicou

376 mm

95 mm

800 mm

cca. 27 mm

10,40 kg

2-280141
375,00 €



Upínací uholník - doraz 1200 GK Aluminium-Titanium
- ľavý doraz
- štandardne s milimetrovou stupnicou

376 mm

95 mm

1200 mm

cca. 27 mm

13,50 kg

2-280148
595,00 €



Upínací uholník - doraz 1200 GK Aluminium-Titanium
- pravý doraz
- štandardne s milimetrovou stupnicou

376 mm

95 mm

1200 mm

cca. 27 mm

13,50 kg

2-280149
595,00 €



MS=Hrúbka materiálu;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

= Milimetrová stupnica

= Hliník

= Titanium
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UHOLNÍKY
Otočný uholník 275

Popis:
Otočný uholník ponúka množstvo kombinácií
upínacích prvkov prostredníctvom systémových
otvorov a možnosti otočenia o 180°.
Možnosť utiahnutia 2 čapmi súčasne ponúka
optimálnu fixáciu.

c

a

b

280101.N

Otočný uholník 275
- nitridovaný

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

Hmotnosť:

Obj. číslo

180 mm

250 mm

275 mm

10,20 kg

2-280101.N
261,00 €

 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84
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= Odolnosť voči ryhám

=

Ochrana proti rozstreku
zvárania

= Ochrana pred koróziou



UHOLNÍKY
Posuvná základňa

Popis:
Posuvná základňa ponúka možnosť pohybu
uholníkov nielen v jednom, ale v dvoch osiach
súčasne. Tretia os môže byť vytvorená pridaním
druhej posuvnej základne.
Tento diel je vyrobený z vysoko kvalitnej liatiny
GGG40.

c
b
a

280195.N

Posuvná základňa
- nitridovaný

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

Hmotnosť:

Obj. číslo

350 mm

300 mm

50 mm

16,00 kg

2-280195.N
241,00 €



 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

= Odolnosť voči ryhám

=

Ochrana proti rozstreku
zvárania

= Ochrana pred koróziou
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UHOLNÍKY
Univerzálny uholník mechanický

Popis:
Univerzálny uholník je ideálny pre aplikácie, ktoré
vyžadujú presné a opakovateľné nastavovanie uhlov.
Dostupná je plná stupnica medzi 10° a 150°. Stupne
sa nastavujú pomocou šablony a imbusového kľúča.
Súčasťou balenia je aj nastavovacia šablona.

e

280170.N

Univerzálny uholník mechanický
- nitridovaný
- vrátane nastavovacej šablony
SL=Dĺžka strany;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84
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= Odolnosť voči ryhám

=

Ochrana proti rozstreku
zvárania

= Ochrana pred koróziou

SL: (e)

Hmotnosť:

Obj. číslo

350 mm

14,50 kg

2-280170.N
283,00 €



UHOLNÍKY
Univerzálny uholník hydromechanický

Popis:
Univerzálny uholník veľký uľahčuje prácu s uhlovými
konštrukciami, na ktoré pôsobia vysoké prítlačné
sily vznikajúce napr. pri hydraulických upínacích
systémoch. Uholník je plynule nastaviteľný v
rozsahu 0° až 225°. Veľmi presné nastavenie je
dosiahnuteľné v kombinácii s digitálnym meradlom,
ktoré nie je súčasťou dodávky. Požadovaný imbusový
kľúč 14 mm je dostupný pod obj. č. 280854.

e

280171

Univerzálny uholník hydromechanický
- Čiernené
Inbusový kľúč 14

280854

SL: (e)

Hmotnosť:

Obj. číslo

475 mm

23,00 kg

2-280171
469,00 €



0,45 kg

2-280854
12,00 €



SL=Dĺžka strany;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84
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UHOLNÍKY
Rohový nadstavec liatina

Popis:
Rohový nadstavec Standard z liatiny ponúka
prostredníctvom diagonálneho predĺženia stola
dodatočný pracovný priestor v uhle 45°. Rohový
nadstavec môže byť použitý ako pevný prvok a
zároveň môže byť použitý ako prizma, doraz alebo
spojovací diel k všetkým ostatným uholníkom.
Rohový nadstavec je extrémne stabilný a ponúka
spojovacie, dorazové a upínacie možnosti na 5
stranách (obj. č. 280191.N).
Tento diel je vyrobený z vysoko kvalitnej
liatiny GGG40.

a

c

b

280190.N

280191.N

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

Hmotnosť:

Obj. číslo

Rohový nadstavec malý liatina
- nitridovaný

200 mm

150 mm

120 mm

11,80 kg

2-280190.N
167,00 €



Rohový nadstavec veľký liatina
- nitridovaný

200 mm

200 mm

170 mm

15,70 kg

2-280191.N
223,00 €



 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84
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= Odolnosť voči ryhám

=

Ochrana proti rozstreku
zvárania

= Ochrana pred koróziou

UHOLNÍKY
Posuvný uholník Liatina

Popis:
Posuvný uholník môže byť použitý ako spojenie
medzi dvomi dorazmi a upínacími uholníkmi,
vytvárajúci okrem dodatočnej podpory aj
variabilné a fixné dorazové alebo upínacie
kombinácie. V neposlednom rade je tento
uholník vhodný aj ako štvorstranné predĺženie
stola, nástavec alebo dorazová lišta. Obzvlášť
v obmedzených priestoroch ponúka enormný
potenciál pre rôzne kombinácie a aplikácie.
Tento diel je vyrobený z vysoko kvalitnej
liatiny GGG40.

c

a

b

280302.N

Posuvný uholník
- liatina / nitridované

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

Hmotnosť:

Obj. číslo

500 mm

100 mm

100 mm

15,80 kg

2-280302.N
197,00 €



 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

= Odolnosť voči ryhám

=

Ochrana proti rozstreku
zvárania

= Ochrana pred koróziou
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UHOLNÍKY
Upínacia lišta

Popis:
Upínacia lišta je všestranný upínací prvok a môže
byť použitá aj ako spojovací prvok. Vzdialenosť
systémových otvorov je 100 mm.

c

a
b

222

UHOLNÍKY

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

MS: (d)

Hmotnosť:

plazmanitridovaný

Upínacia lišta 1000
- nitridovaný

1000 mm

100 mm

100 mm

25 mm

cca. 48 kg

2-280303.P
530,00 €



Upínacia lišta 2000
- nitridovaný

2000 mm

100 mm

100 mm

25 mm

cca. 95 kg

2-280303.1.P
851,00 €



Upínacia lišta 3000
- nitridovaný

3000 mm

100 mm

100 mm

25 mm

cca. 141 kg

2-280303.2.P
1.386,00 €



MS=Hrúbka materiálu;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

= Ochrana pred koróziou

=

Ochrana proti rozstreku
zvárania

= Odolnosť voči ryhám
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UHOLNÍKY
Upínací blok

Popis:
Okrem veľkého počtu variácií U- a L- uholníkov sme
navrhli a vytvorili aj upínací blok. S rastrom 50 mm
prináša maximálnu flexibilitu.

c

a

b

280285.P

Upínací blok 400x350x200
- 5-stranný
- plazmanitridovaný

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

MS: (d)

Hmotnosť:

Obj. číslo

400 mm

350 mm

200 mm

25 mm

60,00 kg

2-280285.P
524,00 €

Iné veľkosti na požiadanie
·
MS=Hrúbka materiálu;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84
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= Odolnosť voči ryhám

=

Ochrana proti rozstreku
zvárania

= Ochrana pred koróziou





UHOLNÍKY
Podporný a upínací rám

Popis:
Podperný a upínací rám ponúka možnosť
spojenia rozdielnych dielov, môže byť použitý ako
predĺženie stola alebo ako konzola. Systémové
otvory s rastrom 50 mm na všetkých piatich
stranách pokrývajú široký okruh upínacích
možností. Kombinácia systémových otvorov a
oválneho otvoru umožňuje fixné aj variabilné
upínanie dielov a komponentov.
Tento diel je vyrobený z vysoko kvalitnej liatiny
GGG40.

c

a

b

280300.N

280301.N

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

Hmotnosť:

Obj. číslo

Podporný a upínací rám liatina pravý
- pravý doraz
- nitridovaný

300 mm

200 mm

100 mm

19,50 kg

2-280300.N
237,00 €



Podporný a upínací rám liatina ľavý
- ľavý doraz
- nitridovaný

300 mm

200 mm

100 mm

19,50 kg

2-280301.N
237,00 €



 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

= Odolnosť voči ryhám

=

Ochrana proti rozstreku
zvárania

= Ochrana pred koróziou
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UHOLNÍKY
U-profil 200/100 oválny otvor

Popis:
U-profil 200/100 s oválnymi otvormi. S týmito
otvormi je flexibilita použitia ešte vyššia.
Od dĺžky 500 mm majú všetky U-profily
montážne otvory pre nohy na svojej spodnej
strane (okrem 280310.P, 280360.P, 280360.2.P,
280630.3.P, 280321.P).
Ilustračné fotografie všetkých veľkostí nájdete
na www.siegmund.com.
c

a
b
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UHOLNÍKY

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

MS: (d)

Hmotnosť:

plazmanitridovaný

U-profil 500x200x100 oválny otvor ľavý plazmanitridovaný

500 mm

200 mm

100 mm

25 mm

cca. 40 kg

2-280311.P
380,00 €



U-profil 500x200x100 oválny otvor pravý plazmanitridovaný

500 mm

200 mm

100 mm

25 mm

cca. 40 kg

2-280312.P
380,00 €



U-profil 1000x200x100 oválny otvor ľavý plazmanitridovaný

1000 mm

200 mm

100 mm

25 mm

cca. 72 kg

2-280321.P
598,00 €



U-profil 1000x200x100 oválny otvor pravý plazmanitridovaný

1000 mm

200 mm

100 mm

25 mm

cca. 72 kg

2-280322.P
598,00 €



MS=Hrúbka materiálu;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

Pri nákupe 5 ks tiež dostupné bez nitridovania. Produkty dostupné na objednávku.

= Ochrana pred koróziou

=

Ochrana proti rozstreku
zvárania

= Odolnosť voči ryhám
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UHOLNÍKY
U-profil 200/100

Popis:
Uholník U-profil 200/100 s hranou 100 mm
je ideálny pre predĺženie stola, na vertikálne
nadstavby a taktiež ako robustný spojovací prvok
dvoch zváracích stolov. Uholník sa upevňuje na
stôl upínacími čapmi (obj. č. 280560.N).
V prípade použitia ako predĺženie stola
presahujúce 1000 mm je nutné uholník podoprieť
nohami.

c

Multifunkčné upínacie a spojovacie možnosti s
ostatnými uholníkmi a dorazmi sú dosiahnuté
diagonálny rastrom systémových otvorov.
Raster 100x100 mm uľahčuje orientáciu.

a
b

Od dĺžky 500 mm majú všetky U-profily
montážne otvory pre nohy na svojej spodnej
strane (okrem 280310.P, 280360.P, 280360.2.P,
280630.3.P, 280321.P).
Ilustračné fotografie všetkých veľkostí nájdete na
www.siegmund.com.
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UHOLNÍKY

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

MS: (d)

Hmotnosť:

plazmanitridovaný

U-profil 500x200x100 plazmanitridovaný

500 mm

200 mm

100 mm

25 mm

cca. 31 kg

2-280310.P
315,00 €



U-profil 1000x200x100 plazmanitridovaný

1000 mm

200 mm

100 mm

25 mm

cca. 75 kg

2-280320.P
538,00 €



U-profil 1500x200x100 plazmanitridovaný

1500 mm

200 mm

100 mm

25 mm

cca. 108 kg

2-280330.P
817,00 €



U-profil 2000x200x100 plazmanitridovaný

2000 mm

200 mm

100 mm

25 mm

cca. 141 kg

2-280340.P
1.046,00 €



MS=Hrúbka materiálu;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

Pri nákupe 5 ks tiež dostupné bez nitridovania. Produkty dostupné na objednávku.

= Ochrana pred koróziou

=

Ochrana proti rozstreku
zvárania

= Odolnosť voči ryhám
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UHOLNÍKY
Porovnanie U-profilov
U-PROFIL 200/200 - PREMIUM LIGHT
Strana 232

HRÚBKA MATERIÁLU
• Hrúbka materiálu cca. 15 mm

MATERIÁL
• Tvrdená nástrojová oceľ X8.7,
• plazmanitridované a BAR-úprava povrchu

PRÍKLAD HMOTNOSŤ
• 1000 x 200 x 200 mm = 76 kg

Až o 40% ľahšie!

15 mm

U-PROFIL 200/200
Strana 234

HRÚBKA MATERIÁLU
• Hrúbka materiálu 24,5-27 mm

MATERIÁL
• Vysoko kvalitná oceľ S355J2+N,
• plazmanitridované a BAR-úprava povrchu

PRÍKLAD HMOTNOSŤ
• 1000 x 200 x 200 mm = 120 kg
24,5 – 27 mm

U-PROFIL 400/200

Strana 238

HRÚBKA MATERIÁLU
• Hrúbka materiálu 24,5-27 mm

MATERIÁL
• Vysoko kvalitná oceľ S355J2+N,
• plazmanitridované a BAR-úprava povrchu

PRÍKLAD HMOTNOSŤ
• 1000 x 400 x 200 mm = 188 kg

24,5 – 27 mm

U-PROFIL 400/400

Strana 240

HRÚBKA MATERIÁLU
• Hrúbka materiálu 24,5-27 mm

MATERIÁL
• Vysoko kvalitná oceľ S355J2+N,
• plazmanitridované a BAR-úprava povrchu

PRÍKLAD HMOTNOSŤ
• 1000 x 400 x 400 mm = 295 kg

24,5 – 27 mm
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UHOLNÍKY

1,600
1,459

U-profil 200/200
- Premium Light

1,400

1,200

1,142

MAX. OHÝBANIE (MM)

U-profil 200/200
1,000

0,800

0,765

U-profil 400/200

0,682

0,600

0,524

0,400

0,355
0,295
0,249

0,200

0,181
0,126
0,062
0,035
0,031

0,000
500

1000

0,212

0,133

0,147

0,088
0,044
0,031

0,065
0,032

0,039

1500

2000

0,051

2500

U-profil 400/400

0,075

3000

3500

4000

DĹŽKA U-PROFIL (MM)

Skúška s povrchovým zaťažením 20 kN.
231

UHOLNÍKY
U-profil 200/200 Premium Light

Popis:
U-profil 200/200 s hranou 200 mm je ideálny ako
predĺženie stola, pre vertikálne zostavy a taktiež
ako robustné spojenie dvoch zváracích stolov. Profil
sa upevňuje na stôl pomocou spojovacích čapov
(obj. č. 800562).
V prípade použitia ako predĺženie stola profilom
dlhším ako 1000 mm je nutné použiť nohu pre
podopretie.

c

a
b

V kombinácii s nohami (obj. č. 280376) môže
byť profil upevnený na podkladových lištách.
Všestrannosť upínacích a spojovacích možností s
ostatnými uholníkmi a dorazmi je zabezpečená
diagonálnym rastrom systémových otvorov na
piatich stranách.
Raster 100x100 uľahčuje orientáciu.
Od dĺžky 500 mm majú všetky U-profily montážne
otvory pre nohy na svojej spodnej strane.
Pre upínanie na Premium Light s upínacim
čapom je potrebné použiť dištančný krúžok
(obj. č. 280653).
Materiál: Tvrdená nástrojová ocel zo špeciálnej
zliatiny Siegmund X8.7.

232

UHOLNÍKY

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

MS: (d)

Hmotnosť:

U-profil Premium Light 500x200x200 plazmanitridovaný

500 mm

200 mm

200 mm

15 mm

cca. 42 kg

2-800360.P
382,00 €



U-profil Premium Light 1000x200x200 plazmanitridovaný

1000 mm

200 mm

200 mm

15 mm

cca. 76 kg

2-800370.P
643,00 €



U-profil Premium Light 1500x200x200 plazmanitridovaný

1500 mm

200 mm

200 mm

15 mm

cca. 110 kg

2-800380.P
915,00 €



U-profil Premium Light 2000x200x200 plazmanitridovaný

2000 mm

200 mm

200 mm

15 mm

cca. 143 kg

2-800390.P
1.124,00 €



Iné veľkosti na požiadanie

plazmanitridovaný

·



MS=Hrúbka materiálu;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

U-profily Premium Light môžu byť upevnené na stôl s použitím spojovacích čapov (Obj. č. 800562).
Pre upínanie na Premium Light s upínacim čapom je potrebné použiť dištančný krúžok (obj. č. 280653).

= Ochrana pred koróziou

=

Ochrana proti rozstreku
zvárania

= Odolnosť voči ryhám
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UHOLNÍKY
U-profil 200/200

Popis:
U-profil 200/200 s hranou 200 mm je ideálny ako
predĺženie stola, pre vertikálne zostavy a taktiež
ako robustné spojenie dvoch zváracích stolov.
Profil sa upevňuje na stôl pomocou spojovacích
čapov (obj. č. 280560.N).
V prípade použitia ako predĺženie stola profilom
dlhším ako 1000 mm je nutné použiť nohu pre
podopretie.

c

a
b

V kombinácii s nohami (obj. č. 280376) môže
byť profil upevnený na podkladových lištách.
Všestrannosť upínacích a spojovacích možností s
ostatnými uholníkmi a dorazmi je zabezpečená
diagonálnym rastrom systémových otvorov na
piatich stranách.
Raster 100x100 uľahčuje orientáciu.
Od dĺžky 500 mm majú všetky U-profily montážne
otvory pre nohy na svojej spodnej strane
(okrem 280310.P, 280360.P, 280360.2.P,
280630.3.P, 280321.P).
Ilustračné fotografie všetkých veľkostí nájdete na
www.siegmund.com.
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UHOLNÍKY

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

MS: (d)

Hmotnosť:

plazmanitridovaný

U-profil 100x200x200 plazmanitridovaný

100 mm

200 mm

200 mm

25 mm

cca. 21 kg

2-280396.P
255,00 €



U-profil 200x200x200 plazmanitridovaný

200 mm

200 mm

200 mm

25 mm

cca. 31 kg

2-280396.1.P
309,00 €



U-profil 500x200x200 plazmanitridovaný

500 mm

200 mm

200 mm

25 mm

cca. 67 kg

2-280360.P
382,00 €



U-profil 600x200x200 plazmanitridovaný

600 mm

200 mm

200 mm

25 mm

cca. 77 kg

2-280362.P
490,00 €



U-profil 800x200x200 plazmanitridovaný

800 mm

200 mm

200 mm

25 mm

cca. 99 kg

2-280366.P
588,00 €



U-profil 1000x200x200 plazmanitridovaný

1000 mm

200 mm

200 mm

25 mm

cca. 120 kg

2-280370.P
643,00 €



U-profil 1200x200x200 plazmanitridovaný

1200 mm

200 mm

200 mm

25 mm

cca. 140 kg

2-280374.P
807,00 €



U-profil 1400x200x200 plazmanitridovaný

1400 mm

200 mm

200 mm

25 mm

cca. 162 kg

2-280378.P
888,00 €



U-profil 1500x200x200 plazmanitridovaný

1500 mm

200 mm

200 mm

25 mm

cca. 172 kg

2-280380.P
915,00 €



U-profil 1600x200x200 plazmanitridovaný

1600 mm

200 mm

200 mm

25 mm

cca. 182 kg

2-280382.P
990,00 €



U-profil 1800x200x200 plazmanitridovaný

1800 mm

200 mm

200 mm

25 mm

cca. 204 kg

2-280386.P
1.073,00 €



U-profil 2000x200x200 plazmanitridovaný

2000 mm

200 mm

200 mm

25 mm

cca. 225 kg

2-280390.P
1.124,00 €



U-profil 2400x200x200 plazmanitridovaný

2400 mm

200 mm

200 mm

25 mm

cca. 266 kg

2-280391.P
1.386,00 €



U-profil 3000x200x200 plazmanitridovaný

3000 mm

200 mm

200 mm

25 mm

cca. 331 kg

2-280392.P
1.738,00 €



U-profil 4000x200x200 plazmanitridovaný

4000 mm

200 mm

200 mm

25 mm

cca. 439 kg

2-280394.P
2.135,00 €



MS=Hrúbka materiálu;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

Pri nákupe 5 ks tiež dostupné bez nitridovania. Produkty dostupné na objednávku.

= Ochrana pred koróziou

=

Ochrana proti rozstreku
zvárania

= Odolnosť voči ryhám
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UHOLNÍKY
U-profil 200/200 Aluminium-Titanium

Popis:
U-profil 200/200 s hranou 200 mm je ideálny ako
predĺženie stola, pre vertikálne zostavy a taktiež
ako robustné spojenie dvoch zváracích stolov. Profil
sa upevňuje na stôl pomocou spojovacích čapov
(obj. č. 280560.N).
V prípade použitia ako predĺženie stola profilom
dlhším ako 1000 mm je nutné použiť nohu pre
podopretie.

c

a
b

V kombinácii s nohami (obj. č. 280376) môže byť
profil upevnený na podkladových lištách.
Všestrannosť upínacích a spojovacích možností s
ostatnými uholníkmi a dorazmi je zabezpečená
diagonálnym rastrom systémových otvorov na
piatich stranách.
Raster 100x100 uľahčuje orientáciu.
Od dĺžky 500 mm majú všetky U-profily montážne
otvory pre nohy na svojej spodnej strane.
Aluminium-Titanium: Tento ľahký a vysoko pevný
materiál používame z dôvodu vysokej hmotnosti
niektorých veľkých dorazov a upínacích uholníkov.
Tento materiál nedosahuje tvrdosť nitridovanej
ocele.
Ilustračné fotografie všetkých veľkostí nájdete na
www.siegmund.com.
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UHOLNÍKY

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

MS: (d)

Hmotnosť:

U-profil 500x200x200 Aluminium-Titanium

500 mm

200 mm

200 mm

25 mm

cca. 23 kg

3-280360.AT
·



U-profil 1000x200x200 Aluminium-Titanium

1000 mm

200 mm

200 mm

25 mm

cca. 41 kg

3-280370.AT
·



U-profil 1500x200x200 Aluminium-Titanium

1500 mm

200 mm

200 mm

25 mm

cca. 59 kg

3-280380.AT
·



U-profil 2000x200x200 Aluminium-Titanium

2000 mm

200 mm

200 mm

25 mm

cca. 82 kg

3-280390.AT
·



Iné veľkosti na požiadanie

Hliník

·



MS=Hrúbka materiálu;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

= Titanium

= Hliník
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UHOLNÍKY
U-profil 400/200

Popis:
Uholník U-profil 400/200 (strana 200 mm)
je ideálny pre použitie ako predĺženie stola,
vertikálna nadstavba a ako spojenie dvoch
zváracích stolov. Uholník sa upína na
stôl prostredníctvom upínacích čapov
(obj. č. 280560.N).
V prípade použitia ako predĺženie stola
presahujúce 1000 mm je nutné uholník
podoprieť nohou.

c

a
b

V kombinácii s nohami (obj. č. 280371)
je uholník ľahko pripojiteľný k vodiacemu
systému.
Multifunkčné upínacie možnosti s ostatnými
dorazmi a uholníkmi zabezpečuje päť strán
uholníka s diagonálnym rastrom systémových
otvorov.
Raster 100x100 mm uľahčuje orientáciu.
Od dĺžky 500 mm majú všetky U-profily
montážne otvory pre nohy na svojej
spodnej strane (okrem 280310.P, 280360.P,
280360.2.P, 280630.3.P, 280321.P).
Ilustračné fotografie všetkých veľkostí nájdete
na www.siegmund.com.
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UHOLNÍKY

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

MS: (d)

Hmotnosť:

plazmanitridovaný

U-profil 500x400x200 plazmanitridovaný

500 mm

400 mm

200 mm

25 mm

cca. 107 kg

2-280360.2.P
594,00 €



U-profil 1000x400x200 plazmanitridovaný

1000 mm

400 mm

200 mm

25 mm

cca. 188 kg

2-280370.2.P
960,00 €



U-profil 1200x400x200 plazmanitridovaný

1200 mm

400 mm

200 mm

25 mm

cca. 216 kg

2-280374.2.P
1.386,00 €



U-profil 1500x400x200 plazmanitridovaný

1500 mm

400 mm

200 mm

25 mm

cca. 260 kg

2-280380.2.P
1.493,00 €



U-profil 2000x400x200 plazmanitridovaný

2000 mm

400 mm

200 mm

25 mm

cca. 336 kg

2-280390.2.P
1.766,00 €



U-profil 2400x400x200 plazmanitridovaný

2400 mm

400 mm

200 mm

25 mm

cca. 392 kg

2-280391.2.P
2.135,00 €



U-profil 3000x400x200 plazmanitridovaný

3000 mm

400 mm

200 mm

25 mm

cca. 489 kg

2-280392.2.P
2.622,00 €



U-profil 4000x400x200 plazmanitridovaný

4000 mm

400 mm

200 mm

25 mm

cca. 641 kg

2-280394.2.P
3.478,00 €



MS=Hrúbka materiálu;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

Pri nákupe 5 ks tiež dostupné bez nitridovania. Produkty dostupné na objednávku.

= Ochrana pred koróziou

=

Ochrana proti rozstreku
zvárania

= Odolnosť voči ryhám
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UHOLNÍKY
U-profil 400/400

Popis:
Uholník U-profil 400/400 (strana 400 mm)
je ideálny pre použitie ako predĺženie stola,
vertikálna nadstavba a ako spojenie dvoch
zváracích stolov. Uholník sa upevňuje na stôl
prostredníctvom upínacích čapov
(obj. č. 280560.N).
V prípade použitia ako predĺženie stola
presahujúce 1000 mm je nutné uholník
podoprieť nohou.
c

V kombinácii s nohami (obj. č. 280371) sa
uholník jednoducho upevní k podkladovým
lištám.
Multifunkčné upínacie možnosti s ostatnými
dorazmi a uholníkmi zabezpečujú systémové
otvory na piatich stranách.

a
b

Raster 100x100 mm uľahčuje orientáciu.
Od dĺžky 500 mm majú všetky U-profily
montážne otvory pre nohy na svojej spodnej
strane (okrem 280310.P, 280360.P, 280360.2.P,
280630.3.P, 280321.P).
Diagonálny raster na požiadanie.
Ilustračné fotografie všetkých veľkostí nájdete
na www.siegmund.com.
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UHOLNÍKY

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

MS: (d)

Hmotnosť:

plazmanitridovaný

U-profil 500x400x400 plazmanitridovaný

500 mm

400 mm

400 mm

25 mm

cca. 176 kg

2-280360.3.P
907,00 €



U-profil 1000x400x400 plazmanitridovaný

1000 mm

400 mm

400 mm

25 mm

cca. 295 kg

2-280370.3.P
1.512,00 €



U-profil 1200x400x400 plazmanitridovaný

1200 mm

400 mm

400 mm

25 mm

cca. 340 kg

2-280374.3.P
1.714,00 €



U-profil 1500x400x400 plazmanitridovaný

1500 mm

400 mm

400 mm

25 mm

cca. 414 kg

2-280380.3.P
2.192,00 €



U-profil 2000x400x400 plazmanitridovaný

2000 mm

400 mm

400 mm

25 mm

cca. 533 kg

2-280390.3.P
2.646,00 €



U-profil 2400x400x400 plazmanitridovaný

2400 mm

400 mm

400 mm

25 mm

cca. 622 kg

2-280391.3.P
3.326,00 €



U-profil 3000x400x400 plazmanitridovaný

3000 mm

400 mm

400 mm

25 mm

cca. 770 kg

2-280392.3.P
3.997,00 €



U-profil 4000x400x400 plazmanitridovaný

4000 mm

400 mm

400 mm

25 mm

cca. 1007 kg

2-280394.3.P
5.443,00 €



MS=Hrúbka materiálu;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

Pri nákupe 5 ks tiež dostupné bez nitridovania. Produkty dostupné na objednávku.

= Ochrana pred koróziou

=

Ochrana proti rozstreku
zvárania

= Odolnosť voči ryhám
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ČAPY

Strana 246

Strana 246

Strana 247

Strana 247

Rýchloupínací čap krátky

Rýchloupínací čap dlhý

Univerzálny čap Comfort krátky

Univerzálny čap Comfort dlhý

Strana 248

Strana 248

Strana 249

Strana 249

Univerzálny čap Basic krátky

Univerzálny čap Basic dlhý

Vymedzovací čap

Vymedzovací čap

Strana 250

Strana 250

Strana 251

Strana 251

Nízkoprofilový upínací čap krátky

Nízkoprofilový upínací čap dlhý

Čap so zápustnou hlavou krátky

Čap so zápustnou hlavou dlhý

Strana 252

Strana 253

Strana 254

Strana 254

Rýchloupínací čap s rukoväťou

Spojovací čap so šesťhrannou hlavou
krátky

Spojovací čap krátky

Spojovací čap dlhý

Strana 254

Strana 255

Strana 256

Strana 256

Spojovací čap dlhý

Spojovací čap Siegmund <->
Siegmund Light

Uzáver so závitovým ručným
kolieskom a vnútorným imbusom
krátky

Uzáver so závitovým ručným
kolieskom a vnútorným imbusom dlhý
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ČAPY

Strana 256

Strana 256

Súprava dištančných krúžkov pre čapy Dištančný krúžok

Strana 258

Strana 258

Magnetický upínací čap 68

Magnetický upínací čap 93

Strana 258

Magnetický upínací čap 118
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ČAPY
Čapy

Rýchly ako blesk a optimalizovaný
Dokonale navrhnutý mechanizmus
umožňuje upevnenie a uvoľnenie
rukou behom sekúnd.
Rýchlejšie upínanie s vyššou
silou

Optimalizovaná ergonómia hlavy čapu:
dostatok priestoru medzi rukoväťou a obrobkom
umožňuje ľahšiu manipuláciu

Optimalizovaný povrch
pre dokonalé uchopenie

Povrch dodatočne vyhladený po kalení pre
dosiahnutie maximálnej presnosti

Telo čapu je vyrobené z kalenej,
vysoko legovanej ocele pre maximálnu
pevnosť
Vzhľadom na minimálne vnútorné trenie nie
je potrebný O-krúžok, čap sa nezasekáva v
znečistených systémových otvoroch. Ak je to
nevyhnutné, je možné použiť O-krúžok
Vzhľadom na 4 guľôčky v mechanizme je prenos sily
intenzívnejší s minimálnym vnútorným trením.
V mnohých prípadoch postačuje utiahnutie rukou

Ø 12,7 mm guľôčky; veľká kontaktná plocha, centrum
tlaku prenášané na povrch.

Účinok 3 guľôčok, optimalizované rozloženie
záťaže podľa pravidla troch bodov. Nie je
potrebný O-krúžok pre udržanie guľôčok na
svojom mieste!

Zrazené hrany umožňujú aj upínanie do kríža

Patentovaný mechanizmus pre čistenie
a výmenu guľôčok

244

ČAPY

UŤAHOVACÍ MOMENT (AM)

PEVNOSŤ V ŠMYKU (SK)

PEVNOSŤ V ŤAHU (ZK)

Uťahovací moment je sila utiahnutia čapu pomocou
momentového kľúča.
Ak chcete získať optimálne upínacie sily, uťahovací
moment by mal zodpovedať odporúčanej hodnote.

Sila šmyku / strihu je sila pôsobiaca zo strany na
priečny prierez čapu.

Pevnosť v ťahu ako výsledok ťahu upevneného
čapu.

Max. SK pre 280510: ≤ 220 kN

Max. ZK pre 280510: ≤ 25 kN

Čap bol navrhnutý tak, aby vyžadoval iba malý
uťahovací moment na dosiahnutie maximálnej
upínacej sily, čo umožňuje jednoduché upínanie iba
pomocou jednej ruky.

Max. AM pre 280510: ≤ 25 Nm

Video o produkte
nájdete na:

www.siegmund.com/
V280510

245

ČAPY
Rýchloupínací čap

Popis:
Rýchloupínací čap so závitovým uzáverom je
ideálny spojovací prvok Siegmund komponentov.
Charakteristickým prvkom čapu sú použité veľké
ložiskové guľôčky, ktoré svojim plošným tlakom
šetria otvory jednotlivých dielov. Stredová guľôčka
redukuje trenie a zaisťuje prenos sily ručného
utiahnutia na vonkajšie guľôčky. Nová verzia čapu je
bez O-krúžku s jednoduchou údržbou a čistením.
Čap bol taktiež dodatočne optimalizovaný.
Tento čap nie je dovolené používať na upínanie
stolov a U-profilov.

280510

280512

Dĺžka: (a)

Ø: (o)

Hmotnosť:

SK:

AM:

ZK:

Rýchloupínací čap krátky
- pre upínanie dvoch dielov
- Čiernené
- so závitovým uzáverom

95 mm

28 mm

0,54 kg

220,00 kN

25,00 Nm

25,00 kN

2-280510
41,00 €



Rýchloupínací čap dlhý
- pre upínanie troch dielov
- Čiernené
- so závitovým uzáverom

120 mm

28 mm

0,65 kg

220,00 kN

25,00 Nm

25,00 kN

2-280512
52,00 €



SK=Pevnosť v šmyku; AM=Uťahovací moment; ZK=Pevnosť v ťahu;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

246

Obj. číslo

ČAPY
Univerzálny čap Comfort

Popis:
Univerzálny čap je ideálny spojovací prvok
medzi Siegmund prvkami. Je používaný v
prípade ak spájané diely majú rozdielnu hrúbku.
Upínací rozsah krátkeho čapu je 45 mm až
53 mm a dlhého čapu je 70 mm až 78 mm.
Charakteristickým prvkom čapu sú použité veľké
ložiskové guľôčky, ktoré chránia otvory jednotlivých
dielov pred poškodením pôsobením malého
plošného tlaku. Stredová guľôčka redukuje trenie
a zaisťuje prenos sily ručného utiahnutia na
vonkajšie guľôčky.
Univerzálny čap sa uťahuje pomocou
integrovaného ručného kolieska alebo pomocou
imbusového kľúča 14 (obj. č. 280854).
Tento čap nie je dovolené používať na upínanie
stolov a U-profilov.

280532

280533

Dĺžka: (a)

Ø: (o)

Hmotnosť:

SK:

AM:

ZK:

Obj. číslo

Univerzálny čap Comfort krátky
- pre upínanie dvoch dielov
- Čiernené

100 mm

28 mm

0,60 kg

200,00 kN

25,00 Nm

25,00 kN

2-280532
42,00 €



Univerzálny čap Comfort dlhý
- pre upínanie troch dielov
- Čiernené

125 mm

28 mm

0,70 kg

200,00 kN

25,00 Nm

25,00 kN

2-280533
53,00 €



SK=Pevnosť v šmyku; AM=Uťahovací moment; ZK=Pevnosť v ťahu;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

247

ČAPY
Univerzálny čap Basic

Popis:
Univerzálny tvrdený čap Basic je ideálny spojovací
prvok pre Siegmund komponenty. Používa sa
pre spojenia dielov s rôznymi hrúbkami. Upínací
rozsah krátkeho čapu je 42-57 mm a dlhého čapu
67-82 mm. Univerzálny čap je samocentrovací
prostredníctvom O-krúžku. Charakteristickým prvkom
čapu sú použité veľké ložiskové guľôčky, ktoré
chránia otvory jednotlivých dielov pred poškodením
pôsobením malého plošného tlaku.
Univerzálny čap sa uťahuje integrovaným
ručným kolieskom alebo imbusovým kľúčom 14
(obj. č. 280854).
Tento čap nie je dovolené používať na upínanie
stolov a U-profilov.
Systémový otvor by mal byť očistený kefkou
pred použitím tohto jednoduchého a cenovo
nenáročného čapu.

280536

280537

Dĺžka: (a)

Ø: (o)

Hmotnosť:

SK:

AM:

ZK:

Univerzálny čap Basic krátky
- pre upínanie dvoch dielov
- Čiernené

84 mm

28 mm

0,43 kg

200,00 kN

25,00 Nm

25,00 kN

2-280536
31,00 €



Univerzálny čap Basic dlhý
- pre upínanie troch dielov
- Čiernené

108 mm

28 mm

0,55 kg

200,00 kN

25,00 Nm

25,00 kN

2-280537
41,00 €



SK=Pevnosť v šmyku; AM=Uťahovací moment; ZK=Pevnosť v ťahu;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

248

Obj. číslo

ČAPY
Vymedzovací čap

Popis:
Vymedzovací čap sa používa k isteniu uholníkov,
ktoré je možné upevniť len jedným upínacím
čapom ako alternatívna lacnejšia náhrada. Zároveň
týmto čapom môžeme vytýčiť uhly ako napr.
90° alebo 45° pri zostavovaní prípravku.
Na obrázku môžete vidieť príklad použitia.
Tento čap nie je dovolené používať na upínanie
stolov a U-profilov.

280540

280541

Dĺžka: (a)

Ø: (o)

Hmotnosť:

Obj. číslo

Vymedzovací čap
- Čiernené

70 mm

28 mm

0,40 kg

2-280540
11,00 €



Vymedzovací čap
- pre upevnenie spojovacieho rámu na lišty

90 mm

28 mm

0,53 kg

2-280541
14,00 €



 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

249

ČAPY
Nízkoprofilový upínací čap

Popis:
Nízkoprofilový upínací čap je predurčený pre použitie
v oválnych otvoroch. Jeho hlavnou výhodou je jeho
nízkoprofilová hlava.
Ideálne pre akuskrutkovač s momentom do 25 Nm.
Tento čap nie je dovolené používať na upínanie
stolov a U-profilov.

280522

280523

Dĺžka: (a)

Ø: (o)

Hmotnosť:

SK:

AM:

ZK:

Nízkoprofilový upínací čap krátky
- pre upínanie dvoch dielov
- Čiernené

74 mm

28 mm

0,36 kg

220,00 kN

25,00 Nm

25,00 kN

2-280522
37,00 €



Nízkoprofilový upínací čap dlhý
- pre upínanie troch dielov
- Čiernené

99 mm

28 mm

0,46 kg

220,00 kN

25,00 Nm

25,00 kN

2-280523
43,00 €



Sada skrutiek pre 280522
- 10ks / balenie

2-289020
11,00 €



Sada skrutiek pre 280523
- 10ks / balenie

2-289013
11,00 €



SK=Pevnosť v šmyku; AM=Uťahovací moment; ZK=Pevnosť v ťahu;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84
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Obj. číslo

ČAPY
Čap so zápustnou hlavou

Popis:
Čap so zápustnou hlavou sa používa ako skryté
spojenie medzi Siegmund komponentami. Svojou
konštrukciou sa zhoduje s ostatnými spojovacími
čapmi. Hlava čapu splýva s okrajom systémového
otvoru tak, aby nevyčnievala nad upnutý diel.
Čap so zápustnou hlavou nie je vhodný pre oválne
otvory.
Tento čap nie je dovolené používať na upínanie
stolov a U-profilov.

280528

280529

Dĺžka: (a)

Ø: (o)

Hmotnosť:

SK:

AM:

ZK:

Obj. číslo

Čap so zápustnou hlavou krátky
- pre upínanie dvoch dielov
- Čiernené

67 mm

28 mm

0,30 kg

220,00 kN

25,00 Nm

10,00 kN

2-280528
37,00 €



Čap so zápustnou hlavou dlhý
- pre upínanie troch dielov
- Čiernené

91 mm

28 mm

0,41 kg

220,00 kN

25,00 Nm

10,00 kN

2-280529
48,00 €



SK=Pevnosť v šmyku; AM=Uťahovací moment; ZK=Pevnosť v ťahu;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84
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ČAPY
Rýchloupínací čap s rukoväťou

Popis:
S rýchloupínacím čapom s rukoväťou môžu byť diely
upínané rýchlo a jednoducho bez pomoci ďalšieho
náradia.
Upínací zdvih je možné regulovať nastavovacou
maticou v rozsahu od 33 do 60 mm.
Tento čap nie je dovolené používať na upínanie
stolov a U-profilov.
Dostupné od 01.04.2019.

280516

Rýchloupínací čap s rukoväťou
- Čiernené

Dĺžka: (a)

Ø: (o)

Hmotnosť:

SK:

ZK:

235 mm

28 mm

0,63 kg

220,00 kN

25,00 kN

SK=Pevnosť v šmyku; ZK=Pevnosť v ťahu;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84
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Obj. číslo

2-280516
53,00 €



ČAPY
Spojovací čap so šesťhrannou hlavou

Popis:
Spojovací čap so šesťhrannou hlavou je špeciálne
navrhnutý pre dlhodobé spojenia cez systémové
otvory. Vďaka vlastnosti samocentrovania je
montáž jednoduchá.
Spojovací čap so šesťhrannou hlavou sa uťahuje
kľúčmi 36 a 24.

280550.1

Spojovací čap so šesťhrannou hlavou krátky
- pre upínanie dvoch dielov
- Čiernené
- s imbusom

Dĺžka: (a)

Ø: (o)

Hmotnosť:

SK:

AM:

ZK:

58 mm

28 mm

0,40 kg

200,00 kN

25,00 Nm

20,00 kN

Obj. číslo

2-280550.1
23,00 €



SK=Pevnosť v šmyku; AM=Uťahovací moment; ZK=Pevnosť v ťahu;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84
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ČAPY
Spojovací čap

Popis:
Zápustný spojovací čap, špeciálne navrhnutý pre
pevné dlhotrvajúce spojenie veľkých komponentov
Siegmund, napr. stolov alebo U-profilov.
Použitie imbusového kľúča a vlastnosť
samocentrovania čapu uľahčujú už tak jednoduchú
montáž. Zápustná hlava a skrukta so zápustnou
hlavou sú osadené šesťhranným otvorom 10.
Spojovací čap zaisťuje pevné upínanie. Spojovací čap
nie je vhodný pre použitie v oválnych otvoroch.

280560.N

280561

280562

Dĺžka: (a)

Ø: (o)

Hmotnosť:

SK:

AM:

ZK:

Spojovací čap krátky
- pre upínanie dvoch dielov
- nitridovaný
- s imbusom

50 mm

28 mm

0,12 kg

200,00 kN

25,00 Nm

10,00 kN

2-280560.N
17,00 €



Spojovací čap dlhý
- pre upínanie troch dielov
- Čiernené
- s imbusom

75 mm

28 mm

0,20 kg

200,00 kN

25,00 Nm

10,00 kN

2-280561
21,00 €



Spojovací čap dlhý
- pre upínanie štyroch dielov
- Čiernené
- s imbusom

100 mm

28 mm

0,34 kg

200,00 kN

25,00 Nm

10,00 kN

2-280562
25,00 €



SK=Pevnosť v šmyku; AM=Uťahovací moment; ZK=Pevnosť v ťahu;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84
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= Odolnosť voči ryhám

=

Ochrana proti rozstreku
zvárania

= Ochrana pred koróziou

Obj. číslo

ČAPY
Spojovací čap Premium Light

Popis:
Spojovací čap, špeciálne navrhnutý pre
spojenia Siegmund stolov a dielov
(hrúbka materiálu 25 mm) so Siegmund
Premium Light dielmi (hrúbka materiálu 15 mm)
prostredníctvom systémových otvorov.
U-profily Premium Light môžu byť upevnené
na stôl s použitím spojovacích čapov
(Obj. č. 800562).

800562

Spojovací čap Siegmund <-> Siegmund Light
- Čiernené

Dĺžka: (a)

Ø: (o)

Hmotnosť:

40 mm

28 mm

0,15 kg

Obj. číslo

2-800562
17,00 €



 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84
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ČAPY
Náhradné diely pre čapy

280510.1

280512.1

280501

280653

289009.10

289010.10

289016.10

289102

289007.10

Dĺžka: (a)

Výška: (c)

Ø: (o)

Uzáver so závitovým ručným kolieskom a vnútorným imbusom krátky
- Náhradný diel pre rýchloupínací čap 280510

70 mm

40 mm

Uzáver so závitovým ručným kolieskom a vnútorným imbusom dlhý
- Náhradný diel pre rýchloupínací čap 280512

95 mm

40 mm

Hmotnosť:

Obj. číslo

0,23 kg

2-280510.1
13,00 €



0,30 kg

2-280512.1
14,00 €



0,12 kg

2-280501
8,00 €



0,05 kg

2-280653
6,00 €



Guľôčky
- pre upínacie čapy System 28
- 10ks / balenie

2-289007.10
3,00 €



O-krúžok 22 mm vnútorný priemer
- pre upínacie čapy System 28, prizmy a polohovacie čapy
- 10ks / balenie

2-289009.10
2,00 €



O-krúžok 24 mm vnútorný priemer
- pre všetky čapy System 28
- 10ks / balenie

2-289010.10
2,00 €



O-krúžok 31 mm vnútorný priemer
- pre univerzálne čapy comfort System 28
- 10ks / balenie

2-289016.10
2,00 €



2-289102
4,00 €



Súprava dištančných krúžkov pre čapy
- pre všetky čapy
- pozostáva z: 1x krúžok 1 mm, 4x krúžok 2 mm, 1x krúžok 6 mm, 1x krúžok 10 mm
Dištančný krúžok
- pre 280604, 280625, 280608

Náhradné diely pre čapy s O-krúžkami + Guľôčky
- 10x 289009, 10x 289007, 10x 289010
 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84
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10 mm

28 mm

ČAPY

257

ČAPY
Magnetický upínací čap

Popis:
Magnetický upínací čap dovoľuje rýchle upnutie bez
použitia akejkoľvek skrutky alebo náradia. Je vhodný
pre diely, ktoré podliehajú deformácii pri klasickom
upínaní, ako napr. tenké plechy a pre diely, kde nie je
možné použiť iný spôsob upnutia.

280740

280740.1

280740.2

280741

280741.C

258

ČAPY

Dĺžka: (a)

Ø: (o)

Hmotnosť:

Magnetický upínací čap 68
- Dĺžka mag. časti 25 mm
- Hliník

Obj. číslo

68 mm

28 mm

0,09 kg

2-280740
21,00 €



Magnetický upínací čap 93
- Dĺžka mag. časti 50 mm
- Hliník

93 mm

28 mm

0,13 kg

2-280740.1
25,00 €



Magnetický upínací čap 118
- Dĺžka mag. časti 75 mm
- Hliník

118 mm

28 mm

0,16 kg

2-280740.2
29,00 €



Dištančný krúžok pre magnetický čap
- Čiernené

25 mm

40 mm

0,12 kg

2-280741
6,00 €



Dištančný krúžok pre magnetický čap
- pochrómovaný, Dodací termín cca. 10 týžd

25 mm

40 mm

0,12 kg

2-280741.C
15,00 €



 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

= Hliník
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UPÍNAČE & PRÍSLUŠENSTVO

Strana 264

Strana 266

Strana 268

Professional skrutkový upínač

Professional skrutkový upínač XL

Professional skrutkový upínač 45°/90° Professional rýchloupínač

Strana 272

Strana 274

Strana 274

Vertikálne rameno
+ Krížové vedenie liatina

Professional skrutkový upínač
s vertikálnym rýchloupínačom

Professional skrutkový upínač 45°/90° Rýchloupínač, Standard
s vertikálnym rýchloupínačom

Strana 276

Strana 278

Strana 280

Rúrkový upínač Universal

Basic upínač s rúrkovým profilom 90°

Basic upínač s rúrkovým profilom 180° Adaptér 45° pre skrutkový upínač
280610

Strana 283

Strana 284

Strana 284

Strana 284

Puzdro so závitom

Prizma pre skrutkový upínač

Prizma pre skrutkový upínač

Prizma pre skrutkový upínač

Strana 284

Strana 286

Strana 286

Strana 286

Prítlačná koncovka pre skrutkový
upínač

Duo prizma Ø 40

Duo prizma Ø 40

Duo prizma Ø 40
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Strana 270

Strana 275

Strana 282

UPÍNAČE & PRÍSLUŠENSTVO

Strana 287

Strana 287

Strana 287

Strana 288

Guľová prítlačná koncovka
pre skrutkový upínač

Guľová prítlačná koncovka
pre skrutkový upínač

Guľová prítlačná koncovka
pre skrutkový upínač

Uhlová spojka 45°
pre upínacie rameno

Strana 288

Strana 288

Strana 288

Strana 289

Uhlová spojka 90°
pre upínacie rameno

Uhlová spojka 45°
pre upínacie rameno

Uhlová spojka 90°
pre upínacie rameno

Upínací most 2P pre skrutkový upínač

Strana 289

Upínací most 3P pre skrutkový upínač
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UPÍNAČE & PRÍSLUŠENSTVO
Upínače & Príslušenstvo
280631.2
500 mm

Video o produkte
nájdete na:

280631.1
350 mm

www.siegmund.com/
V280610

280631
200 mm

280634.2
170 mm

280634.1
135 mm

280634
100 mm

280636.2
170 mm

280636.1
135 mm

280636
100 mm

280635.2
170 mm

280635.1
135 mm

280635
83 mm

280617

280662

280618

Ø 35

280660

280660.E

280660.PA

Čiernené /

Nehrdzavejúca oceľ

Polyamid

280650

280650.A

280650.PA

Čiernené /

Hliník

Polyamid

280657.1.N

280658.E

280659.PA

nitridovaný

Nehrdzavejúca oceľ

Polyamid

nitridovaný

Ø 40

nitridovaný

280632.2
800 mm
262

280632.1
500 mm

280632
310 mm

Ø 40

Všetky položky pre 280610 nájdete na strane 265. Prizmy pre skrutkové upínače nájdete na strane 284; 286; 287.

UPÍNAČE & PRÍSLUŠENSTVO

280618

280644
200 mm

280679

280678
200 mm

280634.2
170 mm

280634.1
135 mm

280634
100 mm

280636.2
170 mm

280636.1
135 mm

280636
100 mm

280635.2
170 mm

280635.1
135 mm

280635
83 mm

280653

Ø 35

280660

280660.E

280660.PA

280650

280650.A

280650.PA

Čiernené /

Hliník

Polyamid

280657.1.N

280658.E

280659.PA

nitridovaný

Nehrdzavejúca oceľ

Polyamid

Čiernené /

Nehrdzavejúca oceľ

Polyamid

nitridovaný

Ø 40

nitridovaný

280677.3 280677.2
800 mm 500 mm

280677.1 280677
300 mm 250 mm

Všetky položky pre 280604 nájdete na strane 277. Prizmy pre skrutkové upínače nájdete na strane 284; 286; 287.

Ø 40
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UPÍNAČE & PRÍSLUŠENSTVO
Professional skrutkový upínač

Popis:

300 mm

Professional skrutkový upínač ponúka rýchle, účinné
a presné upínanie s veľkým množstvom variácií
dostupných dielov. Efektívnosť je dosiahnutá úsporou
času, rýchlym nastavením a jednoduchým uvoľnením
dielov. Pre Vaše individuálne potreby ponúkame
špeciálne dĺžky horizontálnych aj vertikálnych ramien.
Profil horizontálneho ramena je 30x10 mm. Profil
vertikálneho ramena je 30x14 mm. Vertikálne rameno je
dodatočne tvrdené.
Pre bezpečné upínanie skoro každého tvaru sú prizmy
vymeniteľné. Pre vhodné prizmy pozrite stranu 284.
Dlhá životnosť je garantovaná nitridovaným materiálom
a aj možnosťou doobjednania náhradných dielov.
S novým ručným kolieskom na upínacom kríži je
nastavenie výšky upínania záležitosťou sekúnd.
Prostredníctvom integrovaného imbusu na vrchu
prítlačnej skrutky môže byť sila upínania presne
nastaviteľná použitím momentového kľúča.

Tr 20x4
280657.1.N

50-165 mm

280610.N

280610.S

Štandardný model

max. zaťaženie:

Professional skrutkový upínač

5 kN

Professional skrutkový upínač špeciálna veľkosť
 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

Štandardný model 280610:
pozostáva z 1x 280634.N, 1x 280631.N, 1x 280632.N, 1x 280618.N, 1x 280617, 1x 280662.N, 1x 280657.1.N

264

= Odolnosť voči ryhám

=

Ochrana proti rozstreku
zvárania

= Ochrana pred koróziou

Hmotnosť:

2,70 kg

Obj. číslo

2-280610.N
62,00 €



2-280610.S
·



UPÍNAČE & PRÍSLUŠENSTVO

280634.N

280635.N

280636.N

280631.N

280632.N

280618.N

280617

280662.N

Náhradné diely, špeciálne veľkosti a konfigurovateľné diely
Skrutka s rukoväťou
- pre 280610, 280612, 280630, 280604, 280625, 280608
- Trapézový závit 20 x 4 mm

100 mm
2-280634.N
10,00 €



135 mm
2-280634.1.N
11,00 €



170 mm
2-280634.2.N
12,00 €



špeciálna veľkosť
2-280634.S
·



Skrutka so šesťhranom
- pre 280610, 280612, 280630, 280604, 280625, 280608
- Trapézový závit 20 x 4 mm

83 mm
2-280635.N
11,00 €



135 mm
2-280635.1.N
12,00 €



170 mm
2-280635.2.N
13,00 €



špeciálna veľkosť
2-280635.S
·



Skrutka s kolíkom
- pre 280610, 280612, 280630, 280604, 280625, 280608
- Trapézový závit 20 x 4 mm

100 mm
2-280636.N
11,00 €



135 mm
2-280636.1.N
12,00 €



170 mm
2-280636.2.N
13,00 €



špeciálna veľkosť
2-280636.S
·



Horizontálne rameno
- pre 280610, 280611
- bez puzdra 280618, prosím objednávajte zvlášť

200 mm
2-280631.N
9,00 €



350 mm
2-280631.1.N
11,00 €



500 mm
2-280631.2.N
14,00 €



špeciálna veľkosť
2-280631.S
·



Vertikálne rameno
- pre 280610, 280612, 280611
- Zosilnené vertikálne rameno

310 mm
2-280632.N
17,00 €



500 mm
2-280632.1.N
21,00 €



800 mm
2-280632.2.N
28,00 €



špeciálna veľkosť
2-280632.S
·



Puzdro so závitom
- trapézový závit 20 x 4 mm pre System 28 skrutkový upínač
- pre 280610, 280612, 280625
- nitridovaný
Krížové vedenie liatina
- pre 280610, 280611, 280615, 220610.1, 220615.1
- bez ručného kolieska
Ručné koliesko pre krížové vedenie liatina
- pre 280610, 280612, 280630, 280615, 280611, 220610.1, 220630.1, 220615.1

2-280618.N
6,00 €



45 mm
2-280617
16,00 €



25 mm
2-280662.N
7,00 €



 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84
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UPÍNAČE & PRÍSLUŠENSTVO
Professional skrutkový upínač XL

Popis:
Professional skrutkový upínač XL bol špeciálne
navrhnutý pre aplikácie, ktoré vyžadujú špeciálny
prístup.

300 mm

Vzhľadom na vymeniteľné prizmy je možné bezpečne
upnúť skoro každý tvar zváraných dielov. Pre dostupné
prizmy pozrite stranu 284.
Horizontálne a vertikálne rameno je dostupné v rôznych
dĺžkach na požiadanie. Štandardne je profil ramien
35x14 mm.
Dlhá životnosť je garantovaná dodatočnou úpravou
materiálu ako aj možnosťou objednania náhradných
dielov.
S novým ručným kolieskom na upínacom kríži je zmena
výšky takmer okamžitá. Prostredníctvom integrovaného
imbusového otvoru na konci rukoväte prítlačnej skrutky
je možné presne nastaviť silu upínania s použitím
momentového kľúča.

Tr 20x4

280657.1.N

50-160 mm

280612

280612.S

Štandardný model
Professional skrutkový upínač XL
Professional skrutkový upínač XL špeciálna veľkosť
 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

Štandardný model 280612:
pozostáva z 1x 280634.N, 1x 280638, 1x 280639, 1x 280618.N, 1x 280617.1, 1x 280662.N, 1x 280657.1.N

266

max. zaťaženie:

7 kN

Hmotnosť:

3,40 kg

Obj. číslo

2-280612
73,00 €



2-280612.S
·



UPÍNAČE & PRÍSLUŠENSTVO

280634.N

280635.N

280636.N

280638

280639

280618.N

280617.1

280662.N

Náhradné diely, špeciálne veľkosti a konfigurovateľné diely
Skrutka s rukoväťou
- pre 280610, 280612, 280630, 280604, 280625, 280608
- Trapézový závit 20 x 4 mm

100 mm
2-280634.N
10,00 €



135 mm
2-280634.1.N
11,00 €



170 mm
2-280634.2.N
12,00 €



špeciálna veľkosť
2-280634.S
·



Skrutka so šesťhranom
- pre 280610, 280612, 280630, 280604, 280625, 280608
- Trapézový závit 20 x 4 mm

83 mm
2-280635.N
11,00 €



135 mm
2-280635.1.N
12,00 €



170 mm
2-280635.2.N
13,00 €



špeciálna veľkosť
2-280635.S
·



Skrutka s kolíkom
- pre 280610, 280612, 280630, 280604, 280625, 280608
- Trapézový závit 20 x 4 mm

100 mm
2-280636.N
11,00 €



135 mm
2-280636.1.N
12,00 €



170 mm
2-280636.2.N
13,00 €



špeciálna veľkosť
2-280636.S
·



Horizontálne rameno
- pre 280612
- bez puzdra 280618, prosím objednávajte zvlášť

200 mm
2-280638
11,00 €



350 mm
2-280638.1
16,00 €



500 mm
2-280638.2
21,00 €



špeciálna veľkosť
2-280638.S
·



Vertikálne rameno
- pre 280612
- Zosilnené vertikálne rameno

310 mm
2-280639
19,00 €



500 mm
2-280639.1
27,00 €



800 mm
2-280639.2
38,00 €



špeciálna veľkosť
2-280639.S
·



Puzdro so závitom
- trapézový závit 20 x 4 mm pre System 28 skrutkový upínač
- pre 280610, 280612, 280625
- nitridovaný

2-280618.N
6,00 €

Krížové vedenie liatina
- pre 280612
- bez ručného kolieska

52 mm
2-280617.1
20,00 €



Ručné koliesko pre krížové vedenie liatina
- pre 280610, 280612, 280630, 280615, 280611, 220610.1, 220630.1, 220615.1

25 mm
2-280662.N
7,00 €





 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84
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UPÍNAČE & PRÍSLUŠENSTVO
Professional skrutkový upínač 45°/90°

Popis:
Professional skrutkový upínač 45°/90° nahrádza
štandardný skrutkový upínač 45° alebo 90°.
Tento upínač nastavuje nové štandardy vzhľadom
na jeho variabilitu nastavenia uhla upínania v
rozsahu 0°-360°.
Pre bezpečné upnutie takmer každého tvaru
zváraných obrobkov sú prítlačné prizmy vymeniteľné.
Pre viac informácii o prizmách pozrite stranu 284.
Profil ramena je 30x14 mm.

0°
36

Dlhá životnosť je garantovaná nitridovaným
materiálom a možnosťou doobjednania
náhradných dielov.
S novým ručným kolieskom na upínacom kríži je
zmena výšky takmer okamžitá. Prostredníctvom
integrovaného imbusu na konci rukoväti je možné
nastaviť silu upnutia s pomocou momentového kľúča.

Tr 20x4

300 mm

280657.1.N

280630.N

280630.S

Štandardný model

max. zaťaženie:

Professional skrutkový upínač 45°/90°

5 kN

Professional skrutkový upínač 45°/90° špeciálna veľkosť
 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

Štandardný model 280630:
pozostáva z 1x 280634.2.N, 1x 280633.N, 1x 289108, 1x 280617.2, 1x 280662.N, 1x 289109, 1x 280657.1.N
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= Odolnosť voči ryhám

=

Ochrana proti rozstreku
zvárania

= Ochrana pred koróziou

Hmotnosť:

2,30 kg

Obj. číslo

2-280630.N
58,00 €



2-280630.S
·



UPÍNAČE & PRÍSLUŠENSTVO

280634.2.N

280635.2.N

280636.2.N

280633.N

289108

280617.2

280662.N

289109

Náhradné diely, špeciálne veľkosti a konfigurovateľné diely
Skrutka s rukoväťou
- pre 280610, 280612, 280630, 280604, 280625, 280608
- Trapézový závit 20 x 4 mm

100 mm
2-280634.N
10,00 €



135 mm
2-280634.1.N
11,00 €



170 mm
2-280634.2.N
12,00 €



špeciálna veľkosť
2-280634.S
·



Skrutka so šesťhranom
- pre 280610, 280612, 280630, 280604, 280625, 280608
- Trapézový závit 20 x 4 mm

83 mm
2-280635.N
11,00 €



135 mm
2-280635.1.N
12,00 €



170 mm
2-280635.2.N
13,00 €



špeciálna veľkosť
2-280635.S
·



Skrutka s kolíkom
- pre 280610, 280612, 280630, 280604, 280625, 280608
- Trapézový závit 20 x 4 mm

100 mm
2-280636.N
11,00 €



135 mm
2-280636.1.N
12,00 €



170 mm
2-280636.2.N
13,00 €



špeciálna veľkosť
2-280636.S
·



Vertikálne rameno
- pre 280630
- Zosilnené vertikálne rameno

310 mm
2-280633.N
17,00 €



500 mm
2-280633.1.N
21,00 €



800 mm
2-280633.2.N
28,00 €



špeciálna veľkosť
2-280633.S
·



42 mm
2-289108
4,00 €



Krížové vedenie liatina
- pre 280630, 220630.1
- bez ručného kolieska

70 mm
2-280617.2
16,00 €



Ručné koliesko pre krížové vedenie liatina
- pre 280610, 280612, 280630, 280615, 280611, 220610.1, 220630.1, 220615.1

25 mm
2-280662.N
7,00 €



10 mm
2-289109
3,00 €



Vodiace púzdro so závitom
- pre 280630

Koliesko pre krížové vedenie liatina
- pre 280630, 220630.1
- so zápustnou skrutkou M10x25
 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84
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UPÍNAČE & PRÍSLUŠENSTVO
Professional rýchloupínač

Popis:
Professional rýchloupínač je navrhnutý pre rýchle a účinné
upínanie zváraných dielov. Sila upnutia je nastaviteľná.

300 mm

Dlhá životnosť je garantovaná použitým materiálom a
dostupnými náhradnými dielmi.
S novým ručným kolieskom na upínacom kríži je zmena
výšky takmer okamžitá.

105-240 mm

280615

280615.S

Štandardný model
Professional rýchloupínač
Professional rýchloupínač špeciálna veľkosť
 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

Štandardný model 280615:
pozostáva z 1x 280637, 1x 280632.N, 1x 280617, 1x 280662.N

270

max. zaťaženie:

5 kN

Hmotnosť:

2,00 kg

Obj. číslo

2-280615
79,00 €



2-280615.S
·



UPÍNAČE & PRÍSLUŠENSTVO

280637

280632.N

280617

280662.N

Náhradné diely, špeciálne veľkosti a konfigurovateľné diely
Horizontálne rameno s podporou rýchloupínačov
- pre 280615, 220615.1
Vertikálne rameno
- pre 280610, 280612, 280611
- Zosilnené vertikálne rameno
Krížové vedenie liatina
- pre 280610, 280611, 280615, 220610.1, 220615.1
- bez ručného kolieska
Ručné koliesko pre krížové vedenie liatina
- pre 280610, 280612, 280630, 280615, 280611, 220610.1, 220630.1, 220615.1

200 mm
2-280637
42,00 €



350 mm
2-280637.1
45,00 €



500 mm
2-280637.2
48,00 €



špeciálna veľkosť
2-280637.S
·



310 mm
2-280632.N
17,00 €



500 mm
2-280632.1.N
21,00 €



800 mm
2-280632.2.N
28,00 €



špeciálna veľkosť
2-280632.S
·



45 mm
2-280617
16,00 €



25 mm
2-280662.N
7,00 €



 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84
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UPÍNAČE & PRÍSLUŠENSTVO
Vertikálne rameno + Krížové vedenie liatina

c

280617.4

280617.6

280642

Vertikálne rameno
- standard = 300
Dištančný krúžok
- pre 280604, 280625, 280608

280653

300 mm
2-280642
15,00 €



500 mm
2-280642.1
19,00 €



800 mm
2-280642.2
26,00 €



špeciálna veľkosť
2-280642.S
·
2-280653
6,00 €





Krížové vedenie liatina
- pre 280638, 280642
- bez ručného kolieska

67 mm
2-280617.4
19,00 €



Krížové vedenie liatina
- pre 280631, 280642
- bez ručného kolieska

69 mm
2-280617.6
19,00 €



 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

272

UPÍNAČE & PRÍSLUŠENSTVO
Príklady

273

UPÍNAČE & PRÍSLUŠENSTVO
Professional skrutkový upínač s vertikálnym rýchloupínačom

Popis:
Professional závitový upínač s rýchloupínačom
ponúka rýchle a jednoduché upnutie. Vďaka
použitému mechanizmu dosahuje maximálnych
upínacích síl. Charakteristikou tohto upínača je vyšší
zdvih v porovnaní so štandardným upínačom.

300 mm

S novým ručným kolieskom na upínacom kríži
je zmena výšky takmer okamžitá.
Vertikálne rameno je dodatočne tvrdené.
Pre upnutie takmer každého tvaru zváraných
obrobkov sú prítlačné prizmy vymeniteľné.
Viac informácii o prizmách nájdete na strane 284.

280657.1.N

90-130 mm

Tr 20x4

280611.1

280611.2

50-165 mm

009902

Professional skrutkový upínač s vertikálnym rýchloupínačom
Professional skrutkový upínač 45°/90° s vertikálnym rýchloupínačom
Vertikálny rýchloupínač
 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84
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Šírka: (b)

Výška: (c)

max. zaťaženie

Hmotnosť:

222 mm

310 mm

2,5 kN

3,30 kg

2-280611.1
89,00 €



310 mm

2,5 kN

2,20 kg

2-280611.2
87,00 €



0,40 kg

2-009902
60,00 €



85 mm

Obj. číslo

UPÍNAČE & PRÍSLUŠENSTVO
Rýchloupínač, Standard

Popis:
Rýchloupínacia svorka s jednoduchým a
precíznym mechanizmom.

200 mm

Svorka je dostupná v niekoľkých veľkostiach.

280616

280616.1

280616.2

280616.3

100 mm

Rýchloupínač, Standard S20
Rýchloupínač, Standard S25
Rýchloupínač, Standard S30
Rýchloupínač, Standard S40

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Hmotnosť:

Obj. číslo

200 mm

100 mm

1,10 kg

2-280616
50,00 €



250 mm

120 mm

1,50 kg

2-280616.1
57,00 €



300 mm

140 mm

2,30 kg

2-280616.2
67,00 €



400 mm

120 mm

2,50 kg

2-280616.3
70,00 €



 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

275

UPÍNAČE & PRÍSLUŠENSTVO
Basic upínač s rúrkovým profilom Universal

Popis:

± 42°

Univerzálny upínač s nastaviteľným uhlom upínania
+ / - 42° ponúka flexibilné upínanie s použitím skrutky.
Nová konštrukcia kombinuje výhody štandardných
skrutkových upínačov 45° a 90°. Umožňuje rovnako
dobre upínanie pod uhlom alebo priamo na diel. V
konečnom dôsledku ponúka nové možnosti svojou
veľkosťou a pokrýva väčší rozsah.
mm
135

Horizontálne rameno je plne nastaviteľné v rozsahu 200 mm
a spolu v kombinácii so skrutkou ponúka variabilný
upínací rozsah. Dĺžka vertikálneho ramena je 250 mm.

360°

Samozrejmosťou sú vymeniteľné prizmy pre
prispôsobenie sa danej aplikácii. Prizmy nájdete na
strane 284.
Dlhá životnosť a efektivita je garantovaná dodatočne
tvrdeným materiálom a možnosťou kedykoľvek
doobjednať náhradné diely. Pre upevnenie vertikálneho
ramena do systémového otvoru sa používa polohovací
krúžok (obj. č. 280653). Tento univerzálny upínač je
štandardne dodávaný so skrutkou o dĺžke 135 mm.

280657.1.N

250 mm

280653

65-220 mm

280604

280604.S

Štandardný model
Rúrkový upínač Universal
Rúrkový upínač Universal špeciálna veľkosť
 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

Štandardný model 280604:
pozostáva z 1x 280634.1.N, 1x 280678, 1x 280677, 1x 280679, 1x 280653, 1x 280657.1.N
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max. zaťaženie:

3 kN

Hmotnosť:

2,30 kg

Obj. číslo

2-280604
62,00 €



2-280604.S
·



UPÍNAČE & PRÍSLUŠENSTVO

280634.1.N

280635.1.N

280636.1.N

280678

280677

280679

280653

Náhradné diely, špeciálne veľkosti a konfigurovateľné diely
Skrutka s rukoväťou
- pre 280610, 280612, 280630, 280604, 280625, 280608
- Trapézový závit 20 x 4 mm

100 mm
2-280634.N
10,00 €



135 mm
2-280634.1.N
11,00 €



170 mm
2-280634.2.N
12,00 €



špeciálna veľkosť
2-280634.S
·



Skrutka so šesťhranom
- pre 280610, 280612, 280630, 280604, 280625, 280608
- Trapézový závit 20 x 4 mm

83 mm
2-280635.N
11,00 €



135 mm
2-280635.1.N
12,00 €



170 mm
2-280635.2.N
13,00 €



špeciálna veľkosť
2-280635.S
·



Skrutka s kolíkom
- pre 280610, 280612, 280630, 280604, 280625, 280608
- Trapézový závit 20 x 4 mm

100 mm
2-280636.N
11,00 €



135 mm
2-280636.1.N
12,00 €



170 mm
2-280636.2.N
13,00 €



špeciálna veľkosť
2-280636.S
·



200 mm
2-280678
21,00 €



špeciálna veľkosť
2-280678.S
·



800 mm
2-280677.3
28,00 €



špeciálna veľkosť
2-280677.S
·



42 mm
2-280679
6,00 €



Horizontálne rameno
- pre 280604
Vertikálne rameno
- pre 280604, 280625
- môže byť použité taktiež ako horizontálne rameno
Skrutka
- pre 280604
Dištančný krúžok
- pre 280604, 280625, 280608

250 mm
2-280677
15,00 €



300 mm
2-280677.1
17,00 €



500 mm
2-280677.2
21,00 €



2-280653
6,00 €



 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84
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UPÍNAČE & PRÍSLUŠENSTVO
Basic upínač s rúrkovým profilom 90°

Popis:
Upínač 90° určený na upínanie dielov pod uhlom
90° vzhľadom na systémové otvory. Upínač sa dá
otáčať o 360° a je voľne polohovateľný.
Pre upnutie každého tvaru obrobku sú prizmy
vymeniteľné. Viac informácií o prizmách nájdete na
strane 284.

100 mm

Dlhá životnosť je garantovaná dodatočnou úpravou
materiálu ako aj možnosťou objednania náhradných
dielov.

360°
280657.1.N

Pre fixáciu vertikálneho ramena do systémového
otvoru sa používa polohovací krúžok (obj. č. 280653).
Tr 20x4

200 mm

280653

280608

280608.S

Štandardný model
Basic upínač s rúrkovým profilom 90°
Basic upínač s rúrkovým profilom 90° špeciálna veľkosť
 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

Štandardný model 280608:
pozostáva z 1x 280634.1.N, 1x 280676, 1x 280653, 1x 280657.1.N
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max. zaťaženie:

3 kN

Hmotnosť:

1,40 kg

Obj. číslo

2-280608
41,00 €



2-280608.S
·



UPÍNAČE & PRÍSLUŠENSTVO

280634.N

280635.N

280636.N

280676

280653

Náhradné diely, špeciálne veľkosti a konfigurovateľné diely
Skrutka s rukoväťou
- pre 280610, 280612, 280630, 280604, 280625, 280608
- Trapézový závit 20 x 4 mm

100 mm
2-280634.N
10,00 €



135 mm
2-280634.1.N
11,00 €



170 mm
2-280634.2.N
12,00 €



špeciálna veľkosť
2-280634.S
·



Skrutka so šesťhranom
- pre 280610, 280612, 280630, 280604, 280625, 280608
- Trapézový závit 20 x 4 mm

83 mm
2-280635.N
11,00 €



135 mm
2-280635.1.N
12,00 €



170 mm
2-280635.2.N
13,00 €



špeciálna veľkosť
2-280635.S
·



Skrutka s kolíkom
- pre 280610, 280612, 280630, 280604, 280625, 280608
- Trapézový závit 20 x 4 mm

100 mm
2-280636.N
11,00 €



135 mm
2-280636.1.N
12,00 €



170 mm
2-280636.2.N
13,00 €



špeciálna veľkosť
2-280636.S
·



300 mm
2-280676.1
22,00 €



500 mm
2-280676.2
26,00 €



800 mm
2-280676.3
33,00 €



špeciálna veľkosť
2-280676.S
·



Vertikálne rameno
- pre 280608
Dištančný krúžok
- pre 280604, 280625, 280608

200 mm
2-280676
20,00 €



2-280653
6,00 €



 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84
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UPÍNAČE & PRÍSLUŠENSTVO
Basic upínač s rúrkovým profilom 180°

Popis:
200 mm

Basic upínač 180° umožňuje presné a silné upnutie
dielov v uhle 180° vzhľadom na systémový otvor.
Prostredníctvom kruhového profilu je upínač rýchlo a
ľahko horizontálne nastaviteľný v rozsahu 45-180 mm.
Vertikálne rameno má dĺžku 250 mm.
Pre upnutie všetkých typov obrobkov sú prizmy
vymeniteľné. Dostupné typy nájdete na strane 284.
Dlhá životnosť je garantovaná dodatočnou úpravou
materiálu ako aj dostupnosťou náhradných dielov.

250 mm

360°

Pre upevnenie vertikálneho ramena do systémového
otvoru sa používa polohovací krúžok (obj. č. 280653).
Dĺžka skrutky je 100 mm.

Tr 20x4
280657.1.N

280653

280625

280625.S

Štandardný model
Basic upínač s rúrkovým profilom 180°
Basic upínač s rúrkovým profilom 180° špeciálna veľkosť
 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

Štandardný model 280625:
pozostáva z 1x 280634.N, 1x 280644, 1x 280677, 1x 280618.N, 1x 280653, 1x 280657.1.N
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max. zaťaženie:

3 kN

Hmotnosť:

2,30 kg

Obj. číslo

2-280625
52,00 €



2-280625.S
·



UPÍNAČE & PRÍSLUŠENSTVO

280634.N

280635.N

280636.N

280644

280677

280618.N

280653

Náhradné diely, špeciálne veľkosti a konfigurovateľné diely
Skrutka s rukoväťou
- pre 280610, 280612, 280630, 280604, 280625, 280608
- Trapézový závit 20 x 4 mm

100 mm
2-280634.N
10,00 €



135 mm
2-280634.1.N
11,00 €



170 mm
2-280634.2.N
12,00 €



špeciálna veľkosť
2-280634.S
·



Skrutka so šesťhranom
- pre 280610, 280612, 280630, 280604, 280625, 280608
- Trapézový závit 20 x 4 mm

83 mm
2-280635.N
11,00 €



135 mm
2-280635.1.N
12,00 €



170 mm
2-280635.2.N
13,00 €



špeciálna veľkosť
2-280635.S
·



Skrutka s kolíkom
- pre 280610, 280612, 280630, 280604, 280625, 280608
- Trapézový závit 20 x 4 mm

100 mm
2-280636.N
11,00 €



135 mm
2-280636.1.N
12,00 €



170 mm
2-280636.2.N
13,00 €



špeciálna veľkosť
2-280636.S
·



200 mm
2-280644
11,00 €



špeciálna veľkosť
2-280644.S
·



800 mm
2-280677.3
28,00 €



špeciálna veľkosť
2-280677.S
·



Horizontálne rameno
- pre 280625
Vertikálne rameno
- pre 280604, 280625
- môže byť použité taktiež ako horizontálne rameno
Puzdro so závitom
- trapézový závit 20 x 4 mm pre System 28 skrutkový upínač
- pre 280610, 280612, 280625
- nitridovaný
Dištančný krúžok
- pre 280604, 280625, 280608

250 mm
2-280677
15,00 €



300 mm
2-280677.1
17,00 €



500 mm
2-280677.2
21,00 €



2-280618.N
6,00 €



2-280653
6,00 €



 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84
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UPÍNAČE & PRÍSLUŠENSTVO
Adaptér 45°

Popis:
Adaptér 45° pre horizontálne rameno
skrutkového upínača.

280663

280663.1

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

Hmotnosť:

Adaptér 45°
- pre skrutkový upínač 280610
- Čiernené / nitridovaný

75 mm

30 mm

55 mm

0,18 kg

2-280663
16,00 €



Adaptér 45°
- pre skrutkový upínač XL 280612
- Čiernené / nitridovaný

75 mm

30 mm

60 mm

0,18 kg

2-280663.1
18,00 €



 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

282

Obj. číslo

UPÍNAČE & PRÍSLUŠENSTVO
Puzdro so závitom

Popis:
Púzdro so závitom je špeciálne navrhnuté pre prácu
v obmedzených priestoroch. Púzdro so závitom je
kompatibilný prvok k upevneniu prítlačnej skrutky
závitového upínača System 16 mm (Tr 12x3) alebo
System 28 mm (Tr 20x4). Kombinácia závitového
púzdra, prítlačnej skrutky a uholníka je ideálna pre
vysokozáťažové aplikácie.

280618.N

280619

Výška: (c)

Ø: (o)

Hmotnosť:

Obj. číslo

Puzdro so závitom
- trapézový závit 20 x 4 mm pre System 28 skrutkový upínač
- pre 280610, 280612, 280625
- nitridovaný

22 mm

28 mm

0,05 kg

2-280618.N
6,00 €



Puzdro so závitom Tr 12x3
- trapézový závit 12 x 3 mm pre System 16 skrutkový upínač
- Čiernené / nitridovaný

23 mm

28 mm

0,07 kg

2-280619
7,00 €



 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84
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UPÍNAČE & PRÍSLUŠENSTVO
Prizma pre skrutkový upínač

Popis:
Prizma pre skrutkový upínač je vhodná pre
upínanie kruhových aj hranatých profilov.
Jednoduchým nasadením prizmy na guľovú
hlavu upínača dosiahneme flexibilné a presné
upínanie. Prizma je ľahko vymeniteľná
stiahnutím z hlavy upínača.
Prizmy sú dostupné v niekoľkých
materiálových vyhotoveniach.
Vyhotovenie z polyamidu sa používa pri
povrchoch náchylných na poškrabanie.
Vyhotovenie z nehrdzavejúcej ocele je
vhodné pre materiály, kde chceme zabrániť
kontaminácii koróziou.

284

280657.1.N

280658.E

280659.PA

280661

UPÍNAČE & PRÍSLUŠENSTVO

Výška: (c)

Ø: (o)

Hmotnosť:

Prizma pre skrutkový upínač
- nitridovaný
- pre tŕň s trapézovým závitom 20 x 4 mm

Obj. číslo

24 mm

40 mm

0,09 kg

2-280657.1.N
8,00 €



Prizma pre skrutkový upínač
- Nehrdzavejúca oceľ
- pre tŕň s trapézovým závitom 20 x 4 mm

21 mm

40 mm

0,10 kg

2-280658.E
11,00 €



Prizma pre skrutkový upínač
- Polyamid
- pre tŕň s trapézovým závitom 20 x 4 mm

24 mm

40 mm

0,01 kg

2-280659.PA
9,00 €



Prítlačná koncovka pre skrutkový upínač
- leštený
- pre tŕň s trapézovým závitom 20 x 4 mm
- pre špecifické prispôsobenie zákazníkom

30 mm

40 mm

0,19 kg

2-280661
11,00 €



 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

= Odolnosť voči ryhám

=

Ochrana proti rozstreku
zvárania

= Ochrana pred koróziou

= Polyamid
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UPÍNAČE & PRÍSLUŠENSTVO
Duo prizma Ø 40 pre skrutkový upínač

Popis:
Duo prizma ponúka možnosť použitia v systémových
otvoroch a aj na skrutkových upínačoch. O-krúžok
zabezpečuje optimálne upevnenie a presnosť prizmy.
Uhol 120° vytvára ideálnu podporu pre kruhové
profily. Vzhľadom na zrazené hrany je možné použiť
prizmu aj ako podporu pre rovné diely.
Vyhotovenie z polyamidu je vhodné pre povrchy,
ktoré sú náchylné na poškrabanie.

120°

Polyamidová prizma je vhodná len na použitie so
skrutkovými upínačmi.

280650

280650.A

280650.PA

Výška: (c)

Ø: (o)

Hmotnosť:

Duo prizma Ø 40
- Čiernené / nitridovaný
- pre tŕň s trapézovým závitom 20 x 4 mm

35 mm

40 mm

0,15 kg

2-280650
16,00 €



Duo prizma Ø 40
- Hliník
- pre tŕň s trapézovým závitom 20 x 4 mm

35 mm

40 mm

0,05 kg

2-280650.A
18,00 €



Duo prizma Ø 40
- Polyamid
- pre tŕň s trapézovým závitom 20 x 4 mm
- bez O-krúžka

35 mm

40 mm

0,02 kg

2-280650.PA
18,00 €



 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84
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= Hliník

= Polyamid

Obj. číslo

UPÍNAČE & PRÍSLUŠENSTVO
Guľová prítlačná koncovka pre skrutkový upínač

Popis:
Guľová prítlačná koncovka pre závitové
upínače je špeciálne navrhnutá pre upínanie
v rohoch alebo drážkach. Spojením prítlačnej
guľovej koncovky a závitového upínača vzniká
flexibilné spojenie s možnosťou naklápania
koncovky a tak zabezpečenia presného
upnutia.
Koncovku je jednoduché demontovať a
následne očistiť.
Guľová prítlačná koncovka je dostupná v
niekoľkých materiálových vyhotoveniach.
Polyamidová koncovka je vhodná pre povrchy
náchylné na poškrabanie.
280660

Vyhotovenie z nehrdzavejúcej ocele je vhodné
pre materiály, ktoré sa nesmú kontaminovať
koróziou.

280660.E

280660.PA

Výška: (c)

Ø: (o)

Hmotnosť:

Obj. číslo

Guľová prítlačná koncovka pre skrutkový upínač
- Čiernené / nitridovaný
- pre tŕň s trapézovým závitom 20 x 4 mm

20 mm

35 mm

0,07 kg

2-280660
8,00 €



Guľová prítlačná koncovka pre skrutkový upínač
- Nehrdzavejúca oceľ
- pre tŕň s trapézovým závitom 20 x 4 mm

20 mm

35 mm

0,07 kg

2-280660.E
11,00 €



Guľová prítlačná koncovka pre skrutkový upínač
- Polyamid
- pre tŕň s trapézovým závitom 20 x 4 mm

20 mm

35 mm

0,01 kg

2-280660.PA
9,00 €



 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

= Polyamid

287

UPÍNAČE & PRÍSLUŠENSTVO
Uhlová spojka / Uhlová spojka

Popis:
Uhlová koncovka môže byť flexibilne
použitá v spojení s upínacou rúrkou
(obj. č. 280750 + 280642).
V kombinácii so závitovým púzdrom
(obj. č. 280618) je táto koncovka
použiteľná aj so skrutkovým upínačom.
Osová vzdialenosť je 40 mm.

280770

280771

280772

280773

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

Hmotnosť:

Uhlová spojka 45°
- pre upínacie rameno 280750, 280642

80 mm

40 mm

40 mm

0,32 kg

2-280770
24,00 €



Uhlová spojka 90°
- pre upínacie rameno 280750, 280642

80 mm

40 mm

40 mm

0,32 kg

2-280771
23,00 €



Uhlová spojka 45°
- pre upínacie rameno 280750, 280642

100 mm

67 mm

40 mm

0,32 kg

2-280772
14,00 €



Uhlová spojka 90°
- pre upínacie rameno 280750, 280642

85 mm

85 mm

40 mm

0,39 kg

2-280773
14,00 €



 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84
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Obj. číslo

UPÍNAČE & PRÍSLUŠENSTVO
Upínací most 2P / Upínací most 3P

Popis:
Upínací most 2P je ideálny nástroj pre upínanie
v obmedzenom priestore alebo pre upínanie
viacerých dielov naraz. Vďaka svojej konštrukcii
je vhodný aj pre upínanie dielov s nerovným
povrchom. Vysoká funkčnosť je zabezpečená
výmennými guľovými zakončeniami. Upínací most,
dve guľové zakončenia a dve prizmy sú súčasťou
dodávky.
Upínací most 3P je ideálny pre použitie v
obmedzených priestoroch alebo v aplikáciach, kde
je potrebné upnúť viacero dielov súčasne. Svojou
konštrukciou kompenzuje nerovnosti povrchu a
umožňuje upínanie v priestore. Vysoká funkčnosť je
zabezpečená výmennými guľovými zakončeniami.
Súčasťou dodávky je upínací most, tri guľové
zakončenia a tri prizmy.
280210

280211

Pre dosiahnutie maximálnej flexibility sú prítlačné
prizmy vymeniteľné. Viac o prizmách nájdete na
strane 284.

280212

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

Upínací most 2P pre skrutkový upínač
- 2 upínacie body súčasne

170 mm

35 mm

20 mm

0,80 kg

2-280210
39,00 €



Upínací most 3P pre skrutkový upínač
- 3 upínacie body súčasne

170 mm

35 mm

20 mm

1,00 kg

2-280211
48,00 €



0,04 kg

2-280212
4,00 €



Guľové zakončenie pre upínací most

Ø: (o)

16 mm

Hmotnosť:

Obj. číslo

 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84
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Strana 294

Strana 294

Strana 294

Strana 295

Prizma Ø 50 135° s prírubou

Prizma Ø 50 135° s prírubou

Prizma Ø 50 135° s prírubou

Vario prizma Ø 50 90° / 120°
s prírubou

Strana 295

Strana 295

Strana 296

Strana 296

Vario prizma Ø 50 90° / 120°
s prírubou

Vario prizma Ø 50 90° / 120°
s prírubou

Prizma Ø 60 135° s prírubou

Prizma Ø 60 135° s prírubou

Strana 296

Strana 297

Strana 297

Strana 297

Prizma Ø 60 135° s prírubou

Prizma Ø 80 90° s prírubou

Prizma Ø 80 90° s prírubou

Prizma Ø 80 90° s prírubou

Strana 298

Strana 298

Strana 298

Strana 299

Prizma Ø 120 157° s prírubou

Prizma Ø 120 157° s prírubou

Prizma Ø 120 157° s prírubou

Upínací kužeľ

Strana 300

Strana 300

Strana 300

Strana 300

Nadstavec prizmy 25

Nadstavec prizmy 50

Nadstavec prizmy 100

Nadstavec prizmy 150
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Strana 300

Strana 302

Strana 304

Strana 305

Nadstavec prizmy / golier / príruba so Set - multifunkčný modulárny upínací Set podpier 11-dielny
zápustnou skrutkou
stojan

Závitová podpera Ø 80

Strana 306

Strana 308

Strana 308

Strana 310

Výškovo nastaviteľná podpera so
stupnicou

Dištančná skrutka 100 Ø 50

Dištančná skrutka 150 Ø 50

Upínacie rameno s rýchlo-uzáverom
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PRIZMY & PODPERY
Prizmy
PRIZMA Ø 50 135°
Všetky prizmy System 28 sú osadené adaptérom,
ktorý je možné v prípade nutnosti demontovať.
Adaptér a skrutka so zápustnou hlavou sú
súčasťou dodávky každej prizmy.

VERZIA
Čiernené
Hliník
Polyamid

Strana 294
135°

280648.1

VARIO PRIZMA Ø 50 90° / 120°
VERZIA
Čiernené / nitridovaný
Hliník
Polyamid

Strana 295
90°/120°

Prizma
280645.1

PRIZMA Ø 60 135°
VERZIA
Čiernené
Hliník
Polyamid

Strana 296
135°

Adaptér so závitom
280651.1

PRIZMA Ø 80 90°
VERZIA

Strana 297
90°

Čiernené / nitridovaný
Hliník
Polyamid

Doska stola
280647.1

PRIZMA Ø 120 157°
Strana 298

VERZIA
Čiernené / nitridovaný
Hliník
Polyamid

157°

Skrutka so zápustnou hlavou

280652.1
292
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Video o produkte
nájdete na:

www.siegmund.com/
V280645

S ADAPTÉROM V SYSTÉMOVÝCH
OTVOROCH
Prizma so závitovým adaptérom použiteľná pre
všetky systémové otvory System 28 ponúka
stabilný povrch pre oválne profily.

BEZ ADAPTÉRA NA STOLE

S NADSTAVCOM PRIZMY

Všetky prizmy System 28 môžu byť použité aj bez
adaptéra a tak polohované na stole nezávisle od
rozloženia systémových otvorov.

Ak je nevyhnutné, môže byť použitý aj nadstavec
prizmy. Ten dovoľuje polohovanie v rôznych výškach v
kombinácii s dištančnými krúžkami a podperami.
Spolu so závitovými podperami je možné dosiahnuť
plynulé polohovanie.

Pozrite podpery (obj. č. 280821) alebo závitové
podpery (obj. č. 280822).

NADSTAVEC PRIZMY

Aplikácia

280649.3

280649.2

280649.1

25 mm

50 mm

100 mm

150 mm

Rýchlo a bezpečne použiteľný s každou
prizmou.

280649

293

PRIZMY & PODPERY
Prizma Ø 50 135° s prírubou

Popis:
Prizma Ø 50 135° ponúka stabilnú podpornú plochu
pre kruhové profily do priemeru 80 mm.
Prizma s prírubou môže byť upevnená v systémovom
otvore a upevnená zápustnou skrutkou M16 (obj. č.
009410). Pre voľné polohovanie prizmy vzhľadom
na systémové otvory je možné prírubu demontovať z
prizmy. Pre prípad úpravy výšky upínania a prizmy je
možné použiť veľké množstvo adaptérov.
Verzia prizmy z polyamidu je určená pre povrchy
náchylné na poškrabanie.

135°

c

280648.1

280648.1.A

280648.1.PA

Výška: (c)

Ø: (o)

Hmotnosť:

Prizma Ø 50 135° s prírubou
- Čiernené
- závit M16 pre rozšírenie napr. prizmou 280649

20 mm

50 mm

0,20 kg

2-280648.1
22,00 €



Prizma Ø 50 135° s prírubou
- Hliník
- závit M16 pre rozšírenie napr. prizmou 280649

20 mm

50 mm

0,07 kg

2-280648.1.A
27,00 €



Prizma Ø 50 135° s prírubou
- Polyamid
- závit M16 pre rozšírenie napr. prizmou 280649

20 mm

50 mm

0,03 kg

2-280648.1.PA
29,00 €



 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

294

= Hliník

= Polyamid

Obj. číslo

PRIZMY & PODPERY
Vario prizma Ø 50 90°/120° s prírubou

Popis:
Vario prizma je vhodná pre kruhové aj štvorcové
profily 45° s priemerom do 50 mm.
Prizma s prírubou môže byť upevnená v
systémovom otvore a upevnená zápustnou
skrutkou M16 (obj. č. 009410). Pre voľné
polohovanie prizmy vzhľadom na systémové otvory
je možné prírubu demontovať z prizmy. Pre prípad
úpravy výšky upínania a prizmy je možné použiť
veľké množstvo adaptérov.
90/120°

Verzia prizmy z polyamidu je určená pre povrchy
náchylné na poškrabanie.
c

280645.1

280645.1.A

280645.1.PA

Výška: (c)

Ø: (o)

Hmotnosť:

Obj. číslo

Vario prizma Ø 50 90° / 120° s prírubou
- Čiernené / nitridovaný
- závit M16 pre rozšírenie napr. prizmou 280649

20 mm

50 mm

0,20 kg

2-280645.1
25,00 €



Vario prizma Ø 50 90° / 120° s prírubou
- Hliník
- závit M16 pre rozšírenie napr. prizmou 280649

20 mm

50 mm

0,07 kg

2-280645.1.A
29,00 €



Vario prizma Ø 50 90° / 120° s prírubou
- Polyamid
- závit M16 pre rozšírenie napr. prizmou 280649

20 mm

50 mm

0,03 kg

2-280645.1.PA
31,00 €



 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

= Hliník

= Polyamid
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Prizma Ø 60 135° s prírubou

Popis:
Prizma Ø 60 135° univerzálne použiteľná pre
kruhové profily s priemerom do 80 mm.
Prizma s prírubou môže byť upevnená v
systémovom otvore a upevnená zápustnou
skrutkou M16 (obj. č. 009410). Pre voľné
polohovanie prizmy vzhľadom na systémové
otvory je možné prírubu demontovať z prizmy.
Pre prípad úpravy výšky upínania a prizmy je
možné použiť veľké množstvo adaptérov.

135°

Verzia prizmy z polyamidu je určená pre povrchy
náchylné na poškrabanie.
c

280651.1

280651.1.A

280651.1.PA

Výška: (c)

Ø: (o)

Hmotnosť:

Prizma Ø 60 135° s prírubou
- Čiernené
- závit M16 pre rozšírenie napr. prizmou 280649

30 mm

60 mm

0,52 kg

2-280651.1
25,00 €



Prizma Ø 60 135° s prírubou
- Hliník
- závit M16 pre rozšírenie napr. prizmou 280649

30 mm

60 mm

0,18 kg

2-280651.1.A
29,00 €



Prizma Ø 60 135° s prírubou
- Polyamid
- závit M16 pre rozšírenie napr. prizmou 280649

30 mm

60 mm

0,08 kg

2-280651.1.PA
31,00 €



 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84
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= Hliník

= Polyamid

Obj. číslo

PRIZMY & PODPERY
Prizma Ø 80 90° s prírubou

Popis:
Prizma Ø 80 90° ponúka solídny podklad pre
rôzne profily a kruhové profily s priemerom do
100 mm.
Prizma s prírubou môže byť upevnená v
systémovom otvore a upevnená zápustnou
skrutkou M16 (obj. č. 009410). Pre voľné
polohovanie prizmy vzhľadom na systémové
otvory je možné prírubu demontovať z prizmy.
Pre prípad úpravy výšky upínania a prizmy je
možné použiť veľké množstvo adaptérov.

90°

Verzia prizmy z polyamidu je určená pre povrchy
náchylné na poškrabanie.

c

280647.1

280647.1.A

280647.1.PA

Výška: (c)

Ø: (o)

Hmotnosť:

Obj. číslo

Prizma Ø 80 90° s prírubou
- Čiernené / nitridovaný
- závit M16 pre rozšírenie napr. prizmou 280649

40 mm

80 mm

1,01 kg

2-280647.1
30,00 €



Prizma Ø 80 90° s prírubou
- Hliník
- závit M16 pre rozšírenie napr. prizmou 280649

40 mm

80 mm

0,55 kg

2-280647.1.A
35,00 €



Prizma Ø 80 90° s prírubou
- Polyamid
- závit M16 pre rozšírenie napr. prizmou 280649

40 mm

80 mm

0,19 kg

2-280647.1.PA
37,00 €



 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

= Hliník

= Polyamid
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Prizma Ø 120 157° s prírubou

Popis:
Prizma Ø 120 mm s uhlom 157° je navrhnutá
pre veľké kruhové profily s priemerom do 400
mm. Ponúka solídnu podpernú plochu pre veľké
kruhové profily.
Prizma s prírubou môže byť upevnená v
systémovom otvore a upevnená zápustnou
skrutkou M16 (obj. č. 009410). Pre voľné
polohovanie prizmy vzhľadom na systémové
otvory je možné prírubu demontovať z prizmy.
Pre prípad úpravy výšky upínania a prizmy je
možné použiť veľké množstvo adaptérov.

157°

c

280652.1

280652.1.A

280652.1.PA

Výška: (c)

Ø: (o)

Hmotnosť:

Prizma Ø 120 157° s prírubou
- Čiernené / nitridovaný
- závit M16 pre rozšírenie napr. prizmou 280649

30 mm

120 mm

1,70 kg

2-280652.1
42,00 €



Prizma Ø 120 157° s prírubou
- Hliník
- závit M16 pre rozšírenie napr. prizmou 280649

30 mm

120 mm

0,70 kg

2-280652.1.A
52,00 €



Prizma Ø 120 157° s prírubou
- Polyamid
- závit M16 pre rozšírenie napr. prizmou 280649

30 mm

120 mm

0,30 kg

2-280652.1.PA
59,00 €



 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84
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= Hliník

= Polyamid

Obj. číslo

PRIZMY & PODPERY
Upínací kužeľ

Popis:
Upínací kužeľ navrhnutý pre upínanie
okrúhlych a štvorcových rúrkových profilov
s priemerom < 80 mm. Upínací kužeľ sa
upevňuje pomocou čapov.

c

280670

Upínací kužeľ
- Čiernené / nitridovaný

Výška: (c)

Ø: (o)

Hmotnosť:

70 mm

80 mm

1,40 kg

Obj. číslo

2-280670
27,00 €



 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84
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PRIZMY & PODPERY
Nadstavec prizmy

Popis:
Adaptér / nadstavec prizmy môže byť rýchlo a
bezpečne upevnený na všetky prizmy. V kombinácii
s dištančným krúžkom (obj. č. 280821) ponúka
priestor pre polohovanie priziem v rôznych výškach.
Kombináciou so závitovou podložkou
(obj. č. 280822) dosiahneme plynulé polohovanie.
280649

280649.1

280649.2

280649.3

a

280669

300

Vzhľadom na šírku, môže byť nadstavec pripevnený
k prizme alebo na vlastnú konštrukciu.

PRIZMY & PODPERY

Dĺžka: (a)

Ø: (o)

Nadstavec prizmy 25
- Čiernené

25 mm

28 mm

Nadstavec prizmy 50
- Čiernené

50 mm

Nadstavec prizmy 100
- Čiernené

Hmotnosť:

Obj. číslo

0,11 kg

2-280649
10,00 €



28 mm

0,22 kg

2-280649.1
12,00 €



100 mm

28 mm

0,45 kg

2-280649.2
15,00 €



Nadstavec prizmy 150
- Čiernené

150 mm

28 mm

0,69 kg

2-280649.3
19,00 €



Nadstavec prizmy / golier / príruba so zápustnou skrutkou
- Čiernené

17 mm

28 mm

0,14 kg

2-280669
8,00 €



Skrutka so zápustnou hlavou M16
- náhradný diel
- pre prizmy System 28

20 mm

29 mm

0,07 kg

2-009410
2,00 €



 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

Všetky verzie sú na požiadanie dostupné vo vyhotovení hliník alebo polyamid.

301

PRIZMY & PODPERY
Multifunkčný upínací stojan Modulárny

Popis:
Multifunkčný stojan je určený pre predĺženie
komponentov ako napr. skrutkové upínače,
prizmy, dištančné podložky a pod. Pre upevnenie
stojanu na stôl alebo iný komponent sa
používajú čapy. Doska stojana a vertikálne
rameno sú spolu upevnené skrutkou.
280646.5

280646

280646.1

280646.2

280646.3

280646.4

c

c
b
a

280617.5H

302

Pre väčšiu pevnosť môže byť vertikálne rameno
zvarené zákazníkom.

PRIZMY & PODPERY

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

Doska veľká
- pre multifunkčný / modulárny upínací stojan

150 mm

100 mm

25 mm

Doska malá
- pre multifunkčný / modulárny upínací stojan

120 mm

120 mm

25 mm

Ø: (o)

Hmotnosť:

Obj. číslo

2,60 kg

2-280646.5
31,00 €



2,23 kg

2-280646
20,00 €



Vertikálne rameno 225
- pre multifunkčný / modulárny upínací stojan

225 mm

57 mm

1,70 kg

2-280646.1
42,00 €



Vertikálne rameno 475
- pre multifunkčný / modulárny upínací stojan

475 mm

57 mm

2,94 kg

2-280646.2
47,00 €



Vertikálne rameno 725
- pre multifunkčný / modulárny upínací stojan

725 mm

57 mm

4,24 kg

2-280646.3
52,00 €



Vertikálne rameno 975
- pre multifunkčný / modulárny upínací stojan

975 mm

57 mm

5,54 kg

2-280646.4
59,00 €



1,27 kg

2-280617.5H
25,00 €



Krížové vedenie liatina vrátane ručného kolieska
- pre multifunkčný / modulárny upínací stojan
- pre 280638 (pozrite stranu 267)

104 mm

80 mm

56 mm

 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84
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PRIZMY & PODPERY
Set podpier 11-dielny

Popis:
Set podpier, pozostávajúci z 11 kusov, ponúka
možnosť vytvorenia základnej roviny v požadovanej
výške. Jednotlivé diely setu je možné použiť na
kompenzáciu výškových rozdielov v rozsahu 1-100 mm.
Najmenší diel má výšku 1 mm pre dosiahnutie
vysokej presnosti. Veľkosť dielov je uvedená na
ich tele. O-krúžky zabezpečujú jednoduché a
presné nastavenie. Set je univerzálne použiteľný vo
všetkých systémových otvoroch 28 mm. Vnútorný
závit M10 slúži pre upevnenie zákazníkových
špecifických komponentov a priziem.

280821

280821.1

280821.2

Výška: (c)

Ø: (o)

Hmotnosť:

Set podpier 11-dielny
- Čiernené

125 mm

50 mm

1,95 kg

2-280821
42,00 €



Polohovací čap
- Čiernené

125 mm

50 mm

0,60 kg

2-280821.1
20,00 €



50 mm

1,35 kg

2-280821.2
21,00 €



Sada vymedzovacích krúžkov
- odstupňovanie krúžkov:
1 / 2 / 3 / 4 / 5 mm
10 / 20 / 40 / 50 mm
vrátane 1/10" (2,54 mm)
 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84
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Obj. číslo

PRIZMY & PODPERY
Závitová podpera Ø 80

Popis:
Závitová podpera je špeciálne určená pre nastavenie
výšky v rozsahu 75-110 mm. V kombinácii s
adaptérom prizmy a setu podpier sa výškové
rozpätie značne zvyšuje.

280822

Závitová podpera Ø 80
- Čiernené

Výška: (c)

Ø: (o)

Hmotnosť:

75-110 mm

80 mm

2,30 kg

Obj. číslo

2-280822
63,00 €



 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84
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PRIZMY & PODPERY
Výškovo nastaviteľná podpera so stupnicou

Popis:
Výškovo nastaviteľná podpera so stupnicou
ponúka pevnú opornú plochu pre nadstavby
a môže byť použitá vo všetkých systémových
otvoroch.
Výšku možno plynule nastaviť v rozsahu
20 – 105 mm reguláciou nastavovacieho
krúžku a poistnej matice. Vzhľadom na
presné spracovanie je možné výšku
nastaviť s presnosťou na milimeter.
Dostupné od 01.04.2019.

a

280824

306

PRIZMY & PODPERY

Dĺžka: (a)

Výškovo nastaviteľná podpera so stupnicou
- vrátane Sada skrutiek

144 mm

Ø: (o)

50 mm

Hmotnosť:

0,87 kg

Obj. číslo

2-280824
39,00 €



 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84
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PRIZMY & PODPERY
Dištančná skrutka

Popis:
Dištančná skrutka je univerzálne použiteľná v
kombinácii so závitovým puzdrom pre závit M16
(obj. č. 280825) a uholníkom alebo dorazom.
Vďaka jednoduchému otočnému mechanizmu je
každý rozmer rýchlo a precízne nastaviteľný.
V podstate každý skrutkový upínač, uholník alebo
podobný komponent je možné jednoducho použiť
v kombinácii s touto skrutkou.

ø

ø

a
a

308

PRIZMY & PODPERY

280175.1

280176

280825

Dĺžka: (a)

Dištančná skrutka 100

Dištančná skrutka 150

Puzdro so závitom pre závit M16
- Čiernené

Výška: (c)

Ø: (o)

Hmotnosť:

100 mm

50 mm

0,52 kg

100 mm

75 mm

0,92 kg

100 mm

100 mm

1,42 kg

150 mm

50 mm

0,60 kg

150 mm

75 mm

1,00 kg

150 mm

100 mm

1,50 kg

30 mm

0,07 kg

23 mm

Obj. číslo

2-280175
31,00 €
2-280176
35,00 €
2-280177
37,00 €
2-280175.1
33,00 €
2-280176.1
36,00 €
2-280177.1
39,00 €
2-280825
12,00 €
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PRIZMY & PODPERY
Upínacie rameno s rýchlo-uzáverom

Popis:
Upínacie rameno rúrkového profilu s
integrovaným rýchloupínacím čapom pre
upevnenie v systémových otvoroch 28 mm.
Určené pre skrutkový upínač, rýchloupínač,
bočné dorazy a ďalšie komponenty.
Viac príkladov použitia a komponentov
nájdete na našej internetovej stránke.
Uhlová koncovka môže byť flexibilne
použitá v spojení s upínacou rúrkou
(obj. č. 280750 + 280642).
V kombinácii so závitovým púzdrom
(obj. č. 280618) je táto koncovka použiteľná
aj so skrutkovým upínačom.

310

280750

280760

280760.1

280662.N

Osová vzdialenosť je 40 mm.

PRIZMY & PODPERY

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Upínacie rameno s rýchlo-uzáverom

Výška: (c)

380 mm

Ø: (o)

28 mm

Hmotnosť:

1,80 kg

Obj. číslo

2-280750
79,00 €

Iné veľkosti na požiadanie
·
Doraz pre upínač

200 mm

50 mm

50 mm

Doraz pre upínač
- s oválnym otvorom

200 mm

50 mm

50 mm

Ručné koliesko pre krížové vedenie liatina
- pre 280610, 280612, 280630, 280615, 280611, 220610.1, 220630.1, 220615.1

25 mm

28 mm

30 mm





1,66 kg

2-280760
62,00 €



1,37 kg

2-280760.1
67,00 €



0,06 kg

2-280662.N
7,00 €



 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84
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RYCHLOUPÍNACIE ZARIADENIA & ADAPTÉR

RYCHLOUPÍNACIE ZARIADENIA & ADAPTÉR

Strana 314

Strana 315

Strana 316

Strana 316

Vertikálny rýchloupínač
s adaptérom

Priamočiary rýchloupínač
s adaptérom

Kombi adaptér 225

Kombi adaptér 100

Strana 317

Strana 317

Strana 318

Strana 318

Rýchloupínače 100

Rýchloupínače 160

Adaptér s otvormi Ø 50 / 15
pre rýchloupínače

Adaptér s otvormi Ø 50 / 40
pre rýchloupínače

Strana 318

Strana 318

Strana 318

Strana 318

Adaptér s otvormi Ø 50 / 70
pre rýchloupínače

Adaptér s otvormi Ø 50 / 100
pre rýchloupínače

Adaptér bez otvorov Ø 50 / 15
pre rýchloupínače

Adaptér bez otvorov Ø 50 / 5
pre rýchloupínače

Strana 318

Strana 318

Strana 318

Adaptér bez otvorov Ø 50 / 40
pre rýchloupínače

Adaptér bez otvorov Ø 50 / 70
pre rýchloupínače

Adaptér bez otvorov Ø 50 / 100
pre rýchloupínače
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RYCHLOUPÍNACIE ZARIADENIA & ADAPTÉR
Vertikálny rýchloupínač s adaptérom

Popis:
Vertikálny rýchloupínač s adaptérom je univerzálne
použiteľný v systémových otvoroch 28 mm.
Rozšírené funkčné možnosti ponúka v kombinácii s
univerzálnym dorazom obj. č. 280420.N.
Adaptér je vymeniteľný. Viac na strane 318.
Ďalšie rýchloupínače nájdete na internete na
adrese www.siegmund.com

3-28 mm
40-75 mm

280705

Vertikálny rýchloupínač s adaptérom
- Adaptér 280715
Vertikálny rýchloupínač
 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

314

009082

max. zaťaženie

Hmotnosť:

Obj. číslo

1,8 kN

0,73 kg

2-280705
33,00 €



0,39 kg

2-009082
22,00 €



RYCHLOUPÍNACIE ZARIADENIA & ADAPTÉR
Priamočiary rýchloupínač s adaptérom

Popis:
Priamočiary rýchloupínač s adaptérom univerzálne
použiteľný v systémových otvoroch 28 mm.
Vhodná kombinácia s univerzálnym dorazom
obj. č. 280420.N.
Adaptér je vymeniteľný. Viac na strane 318.
Ďalšie rýchloupínače nájdete na internete na
adrese www.siegmund.com

35 mm

60-75 mm

280710

Priamočiary rýchloupínač s adaptérom
- Adaptér 280715
Priamočiary rýchloupínač

009083

max. zaťaženie

Hmotnosť:

Obj. číslo

2,5 kN

0,71 kg

2-280710
41,00 €



0,40 kg

2-009083
25,00 €



 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

315

RYCHLOUPÍNACIE ZARIADENIA & ADAPTÉR
Kombi adaptér 225 / 100

Popis:
Kombi adaptér 225 a 100 je špeciálne navrhnutý ako
upevňovací diel pre Siegmund rýchloupínače. Priama
montáž rýchloupínačov na adaptér je výhodou pri
nízkoprofilových zváraných dieloch. Okrem toho
môže byť tento adaptér použitý aj ako univerzálny
doraz.

a

c

b

280730.N

280730.1.N

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

Hmotnosť:

Kombi adaptér 225
- nitridovaný

225 mm

50 mm

25 mm

1,35 kg

2-280730.N
46,00 €



Kombi adaptér 100
- nitridovaný

100 mm

50 mm

25 mm

0,80 kg

2-280730.1.N
31,00 €



 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84
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= Odolnosť voči ryhám

=

Ochrana proti rozstreku
zvárania

= Ochrana pred koróziou

Obj. číslo

RYCHLOUPÍNACIE ZARIADENIA & ADAPTÉR
Rýchloupínače 100 / 160

Popis:
Vertikálny rýchloupínač môže byť univerzálne
použitý so systémovými otvormi 28 mm. Upínací
rozsah je nastaviteľný skrutkou.

280706

280707

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

Ø: (o)

Hmotnosť:

Obj. číslo

Rýchloupínače 100
- Dĺžka upínacieho ramena 100 mm
- Upínací rozsah 5-75 mm

340 mm

30 mm

150 mm

28 mm

1,20 kg

2-280706
52,00 €



Rýchloupínače 160
- Dĺžka upínacieho ramena 160 mm
- Upínací rozsah 0-75 mm

360 mm

30 mm

150 mm

28 mm

1,20 kg

2-280707
52,00 €



 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84
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RYCHLOUPÍNACIE ZARIADENIA & ADAPTÉR
Adaptér s otvormi / Adaptér bez otvorov

Popis:
Adaptér s otvormi univerzálne použiteľný pre
systémové otvory 28 mm. S integrovaným
O-krúžkom je dosiahnutá maximálna presnosť.

d

280715

280715.1

280715.2

280715.3

280720

280720.1

c

32

mm

M16

280720.3

19

280720.4

318

37

mm

280720.2

mm

RYCHLOUPÍNACIE ZARIADENIA & ADAPTÉR

Výška: (c)

Ø: (o)

MS: (d)

Hmotnosť:

Adaptér s otvormi Ø 50 / 15
- pre rýchloupínače
- Čiernené

Obj. číslo

30 mm

50 mm

15 mm

0,30 kg

2-280715
13,00 €



Adaptér s otvormi Ø 50 / 40
- pre rýchloupínače
- Čiernené

55 mm

50 mm

40 mm

0,56 kg

2-280715.1
16,00 €



Adaptér s otvormi Ø 50 / 70
- pre rýchloupínače
- Čiernené

85 mm

50 mm

70 mm

1,00 kg

2-280715.2
18,00 €



Adaptér s otvormi Ø 50 / 100
- pre rýchloupínače
- Čiernené

115 mm

50 mm

100 mm

1,49 kg

2-280715.3
20,00 €



Adaptér bez otvorov Ø 50 / 15
- pre rýchloupínače
- Čiernené

30 mm

50 mm

15 mm

0,30 kg

2-280720
14,00 €



Adaptér bez otvorov Ø 50 / 5
- pre rýchloupínače
- Čiernené

20 mm

50 mm

5 mm

0,11 kg

2-280720.1
12,00 €



Adaptér bez otvorov Ø 50 / 40
- pre rýchloupínače
- Čiernené

55 mm

50 mm

40 mm

0,62 kg

2-280720.2
17,00 €



Adaptér bez otvorov Ø 50 / 70
- pre rýchloupínače
- Čiernené

85 mm

50 mm

70 mm

1,07 kg

2-280720.3
19,00 €



Adaptér bez otvorov Ø 50 / 100
- pre rýchloupínače
- Čiernené

115 mm

50 mm

100 mm

1,50 kg

2-280720.4
21,00 €



MS=Hrúbka materiálu;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84
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PRÍSLUŠENSTVO

320

PRÍSLUŠENSTVO

Strana 322

Strana 324

Strana 325

Strana 326

Sub Table Box pre System 28

Vozík na náradie

Vozík na náradie kompaktné

Panel na náradie

Strana 327

Strana 328

Strana 329

Strana 330

Nástenný držiak náradia

Ochranná stena

Uzemnenie Comfort

Kefka Ø 30 s ochrannou čiapočkou

Strana 331

Strana 332

Strana 332

Strana 333

Držiak horáku

Inbusový kľúč 6

Inbusový kľúč 6

Inbusový kľúč 14

Strana 334

Strana 334

Strana 336

Strana 336

Štandardný zverák 125 pre System
16 / 22 / 28

Prémiový zverák 125 pre System
16 / 22 / 28

Prepravný držiak s upevňovacou
platničkou 1800 kg nosné zaťaženie

Prepravný držiak nitridovaný

Strana 338

Rovnací a upínací lis System 28

321

PRÍSLUŠENSTVO
Sub Table Box

Popis:
So Siegmund ST Boxom máte stále k dispozícii
svoje náradie. Vytvorte si úložný priestor a
poriadok na Vašom zváracom stole.
Nosnosť ST Boxu je cca. 100 kg. Každá zásuvka má
maximálne zaťaženie cca. 50 kg.
280900

281900

Plne uzavretý dizajn chráni obsah zásuviek pred
nečistotami a rozstrekom zvárania.
Bez ohľadu na veľkosť stola alebo rebrovanie môže
byť ST Box pripevnený ku každému zváraciemu
stolu Siegmund.
Pri každej objednávke získate aj návod na montáž.
Po montáži môžete ľahko pripevniť ST Box na
zvárací stôl.

c

004200

004205

004210

004215

a
b

322

PRÍSLUŠENSTVO

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Hmotnosť:

Obj. číslo

420 mm

36,00 kg

2-280900
267,00 €



510 mm

420 mm

34,30 kg

2-281900
267,00 €



590 mm

400 mm

60 mm

7,10 kg

2-004200
108,00 €



590 mm

400 mm

120 mm

8,70 kg

2-004205
124,00 €



590 mm

400 mm

180 mm

9,10 kg

2-004210
133,00 €



590 mm

400 mm

240 mm

9,50 kg

2-004215
142,00 €



Sub Table Box pre System 28
- lakované

630 mm

510 mm

Sub Table Box pre System 28 Basic
- lakované

630 mm

Zásuvka 60 mm
Zásuvka 120 mm
Zásuvka 180 mm
Zásuvka 240 mm

Výška: (c)

 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84
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PRÍSLUŠENSTVO
Vozík na náradie

Popis:
Vozík na náradie ponúka dostatok priestoru pre
Siegmund príslušenstvo. Náradie je prehľadne
usporiadané a vždy po ruke. Veľké uholníky sú
prakticky a bezpečne uložené vo vnútri vozíka.
Vďaka kolieskam je náradie ľahko premiestniteľné
medzi pracovnými stanicami.

c

a
b

280910

Vozík na náradie
- lakované
- Max. celková nosnosť 240 kg
Ochranná plachta
- pre vozík na náradie 280910
 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84
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280915

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

Hmotnosť:

Obj. číslo

650 mm

900 mm

1020 mm

50,00 kg

2-280910
555,00 €



2-280915
215,00 €



PRÍSLUŠENSTVO
Vozík na náradie kompaktné

Popis:
Vozík na náradie Compact ponúka dostatočné
miesto pre Siegmund príslušenstvo. Prehľadne
usporiadané náradie vždy pripravené k požitiu.
Veľké uholníky sú prakticky a bezpečne uložené vo
vnútri vozíka. Vďaka kolieskam je náradie ľahko
premiestniteľné na rôzne pracovné stanice. V
neposlednom rade sa dá vozík umiestniť pod stôl a
tak ušetrí nároky na pracovné miesto.

c

b

a

280911

Vozík na náradie kompaktné
- lakované
Ochranná plachta
- pre vozík na náradie Compact 280911

280916

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

Hmotnosť:

Obj. číslo

1000 mm

650 mm

640 mm

59,00 kg

2-280911
555,00 €



2-280916
215,00 €



 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84
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PRÍSLUŠENSTVO
Panel na náradie

Popis:
S panelom na náradie Siegmund je všetko
príslušenstvo vždy na dosah. Držiak je
jednoducho upevnený čapmi k stolu alebo
pripevnený na stenu.

c

b

a

280912

Panel na náradie
- lakované
 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84
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Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

Hmotnosť:

Obj. číslo

800 mm

100 mm

800 mm

22,50 kg

2-280912
212,00 €



PRÍSLUŠENSTVO
Modulárna stena na náradie

Popis:
S modulárnym nástenným držiakom náradia
si jednoducho vytvoríte vlastnú náraďovňu pre
všetky komponenty a príslušenstvo.
Modul 280930 je vhodný pre skrutkové
upínače, prizmy a čapy.
Modul 280931 (bez puzdier) je vhodný len
pre prizmy a čapy.
S použitím kolíka 280936 môžete umiestniť
všetky komponenty so systémovým otvorom
28 mm na stenu.

b

Podkladová doska nie je súčasťou dodávky.
Odporúčame použiť dosku s minimálnou
hrúbkou 5 cm.
a

c

280930

280931

280936

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

Ø: (o)

Hmotnosť:

Nástenný držiak náradia
- lakované

500 mm

100 mm

110 mm

28 mm

2,20 kg

2-280930
63,00 €



Nástenný držiak náradia bez rukávov
- lakované

500 mm

100 mm

110 mm

28 mm

1,90 kg

2-280931
42,00 €



Čap pre zavesenie dielov
- Čiernené

37 mm

28 mm

0,10 kg

2-280936
3,00 €



2-280930.Set
307,00 €



Set Nástenný držiak náradia
- skladá sa z 2x 280930, 2x 280931, 5x 280936.10

Obj. číslo

 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84
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PRÍSLUŠENSTVO
Ochranná stena

Popis:
Zváracia ochranná stena môže rozdeliť Váš stôl
na dve pracovné oblasti. Umiestnenie a veľkosť
pracovných plôch závisí od Vašich potrieb.
Zváracia zástena chráni obe pracovné oblasti proti
rozstreku zváracích guľôčok zo susedného pracoviska.
Zváracia zástena je vyrobená z pozinkovaného
plechu a je pripevnená dvoma skrutkami.
(Zváracia zástena môže byť dodaná s drobnými
škrabancami, ktoré vznikajú z technických dôvodov
pri výrobe).

c

b

a

280980

Ochranná stena
- farebné variácie na požiadanie zákazníka za príplatok
 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

328

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

Hmotnosť:

Obj. číslo

1600 mm

50 mm

800 mm

23,00 kg

2-280980
144,00 €



PRÍSLUŠENSTVO
Uzemnenie Comfort

Popis:
Uzemnenie zaisťuje 100% kontakt so zváracím
stolom. Odstraňuje problém s prehriatím.
Jednoduchá inštalácia pri montáži do
systémového otvoru.
Zaťaženie do 500 A,
Prierez kábla 70-95 mm².

000810

Hmotnosť:

Uzemnenie Comfort

0,66 kg

Obj. číslo

2-000810
37,00 €



 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84
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PRÍSLUŠENSTVO
Kefka

Popis:
Kefa s priemerom 30 mm špeciálne navrhnutá
pre čistenie systémových otvorov 28 mm.
Nahromadené nečistoty sa dajú ľahko odstrániť
práve s jej použitím.

280820

Kefka Ø 30 s ochrannou čiapočkou
- s ochrannou čiapočkou
Kefka Ø 30 na čistenie / 10 ks v balení
 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84
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280820.10

Ø: (o)

Hmotnosť:

Obj. číslo

30 mm

0,06 kg

2-280820
16,00 €



30 mm

0,06 kg

2-280820.10
49,00 €



PRÍSLUŠENSTVO
Držiak horáku

Popis:
Držiak horáku s možnosťou umiestnenia v
každom systémovom otvore.

c

280920

Držiak horáku
- Čiernené

Výška: (c)

Hmotnosť:

200 mm

0,50 kg

Obj. číslo

2-280920
24,00 €



 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84
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PRÍSLUŠENSTVO
Inbusový kľúč 6

Popis:
Imbusový kľúč 6 je praktické pracovné náradie
k rýchlemu a jednoduchému zaisteniu čapov.
Imbusový kľúč je vhodný najmä pre upínacie
čapy, skrutkové upínače a malé univerzálne
uholníky.

280852.1

280852

Hmotnosť:

Obj. číslo

Inbusový kľúč 6
- žltý

0,09 kg

2-280852.1
12,00 €



Inbusový kľúč 6
- červený

0,50 kg

2-280852
12,00 €



 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84
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PRÍSLUŠENSTVO
Inbusový kľúč 14

Popis:
Imbusový kľúč 14 vhodný pre uťahovanie
upevňovacích čapov a veľkých
univerzálnych uholníkov.

280854

Hmotnosť:

Inbusový kľúč 14

0,45 kg

Obj. číslo

2-280854
12,00 €



 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84
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PRÍSLUŠENSTVO
Zverák

Popis:
Základným vybavením každej dielne je
spoľahlivý zverák. Náš zverák Siegmund ponúka
zvýšenú produktivitu.
Na upevnenie zveráku je nevyhnutné použiť
rýchloupínacie čapy a tam, kde je to potrebné,
redukčné puzdrá.

004300

004302

334

004303

PRÍSLUŠENSTVO

Dĺžka: (a)

Ø: (o)

Hmotnosť:

SK:

AM:

ZK:

Obj. číslo

Prémiový zverák 100 pre System 16 / 22 / 28
- so systémovými otvormi 28 mm
- Šírka rozpätia 83 mm

14,00 kg

2-004300
132,00 €



Štandardný zverák 125 pre System 16 / 22 / 28
- so systémovými otvormi 28 mm
- Šírka rozpätia 150 mm

14,00 kg

2-004303
160,00 €



Prémiový zverák 125 pre System 16 / 22 / 28
- so systémovými otvormi 28 mm
- Šírka rozpätia 150 mm

19,40 kg

2-004302
207,00 €



2-280510
41,00 €



Rýchloupínací čap krátky
- pre upínanie dvoch dielov
- Čiernené
- so závitovým uzáverom

95 mm

28 mm

0,54 kg

220,00 kN

25,00 Nm

25,00 kN

SK=Pevnosť v šmyku; AM=Uťahovací moment; ZK=Pevnosť v ťahu;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84
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PRÍSLUŠENSTVO
Prepravný držiak

Popis:
Prepravný držiak s upevňovacou doskou má
nosnosť 1800 kg (s 2x 280510) / 1000 kg
(s 2x 002822). Je používaný pri manipulácii
zváracích stolov alebo ťažkého príslušenstva
Siegmund. Spojenie prostredníctvom aspoň
2 čapov je nevyhnutné ale rýchle a jednoduché.
Je nevyhnutné dodržiavanie všeobecných zásad
pre zdvíhanie bremien. Spôsob zaťaženia môže
značne ovplyvniť nosnosť. Počas transportu by
nemal stôl byť zdvíhaný viac ako 100 mm a nie je
dovolené nikomu vstupovať pod prepravovaný stôl.
Tento držiak môže byť použitý aj ako upínací prvok.

Ø 50 mm

336

000830.N.T1

000831

000835.N

000830.N

Ø 100 mm

Pre bezpečnosť prosím dodržujte nasledovné:
Matice a skrutky by mali byť bezpečne utiahnuté.
Matice a skrutky by mali plne priliehať k povrchu.
Dĺžka závitu musí byť dostatočná.
Vyvarujte sa bočným silám.

PRÍSLUŠENSTVO

≤ 90°

2x 280510

4x 280510

1800 Kg

2x 1270 Kg

2x 280510

2500 Kg

Prepravný držiak s upevňovacou platničkou nitridovaný
- 1800 kg nosné zaťaženie (s 2x 280510)
- 1000 kg nosné zaťaženie (s 2x 002822)
Upevňovacia platňa 150x150x25 pre manipulačný držiak

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

Hmotnosť:

150 mm

150 mm

25 mm

4,70 kg

2-000830.N
42,00 €



150 mm

150 mm

25 mm

3,90 kg

2-000830.N.T1
31,00 €



0,70 kg

2-000831
12,00 €



4,50 kg

2-000835.N
79,00 €



Manipulačný držiak bez upevňovacej dosky
Prepravný držiak nitridovaný
- 2500 kg nosné zaťaženie (s 2x 280510)
- 1000 kg nosné zaťaženie (s 2x 002822)
- 700 kg nosné zaťaženie (s 2x 160510)

200 mm

100 mm

165 mm

Obj. číslo

 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

= Odolnosť voči ryhám

=

Ochrana proti rozstreku
zvárania

= Ochrana pred koróziou
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PRÍSLUŠENSTVO
Rovnací a upínací lis

Popis:
Perfektné zvary pomocou predpätia pred zváraním.
Vyrovnávací lis sa používa na vyrovnávanie
deformovaných výrobkov z ocele. So silou 2,5 tony
je možné narovnať časti, ktoré majú nežiaduci tvar
alebo napätie v materiáli. Dodatočne dodávaný
diel pre ohýbanie rúrok je navrhnutý pre flexibilné
ohýbanie rúrok s priemerom do 45 mm.
Celkový zdvih je 60 mm, čo možno dosiahnuť
13 zdvihmi s pracovnou silou cca. 330 N
(pohyb na zdvih je 4,6 mm). Poistný ventil
zabraňuje ďalšiemu zvýšeniu tlaku v prípade,
že je piest úplne vysunutý.
Pre bezpečné uchytenie na stôl môže byť
vyrovnávací lis upevnený cez hlavu pomocou
rýchloupínacích čapov alebo integrovaným čapom.
Lis musí byť vždy fixovaný v dvoch miestach.
Ďalšie príslušenstvo nájdete na
www.siegmund.com

28004643

338

PRÍSLUŠENSTVO

Hmotnosť:

Rovnací a upínací lis System 28
- pre upínanie a rovnanie

5,70 kg

Obj. číslo

2-28004643
933,00 €



 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

Ďalšie príslušenstvo nájdete na www.siegmund.com
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KOĽAJNICOVÝ SYSTÉM

KOĽAJNICOVÝ SYSTÉM

Strana 358

Strana 360

Strana 362

Strana 364

Podkladová a základová lišta

Podkladová a základová lišta XL

Koľajnica s kruhovým prierezom 25

Podkladová a základová lišta
s integrovanou koľajnicou

Strana 370

Strana 372

Strana 372

Strana 378

Spojovací rám
pre stôl

Spojovací rám s valčekovou vložkou
pre stôl

Spojovací rám s otočnou pätkou
pre stôl

Základná noha

Strana 380

Strana 382

Strana 398

Strana 398

Noha s kolieskom

Noha s valčekovou vložkou

Stôl 750

Stôl 8.7

Strana 400

Strana 400

Strana 402

Strana 402

Pätka pre ukotvenie do podlahy 750

Pätka pre ukotvenie do podlahy 8.7

Oceľový kryt pre montážny otvor

Plastový kryt pre podkladovú a
základovú lištu / 10ks v balení

Strana 402

Strana 402

Noha pre platformový systém

Základná noha špeciálna výška
min. 150 mm
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KOĽAJNICOVÝ SYSTÉM

Flexibilný priestor pre presné a rýchle polohovanie...
… na naplnenie tohto tvrdenia ponúka Siegmund optimálne riešenie
- nový polohovací systém s integrovanou koľajnicou s kruhovým
prierezom.
Prostredníctvom veľmi presnej montáže nášho polohovacieho systému
otvárame štruktúrovaný pracovný priestor s maximálnou presnosťou a
minimálnymi toleranciami. To zaisťuje napríklad odchýlku iba 2 mm na
dĺžke 25 metrov (s použitím vhodných meracích zariadení pri montáži).
Z tohto dôvodu môžu byť aj veľké obrobky vyrobené presne.
Kombinácia stolov, spojovacích rámov a príslušenstva ponúka
nespočetné množstvo upínacích možností v každom smere.
Pomocou spojovacích rámov s kolieskami môžete pohybovať stoly a
príslušenstvo na polohovacom systéme jednoducho s rastrom 100 mm.
Univerzálnosť celého systému zabezpečuje rýchlu zmenu polohy,
nastavenie a upínanie v projektoch všetkých veľkostí. Siegmund
polohovací systém je zárukou kvality, presnosti a úspory času.

MODULÁRNY SYSTÉM
S modulárnym systémom Siegmund môžete kombinovať a
rozširovať svoje možnosti v ktoromkoľvek smere.

MAXIMÁLNA PRESNOSŤ
Vysoká presnosť dielov v kombinácii s inštaláciou
polohovacieho systému s najvyššou presnosťou
Vám dovoľuje produkovať v najvyššej kvalite.

342

KOĽAJNICOVÝ SYSTÉM

INDIVIDUÁLNE NAVRHNUTÉ
Nezáleží na tom, aký projekt chcete realizovať,
my poskytneme základ.

VARIABILNÉ POLOHOVANIE
Zväčšite svoj pracovný priestor v každom smere!

... tak flexibilný a mobilný ako potrebujete!
343

KOĽAJNICOVÝ SYSTÉM

Prehľad koľajnicových systémov

A

B

PODKLADOVÁ A ZÁKLADOVÁ LIŠTA

PODKLADOVÁ A ZÁKLADOVÁ LIŠTA XL
PRIEBEŽNE KALENÁ NÁSTROJOVÁ OCEĽ

MOŽNOSTI MONTÁŽE

možnosť podlahovej alebo nadzemnej montáže
(na obrázku podlahová montáž)

možnosť podlahovej alebo nadzemnej montáže
(na obrázku podlahová montáž)

VÝHODY

• štruktúrovaný pracovný priestor s veľkým množstvom upínacích
možností
• presné polohovanie upínacích prvkov

• štruktúrovaný pracovný priestor s veľkým množstvom upínacích
možností
• presné polohovanie upínacích prvkov

• ľahké posúvanie upínacích prvkov na koľajniciach pomocou nohy pre
U-profil s kolieskom (K) len pre nadzemné
• bez použitia zdvíhacieho zariadenia alebo žeriavu len pre nadzemné

• dodatočné závitové otvory pre ešte viac možností upnutia
• väčšie nosné plochy

• k dispozícii aj tvrdené materiály za príplatok

• tvrdený materiál - Professional Extreme 8.7
(dlhšia životnosť)
• oveľa väčšia odolnosť voči nárazom a poškodeniu
(vhodné pre vysoké zaťaženie)

• Zvárací stôl a spojovací rám (E)
• U-profil a noha pre U-profil jednoduchá (I)
• U-profil a noha pre U-profil jednoduchá (I) a s kolieskom (K)
len pre nadzemné
• U-profil
• Liatinové uholníky
• Multifunkčný upínací stojan

•
•
•
•
•

POLOHOVACÍ RASTER
PRE UPEVNENIE

100 mm raster

100 mm raster

DĹŽKY LIŠTY / VERZIA

pozrite stranu 359

pozrite stranu 361

• Upínacie prvky sú ukotvené na lište (premiestnenie iba s pomocou
zdvíhacích zariadení alebo žeriavu)
• Upínacie prvky s kolieskom sú plynule polohovateľné na lište
• bez použitia zdvíhacieho zariadenia alebo žeriavu

• Upínacie prvky sú ukotvené na lište (premiestnenie iba s pomocou
zdvíhacích zariadení alebo žeriavu)

UPÍNACIE PRVKY

VLASTNOSTI
344

Zvárací stôl a spojovací rám (E)
U-profil a noha pre U-profil jednoduchá (I)
U-profil
Liatinové uholníky
Multifunkčný upínací stojan

KOĽAJNICOVÝ SYSTÉM

C

KOĽAJNICA S KRUHOVÝM PRIEREZOM

D

(odporúčame v kombinácii s podkladovou a základovou lištou
podlahovou alebo nadzemnou)

PODKLADOVÁ A ZÁKLADOVÁ LIŠTA
S INTEGROVANOU KOĽAJNICOU

možnosť podlahovej alebo nadzemnej montáže
(na obrázku podlahová montáž)

možnosť podlahovej alebo nadzemnej montáže
(na obrázku podlahová montáž)

• rozmerovo presné polohovanie upínacích prvkov v kombinácii s lištami A, B alebo D

• štruktúrovaný pracovný priestor s veľkým množstvom upínacích možností
• presné polohovanie upínacích prvkov

• jednoduché posúvanie upínacích prvkov na koľajniciach pomocou spojovacieho rámu s
valčekovou vložkou (G) alebo nohou pre U-profil s integrovaným valčekom (L)
• bez použitia zdvíhacieho zariadenia alebo žeriavu

• jednoduché posúvanie upínacích prvkov na koľajniciach pomocou spojovacieho rámu s
otočnou pätkou (H) alebo nohou pre U-profil s valčekom (L)
• bez použitia zdvíhacieho zariadenia alebo žeriavu

• Koľajnica tvrdená / vyhladená
• robustné vyhotovenie, dlhšia životnosť

• Koľajnica tvrdená / vyhladená
• robustné vyhotovenie, dlhšia životnosť

• centrovanie zaťaženia na koľajnici
• menší valivý odpor, mimoriadne plynulý chod

• centrovanie zaťaženia na koľajnici
• menší valivý odpor, mimoriadne plynulý chod
• Jednotlivé komponenty systému sú vymeniteľné (dlhovekosť systému)

• Zvárací stôl a spojovací rám s valčekovou vložkou (G)
• U-profil a noha pre U-profil s valčekovou vložkou (L)

• Zvárací stôl a spojovací rám (E)
• Zvárací stôl a spojovací rám s otočnou pätkou (H)
• U-profil a noha pre U-profil s valčekovou vložkou (L)
(odporúčame iba v kombinácii s mechanizmom proti náklonu)
• U-profil
• Liatinové uholníky
• Multifunkčný upínací stojan

100 mm raster
(iba v kombinácii s podkladovou a základovou lištou podlahovou alebo nadzemnou)

100 mm raster

pozrite stranu 363

pozrite stranu 365

• jednoduchý pohyb
• mimoriadne plynulý chod koliesok

• jednoduchý pohyb
• mimoriadne plynulý chod koliesok
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KOĽAJNICOVÝ SYSTÉM

Porovnanie podkladových a základových líšt

A

PODLAHOVÁ VERZIA

1

1

Video o produkte
nájdete na:

PODKLADOVÁ A ZÁKLADOVÁ LIŠTA

www.siegmund.com/
V280883

3

2

2

3

UPEVNENIE SPOJOVACÍCH RÁMOV

UPEVNENIE UPÍNACÍCH PRVKOV

"Spojovací rám základný (E)"
je upevnený priamo na lištu
pomocou čapov (obj. č. 280510).

Uholníky U-profil môžu byť upevnené čapmi (obj. č. 280528) priamo na lištu alebo v kombinácii s
"nohou pre uholník U-profil Basic (I)".
Všetky ostatné upínacie prvky sú upevňované čapmi (obj. č. 280510).
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A

PODKLADOVÁ A ZÁKLADOVÁ LIŠTA

NADZEMNÁ VERZIA

3
1
2

2

1

2

3

UPEVNENIE UPÍNACÍCH PRVKOV

MECHANIZMUS PROTI NÁKLONU
NOHY PRE U-PROFIL (PRÍKLAD)

Uholníky U-profil môžu byť upevnené dlhými čapmi (obj. č. 280512) priamo na lištu alebo v kombinácii
s "nohou pre uholník U-profil Basic (I)" alebo s "nohou pre uholník U-profil s kolieskom (K)".

Mechanizmus proti náklonu nohy zabraňuje
nežiaducim náklonom uholníka U-profil s
"nohou pre uholník U-profil s kolieskom (K)".

Všetky ostatné upínacie prvky sú upevňované čapmi (obj. č. 280510).
Možné sú aj dodatočné úpravy tohto mechanizmu.
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Porovnanie podkladových a základových líšt XL

B

PODKLADOVÁ A ZÁKLADOVÁ LIŠTA XL

PODLAHOVÁ VERZIA

4

1

2

1

2

3

3

4

UPEVNENIE SPOJOVACÍCH
RÁMOV

UPEVNENIE UPÍNACÍCH
PRVKOV

"Spojovací rám základný (E)"
je upevnený priamo na lištu
pomocou čapov (obj. č. 280510).

Uholníky U-profil môžu byť upevnené čapmi (obj. č. 280528) priamo na lištu alebo v kombinácii s
"nohou pre uholník U-profil Basic (I)".
Všetky ostatné upínacie prvky sú upevňované čapmi (obj. č. 280510).
Špeciálny raster so závitovými dierami Vám dovoľuje pracovať s Vašimi nástrojmi a mechanizmami.
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B

PODKLADOVÁ A ZÁKLADOVÁ LIŠTA XL

NADZEMNÁ VERZIA

4

3

1

1

2

2

3

4

UPEVNENIE SPOJOVACÍCH
RÁMOV

UPEVNENIE UPÍNACÍCH PRVKOV

"Spojovací rám základný (E)"
je upevnený priamo na lištu
pomocou čapov (obj. č. 280510).

Uholníky U-profil môžu byť upevnené čapmi (obj. č. 280528) priamo na lištu alebo v kombinácii s
"nohou pre uholník U-profil Basic (I)".
Všetky ostatné upínacie prvky sú upevňované čapmi (obj. č. 280510).
Špeciálny raster so závitovými dierami Vám dovoľuje pracovať s Vašimi nástrojmi a mechanizmami.
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Porovnanie systému koľajníc

C

PODKLADOVÁ A ZÁKLADOVÁ LIŠTA

S KOĽAJNICOU S KRUHOVÝM PRIEREZOM

2
1

1

350

2

UPEVNENIE SPOJOVACÍCH RÁMOV

NAŠE ODPORÚČANIE

Zaisťovacia páka fixuje pozíciu
"Spojovacieho rámu s valčekovou vložkou (G)".

Pre vytvorenie pracovného priestoru s upínacím
rastrom odporúčame montáž "koľajníc s kruhovým
prierezom (C)" v kombinácii s "podkladovou
a základovou lištou" - podlahovou alebo
nadzemnou (A).

KOĽAJNICOVÝ SYSTÉM

D

2

3

1

PODKLADOVÁ A ZÁKLADOVÁ LIŠTA

S INTEGROVANOU KOĽAJNICOU

Video o produkte
nájdete na:

www.siegmund.com/
V280232.1

1

2

2

3

UPEVNENIE SPOJOVACÍCH RÁMOV

UPEVNENIE UPÍNACÍCH PRVKOV

MECHANIZMUS PROTI NÁKLONU
NOHY PRE UHOLNÍK U-PROFIL

Zaisťovacia páka ustavuje a fixuje pozíciu
"Spojovacieho rámu s otočnou pätkou (H)".

Uholníky U-profil môžu byť upevnené čapmi
(obj. č. 280510) priamo na lištu alebo v
kombinácii s "nohou pre uholník U-profil
Basic (I)" alebo "nohou pre uholník U-profil s
valčekovou vložkou (L)".

Mechanizmus proti náklonu nohy zabraňuje
nežiaducim náklonom uholníka U-profil s
"nohou pre uholník U-profil s valčekovou
vložkou (L)".

OTÁČANIE SPOJOVACIEHO RÁMU
Tento systém ponúka pootočenie
pätky o 90° a tak možnosť umiestnenia
celého spojovacieho
rámu pozdĺžne aj priečne.

Všetky ostatné upínacie prvky sú upevňované
čapmi (obj. č. 280510).

Uvoľnením mechanizmu proti náklonu nohy
môže byť noha ľahko polohovateľná, príp.
odstrániteľná.
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Vysoko presná montáž je základ!
Odporúčame montáž kvalifikovanými odborníkmi spoločnosti Bernd Siegmund GmbH
s použitím najnovšej 3D meracej technológie:

Montážny postup:

Realizácia v Nemecku
Zákazník

Bernd Siegmund GmbH

1.

Pos údeni e ro v i n n o sti
podlahy / plochy, vrátane protokolu





2.

Tes t
rovinnosti









optimálne poskytnuté miestnou
stavebnou spoločnosťou

po konzultácii s miestnou
konštrukčnou spoločnosťou





optimálne poskytnuté miestnou
stavebnou spoločnosťou

po konzultácii s miestnou
konštrukčnou spoločnosťou

Podl ahový s ysté m :
Vyrezávanie / Vysekávanie línie v podlahe
3.
Nadzem ný s y sté m :
Frézovanie / nivelácia nerovnej podlahy

4.

Montáž
koľajnicového systému s 3D meracou technológiou
a kvalifikovanými odborníkmi





5.

Schvál enie zákazn í ko m
po zhotovení protokolu o meraní, pretože
po zaliati nie je možná žiadna úprava





6.

Podl ahový s ysté m :
Zaliatie líšt





Informácie:

Trva n ie :
cca. 1/2 dňa + príchod a odchod
Náklady:
cca. 1,000 - 1,500 €

Náklady:
cca. 200-250 € za m

 = Implementácia je možná
 = Montáž nie je možná
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Dôležité informácie
Montáž systému je vždy koordinovaná zákazníkom a prispôsobená jeho požiadavkám.
Niekoľ ko dôležitých informácií:

Časový odhad
• Čas montáže je
približne 1,5 hodiny na meter
pre dvoch profesionálov

Siegmund montážny servis
• na požiadanie Vám ponúkneme
celosvetový montážny servis

Priemerný čas realizácie montáže
• priemerne 40-50 m za týždeň, pomocou 3D
meracích technológií a dvomi profesionálnymi
montérmi

Ideálna dĺžka systému
• ideálna dĺžka systému podkladových a
základových líšt je 3-4 m

Štandardná šírka / rozchod systému
• Štandardný rozchod je 1 m, ak sú
použité viac ako 2 línie
• Špeciálne riešenia na požiadanie

Špeciálne riešenia
• všetky uvedené lišty a príslušenstvo sú
štandardné
• Špeciálne riešenia na požiadanie

Náš skúsený tím Vám poradí - samozrejme aj na mieste.
Spoločne pracujeme na perfektne navrhnutých riešeniach podkladových a základových
líšt pre Vás a Vašu výrobu.
Samozrejme, že zachovávame a dodržujeme všetky Vaše požiadavky na
bezpečnosť práce.
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Nové rozmery
Tak flexibilný a mobilný ako potrebujete
Ak chcete byť vždy o krok vpred pred konkurenciou v oblasti flexibility, presnosti a plnenia neustále rastúcich
požiadaviek, tak Vám ponúkame mnoho možností ako individuálne rozšíriť Vaše pole pôsobnosti a súčasne sa
adaptovať špecifickým potrebám.
Vzhľadom na rozmanitosť koľajnicového systému môžu byť veľké diely polohované, zoradené a upnuté veľmi rýchlo.
Kombinácia stolov, spojovacích rámov a príslušenstva (napr. U-profily) ponúka nespočetné množstvo možností
upnutia. S použitím spojovacích rámov s integrovanými valčekovými vložkami a s použitím koľajníc je možné stoly
a príslušenstvo jednoducho premiestňovať vo vyznačenom rastri 100 mm.

Podlahová verzia

PODKLADOVÁ A
ZÁKLADOVÁ LIŠTA
www.siegmund.com/Vrailsystem
354

Nadzemná verzia

KOĽAJNICOVÝ SYSTÉM

OD ZAČIATKU AŽ DO KONCA –
VIEME VÁM POSKYTNÚŤ PODPORU
1. TEST
Kontrola stavu podlahy
a vytvorenie protokolu.

Tento dvojdielny rám o celkovej veľkosti 4,5 x 7,0 m
môže byť zváraný s vysokou presnosťou. Po demontáži
z dôvodu prepravy môže byť opäť skompletovaný s
vysokou presnosťou na požadovanom mieste. Akékoľvek
mechanické úpravy tak môžu byť preskočené.

2. PLÁNOVANIE
S využitím najmodernejších
CAD softvérov vypracujeme
váš individuálny koľajnicový
a platformový systém.

3. PRÍPRAVA
Rezanie profilov alebo
frézovanie podlahy v
prípade montáže do
podlahy.
Vysoká rovinnosť podlahy
je nevyhnutná pre všetky
systémy.

4. MONTÁŽ
Montáž pomocou 3D metrológie
a kvalifikovanými odborníkmi.
Pri použití 3D laseru je možné
vypracovať aj protokol merania.

PODKLADOVÁ A ZÁKLADOVÁ
LIŠTA S INTEGROVANOU
KOĽAJNICOU

5. SCHVÁLENIE
Schválenie zákazníkom
po vytvorení protokolu
merania.

Podlahová verzia

6. UKOTVENIE

Nadzemná verzia

V prípade montáže do podlahy
sú koľajnice ukotvené až po
schválení.
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Jednoducho rozšíriteľné
Viac pracovného priestoru, viac flexibility.
Ak máte veľké diely, ktoré vyžadujú hladké a presné upnutie, tak riešením je práve
platformový systém pozostávajúci z upínacích dosiek a stolov, ktoré už realizovalo mnoho
zákazníkov.
Množstvo opakovaných objednávok tohto systému osvedčuje toto riešenie. V konečnom
dôsledku bude Vašim veľkým prínosom produkcia veľkých výrobkov rýchlo a s vysokou
presnosťou.
Radi Vám pomôžeme.
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PRÍKLADY Z PAXE
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Podkladová a základová lišta Podlahová verzia / Nadzemná verzia

A

PODKLADOVÁ A ZÁKLADOVÁ LIŠTA

PODLAHOVÁ VERZIA

Popis:
Podkladová a základová lišta je vhodná pre
zostavenie veľkoplošnej upínacej siete Siegmund
komponentov.
Upevnením lišty do podlahy je vytvorený
štruktúrovaný pracovný priestor s veľkým
množstvom upínacích možností, ktorý ponúka
bezpečnú a hlavne produktívnu prácu.
Pri montáži do podlahy je potrebné použiť plastové
zápustky, aby nedošlo k znečisteniu otvorov pri
liatí podlahy. Takto sa predíde dodatočnému
pokriveniu. Oceľový kryt chráni lištu pred
znečistením a môže byť jednoducho odstrániteľný
magnetickým čapom (obj. č. 280740).

A
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Súčasťou dodávky je aj súprava skrutiek a
podložiek.

NADZEMNÁ VERZIA

Špeciálne veľkosti sú dostupné na požiadanie.

KOĽAJNICOVÝ SYSTÉM

A

280230

280231

280232

280233

Podkladová a základová lišta 1000
Podkladová a základová lišta 2000
Podkladová a základová lišta 3000
Podkladová a základová lišta 4000
Podkladová a základová lišta 5000

280234

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

Hmotnosť:

Obj. číslo

1000 mm

120 mm

40 mm

38,00 kg

2-280230
238,00 €



2000 mm

120 mm

40 mm

75,00 kg

2-280231
365,00 €



3000 mm

120 mm

40 mm

113,00 kg

2-280232
465,00 €



4000 mm

120 mm

40 mm

150,00 kg

2-280233
598,00 €



5000 mm

120 mm

40 mm

187,00 kg

2-280234
754,00 €



Iné veľkosti na požiadanie



·
 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

Dištančné čapy, dlhé matice so skrutkami a závitové kolíky nie sú zahrnuté v dodávke pokiaľ si montáž zabezpečuje zákazník vo vlastnej réžii.
Pokiaľ je montáž zabezpečená dodávateľom, tieto diely sú súčasťou montážnej ceny.
V závislosti od typu inštalácie sú potrebné ďalšie diely (ako sú injektážne zmesi, L-profily, prídavné skrutky a matice). Radi Vám ich ponúkneme na požiadanie.

A

280235

280238.10

Podložka pre podkladovú a základovú lištu
- pre podkladovú a základovú lištu
- 4 kusy / 1 m lišty

280239.10

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

129 mm

35 mm

23 mm

Ø: (o)

MS: (d)

Hmotnosť:

Obj. číslo

3 mm

0,13 kg

2-280235.4
9,00 €



Oceľový kryt / 10ks v balení
- pre podkladovú a základovú lištu
- ochrana proti znečisteniu otvorov
- 10 kusov / 1 m lišty

10 mm

28-31 mm

0,50 kg

2-280238.10
22,00 €



Plastový kryt / 10ks v balení
- pre podkladovú a základovú lištu
- nevyhnutné pre podlahovú montáž
- 10 kusov / 1 m lišty

17 mm

42 mm

0,08 kg

2-280239.10
6,00 €



MS=Hrúbka materiálu;
 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

Dištančné čapy, dlhé matice so skrutkami a závitové kolíky nie sú zahrnuté v dodávke pokiaľ si montáž zabezpečuje zákazník vo vlastnej réžii.
Pokiaľ je montáž zabezpečená dodávateľom, tieto diely sú súčasťou montážnej ceny.
V závislosti od typu inštalácie sú potrebné ďalšie diely (ako sú injektážne zmesi, L-profily, prídavné skrutky a matice). Radi Vám ich ponúkneme na požiadanie.
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Podkladová a základová lišta XL Podlahová verzia / Nadzemná verzia

B

PODKLADOVÁ A ZÁKLADOVÁ LIŠTA XL

PODLAHOVÁ VERZIA

Popis:
Podkladová a základová lišta je vhodná pre
zostavenie veľkoplošnej upínacej siete Siegmund
komponentov.
Upevnením lišty do podlahy je vytvorený
štruktúrovaný pracovný priestor s veľkým množstvom
upínacích možností, ktorý ponúka bezpečnú a hlavne
produktívnu prácu.
Pri montáži do podlahy je potrebné použiť plastové
zápustky, aby nedošlo k znečisteniu otvorov pri liatí
podlahy. Takto sa predíde dodatočnému pokriveniu.
Oceľový kryt chráni lištu pred znečistením a môže byť
jednoducho odstrániteľný magnetickým čapom
(obj. č. 280740).

B
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PODKLADOVÁ A ZÁKLADOVÁ LIŠTA XL

NADZEMNÁ VERZIA

Súčasťou dodávky je aj súprava skrutiek a podložiek.
Špeciálne veľkosti sú dostupné na požiadanie.

KOĽAJNICOVÝ SYSTÉM

B

280231.2

280232.2

280233.2

Dĺžka: (a)

Obj. číslo

Podkladová a základová lišta XL 2000
- priebežne kalená nástrojová oceľ

2000 mm

2-280231.2
·



Podkladová a základová lišta XL 3000
- priebežne kalená nástrojová oceľ

3000 mm

2-280232.2
·



Podkladová a základová lišta XL 4000
- priebežne kalená nástrojová oceľ

4000 mm

2-280233.2
·



Iné veľkosti na požiadanie



·
 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

Dištančné čapy, dlhé matice so skrutkami a závitové kolíky nie sú zahrnuté v dodávke pokiaľ si montáž zabezpečuje zákazník vo vlastnej réžii.
Pokiaľ je montáž zabezpečená dodávateľom, tieto diely sú súčasťou montážnej ceny.
V závislosti od typu inštalácie sú potrebné ďalšie diely (ako sú injektážne zmesi, L-profily, prídavné skrutky a matice). Radi Vám ich ponúkneme na požiadanie.

B

280235.3.5

280238.10

280239.10

280238.3.20

Výška: (c)

Ø: (o)

Podložka pre podkladovú a základovú lištu XL
- pre podkladovú a základovú lištu XL
- 5 kusy / 1 m lišty

MS: (d)

Hmotnosť:

3 mm

Obj. číslo

2-280235.3.5
·



Oceľový kryt / 10ks v balení
- pre podkladovú a základovú lištu
- ochrana proti znečisteniu otvorov
- 10 kusov / 1 m lišty

10 mm

28-31 mm

0,50 kg

2-280238.10
22,00 €



Plastový kryt / 10ks v balení
- pre podkladovú a základovú lištu
- nevyhnutné pre podlahovú montáž
- 10 kusov / 1 m lišty

17 mm

42 mm

0,08 kg

2-280239.10
6,00 €



Oceľový kryt pre M24 / 20ks v balení
- pre podkladovú a základovú lištu XL
- ochrana proti znečisteniu otvorov
- 20 kusov / 1 m lišty

10 mm

25 mm

0,03 kg

2-280238.3.20
·



MS=Hrúbka materiálu;
 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

Dištančné čapy, dlhé matice so skrutkami a závitové kolíky nie sú zahrnuté v dodávke pokiaľ si montáž zabezpečuje zákazník vo vlastnej réžii.
Pokiaľ je montáž zabezpečená dodávateľom, tieto diely sú súčasťou montážnej ceny.
V závislosti od typu inštalácie sú potrebné ďalšie diely (ako sú injektážne zmesi, L-profily, prídavné skrutky a matice). Radi Vám ich ponúkneme na požiadanie.
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Koľajnica s kruhovým prierezom

C

KOĽAJNICA S KRUHOVÝM PRIEREZOM

Popis:
Táto koľajnica je vhodná pre veľké diely.
Spojovací rám s vodiacim kolieskom je
ľahko polohovateľný v požadovanej polohe
prostredníctvom koľajnice. Takto je možné vytvoriť
štruktúrované pracoviská s mnohými možnosťami
upínania, ktoré zvyšujú bezpečnosť a produktivitu.
Špeciálne veľkosti na požiadanie.
Pre polohovanie a upevnenie s rastom 100 mm
odporúčame kombináciu koľajnice s podkladovou a
základovou lištou podlahovou alebo nadzemnou.
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Hmotnosť:

Koľajnica s kruhovým prierezom 25
- cena za m
Koliesko 25

Obj. číslo

6,00 kg

2-280240
109,00 €



1,14 kg

2-280245
212,00 €



Montážne zariadenie v závislosti na zložitosti
·



 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84
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Podkladová a základová lišta s integrovanou koľajnicou

D

PODKLADOVÁ A ZÁKLADOVÁ LIŠTA S INTEGROVANOU KOĽAJNICOU

PODLAHOVÁ VERZIA

Popis:
Podkladová a základová lišta s integrovanou
koľajnicou je vhodná na zostavenie rozsiahlej siete
pre prácu s veľkými dielmi.
Spojovací rám s otočnou pätkou je možné
polohovať rýchlo do akejkoľvek polohy v rámci
celého systému. Raster takéhoto pracoviska je
100 mm a jednotlivé prvky sa fixujú polohovacími
čapmi.

D

364

Pri zalievaní podkladových líšt do podlahy je
nevyhnutné použiť plastový uzáver, ktorý chráni
systémový otvor pred znečistením. Oceľový kryt
chráni systémový otvor pre znečistením a je
jednoducho odstrániteľný pomocou magnetického
čapu (obj. č. 280740).

PODKLADOVÁ A ZÁKLADOVÁ LIŠTA S INTEGROVANOU KOĽAJNICOU

Súčasťou dodávky sú skrutky a podložky.

NADZEMNÁ VERZIA

Špeciálne veľkosti sú dostupné na požiadanie.

KOĽAJNICOVÝ SYSTÉM

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

Podkladová a základová lišta 3000
- s integrovanou koľajnicou

3000 mm

160 mm

40 mm

Podkladová a základová lišta 4000
- s integrovanou koľajnicou

4000 mm

160 mm

40 mm

Doraz pre lištu
- na požiadanie

Hmotnosť:

Obj. číslo

120,00 kg

2-280232.1.T1
971,00 €



160,00 kg

2-280233.1.T1
1.360,00 €



·



 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

365

KOĽAJNICOVÝ SYSTÉM

KOĽAJNICOVÝ SYSTÉM

KOĽAJNICOVÝ SYSTÉM

Prehľad spojovacích rámov

E

G

SPOJOVACÍ RÁM
BASIC

SPOJOVACÍ RÁM
S VALČEKOVOU VLOŽKOU

PRE LIŠTU TYPU A / B / D

PRE LIŠTU TYPU C

A = Podkladová a základová lišta
B = Podkladová a základová lišta XL
D = podkladová a základová lišta s integrovanou koľajnicou

C = koľajnica s kruhovým prierezom

NOSNOSŤ

podľa požiadavky zákazníka 2-10 ton
(Celková nosnosť v závislosti na konštrukcii)

Nosnosť kolieska 1.5 tony
(Celková nosnosť v závislosti na konštrukcii)

FIXÁCIA /
VYTYČOVANIE

1 čap na nohu
obj. č. 280510

Zaklep
len v spojení s podlahovou verziou koľajnice (A)

VERZIA

pozrite stranu 371

pozrite stranu 373

PRE LIŠTU

368

KOĽAJNICOVÝ SYSTÉM

H
SPOJOVACÍ RÁM
S OTOČNOU PÄTKOU

PRE LIŠTU TYPU D

D = podkladová a základová lišta s integrovanou koľajnicou

Nosnosť kolieska 1.5 tony
(Celková nosnosť v závislosti na konštrukcii)
4x polohovací čap 280541
na spojovací rám

pozrite stranu 373

Náhľad na spojovací rám s otočnou pätkou:

pozdĺžne

priečne

369

KOĽAJNICOVÝ SYSTÉM
Spojovací rám Basic

E

SPOJOVACÍ RÁM

BASIC

Popis:
Spojovací rám v kombinácii s pracovným stolom
sa pomocou čapov upevní k podkladovým
lištám a tak vytvorí rýchlo prestaviteľný prvok.
Spojením niekoľkých rámov a líšt môžeme vytvoriť
štruktúrovaný komplex upínacích prvkov pre veľké
diely. Použitie zvolených materiálov a profilov
spojovacieho rámu zabezpečujú jeho stabilitu a
vysokú kvalitu.
Základová doska sa používa bez podkladových líšt.
<- (obj. č. 280883)
Pre spájanie stolov pomocou spojovacieho rámu je
potrebné použiť krátke skrutky (obj. č. 280528). Tieto
skrutky nie sú súčasťou dodávky a objednávajú sa
samostatne.

370

KOĽAJNICOVÝ SYSTÉM

SPOJOVACÍ RÁM (E) PRE

PODKLADOVÁ A ZÁKLADOVÁ LIŠTA (A)
SPOJOVACÍ RÁM (E) PRE

PODKLADOVÁ A ZÁKLADOVÁ LIŠTA XL (B)
SPOJOVACÍ RÁM (E) PRE

PODKLADOVÁ A ZÁKLADOVÁ LIŠTA S INTEGROVANOU KOĽAJNICOU (D)

E

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

Spojovací rám
- pre stôl 280010
- Veľkosť stola 1000x1000x200

1100 mm

1100 mm

Spojovací rám
- pre stôl 280025
- Veľkosť stola 1200x800x200

1170 mm

Spojovací rám
- pre stôl 280015
- Veľkosť stola 1200x1200x200

Ø: (o)

Dĺžka: (a1)

Šírka: (b1)

Hmotnosť:

Obj. číslo

650 mm

1000 mm

1000 mm

94,00 kg

2-280881
1.119,00 €



800 mm

650 mm

1000 mm

700 mm

91,00 kg

2-280891
1.119,00 €



1190 mm

1190 mm

650 mm

1000 mm

1000 mm

106,00 kg

2-280882
1.265,00 €



Spojovací rám
- pre stôl 280035
- Veľkosť stola 1500x1000x200

1600 mm

1100 mm

650 mm

1500 mm

1000 mm

114,00 kg

2-280885
1.195,00 €



Spojovací rám
- pre stôl 280050
- Veľkosť stola 1500x1500x200

1580 mm

1490 mm

650 mm

1500 mm

1000 mm

125,00 kg

2-280887
1.279,00 €



Spojovací rám
- pre stôl 280020
- Veľkosť stola 2000x1000x200

2100 mm

1100 mm

650 mm

2000 mm

1000 mm

138,00 kg

2-280883
1.290,00 €



Spojovací rám
- pre stôl 280060
- Veľkosť stola 2000x1200x200

2100 mm

1200 mm

650 mm

2000 mm

1000 mm

150,00 kg

2-280893
1.339,00 €



Spojovací rám
- pre stôl 280045
- Veľkosť stola 2000x2000x200

2100 mm

2100 mm

650 mm

2000 mm

2000 mm

164,00 kg

2-280889
1.615,00 €



Spojovací rám
- pre stôl 280030
- Veľkosť stola 2400x1200x200

2380 mm

1180 mm

650 mm

2000 mm

1000 mm

150,00 kg

2-280884
1.360,00 €



Spojovací rám
- pre stôl 280040
- Veľkosť stola 3000x1500x200

3090 mm

1590 mm

650 mm

3000 mm

1500 mm

231,00 kg

2-280886
1.700,00 €



Spojovací rám
- pre stôl 280055
- Veľkosť stola 4000x2000x200

4050 mm

2060 mm

650 mm

4000 mm

2000 mm

305,00 kg

2-280888
2.295,00 €



Iné veľkosti na požiadanie
·
Pätka nohy
- presné doladenie výšky v rozsahu 50 mm
- M24x1,5 závit pre presné nastavenie
- pre spojovací rám

130 mm

90 mm

1,00 kg

2-280855.X
30,00 €





 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

V prípade odchýlok od štandardov môže byť fakturovaný dodatočný príplatok.
371

KOĽAJNICOVÝ SYSTÉM
Spojovací rám s valčekovou vložkou / s otočnou pätkou

G

SPOJOVACÍ RÁM

S VALČEKOVOU VLOŽKOU

Popis:
Pre premiestňovanie a polohovanie spojovacieho
rámu flexibilnejšie je v ponuke niekoľko rôznych
vyhotovení koliesok pre rôzne systémy líšt. Použitie
profilov v spojovacích rámoch zabezpečuje stabilitu
a vysokú kvalitu.
Spojovací rám s valčekovou vložkou je používaný
v kombinácii s koľajnicami. Spojovací rám je
uzamknutý v požadovanej polohe pomocou
zamykacej páky.
Spojovací rám s otočnou montážou je používaný
v kombinácii s podkladovými a základovými
lištami s integrovanou koľajnicou. Spojovací rám
je uzamknutý v požadovanej polohe pomocou
zamykacej páky.

H

372

SPOJOVACÍ RÁM

S OTOČNOU PÄTKOU

Pre spájanie stolov pomocou spojovacieho rámu je
potrebné použiť krátke skrutky (obj. č. 280528).
Tieto skrutky nie sú súčasťou dodávky a objednávajú
sa samostatne.

KOĽAJNICOVÝ SYSTÉM

SPOJOVACÍ RÁM (G) PRE

KOĽAJNICA S KRUHOVÝM PRIEREZOM (C)
SPOJOVACÍ RÁM (H) PRE

PODKLADOVÁ A ZÁKLADOVÁ LIŠTA S INTEGROVANOU KOĽAJNICOU (D)

G
kolieska:

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

Dĺžka: (a1)

Šírka: (b1)

Hmotnosť:

Obj. číslo

Spojovací rám s valčekovou vložkou
- pre stôl 280020
- Veľkosť stola 2000x1000x200

4

2100 mm

1100 mm

650 mm

2000 mm

1000 mm

138,00 kg

2-280883.2
2.335,00 €



Spojovací rám s valčekovou vložkou
- pre stôl 280030
- Veľkosť stola 2400x1200x200

4

2380 mm

1180 mm

650 mm

2000 mm

1000 mm

150,00 kg

2-280884.2
2.400,00 €



Spojovací rám s valčekovou vložkou
- pre stôl 280040
- Veľkosť stola 3000x1500x200

6

3090 mm

1590 mm

650 mm

3000 mm

1500 mm

231,00 kg

2-280886.2
3.115,00 €



Iné veľkosti na požiadanie



·
 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

V prípade odchýlok od štandardov môže byť fakturovaný dodatočný príplatok.

H
kolieska:

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

Dĺžka: (a1)

Šírka: (b1)

Hmotnosť:

Spojovací rám s otočnou pätkou
- pre stôl 280020
- Veľkosť stola 2000x1000x200

Obj. číslo

4

2100 mm

1100 mm

650 mm

2000 mm

1000 mm

138,00 kg

2-280883.3
1.945,00 €



Spojovací rám s otočnou pätkou
- pre stôl 280030
- Veľkosť stola 2400x1200x200

4

2380 mm

1180 mm

650 mm

2000 mm

1000 mm

150,00 kg

2-280884.3
2.009,00 €



Spojovací rám s otočnou pätkou
- pre stôl 280040
- Veľkosť stola 3000x1500x200

6

3090 mm

1590 mm

650 mm

3000 mm

1500 mm

231,00 kg

2-280886.3
2.689,00 €



Iné veľkosti na požiadanie
·



 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

V prípade odchýlok od štandardov môže byť fakturovaný dodatočný príplatok.

373

KOĽAJNICOVÝ SYSTÉM

374

KOĽAJNICOVÝ SYSTÉM

375

KOĽAJNICOVÝ SYSTÉM

Prehľad nôh pre U-profily

PRE LIŠTU

I

K

NOHA PRE UHOLNÍK U-PROFIL
BASIC

NOHA PRE UHOLNÍK U-PROFIL
S KOLIESKOM

PRE LIŠTU TYPU A / B / D

PRE KOĽAJNICOVÝ SYSTÉM VARIANTA A
NADZEMNÁ VERZIA

A = Podkladová a základová lišta
B = Podkladová a základová lišta XL
D = Podkladová a základová lišta s integrovanou koľajnicou

A = Podkladová a základová lišta Nadzemná verzia

MECHANIZMUS PROTI
NÁKLONU

bez mechanizmu proti náklonu*1
neumožňuje jednoduché polohovanie

vrátane Mechanizmus proti náklonu*2

NOSNOSŤ

2 tony na nohu

maximálne statické zaťaženie na pätku 2 ton

FIXÁCIA /
VYTYČOVANIE

2x Upínací čap
obj. č. 280510 pre nohu pre uholník U-profil Basic

2x dlhý čap
obj. č. 280512 pre nohu pre U-profil s kolieskom

VERZIA

pozrite stranu 379

pozrite stranu 381

*1 Pri manipulácii je nutná ochrana pomocou žeriavu alebo iného zdvíhacieho zariadenia.
*2 Mechanizmus proti náklonu je navrhnutý pre pohyb bez bremena. Maximálna výška 850 mm.

376

KOĽAJNICOVÝ SYSTÉM

L
NOHA PRE UHOLNÍK U-PROFIL
S VALČEKOVOU VLOŽKOU

PRE LIŠTU TYPU D

D = Podkladová a základová lišta s integrovanou koľajnicou

vrátane Mechanizmus proti náklonu*2

maximálne statické zaťaženie na pätku 2 ton
1x čap
obj. č. 280510 pre nohu pre U-profil s valčekovou vložkou
pozrite stranu 383

377

KOĽAJNICOVÝ SYSTÉM
Noha pre uholník U-profil Basic

I

NOHA PRE UHOLNÍK U-PROFIL

BASIC 190

Popis:
S pomocou týchto nôh/podstavcov je možné spojiť
U-profily s podkladovými lištami. Výsledkom tohto
spojenia je rýchla zmena umiestnenia profilov a
presné polohovanie profilov v kombinácii s čapmi
a podkladovými lištami pre ešte komplexnejšie
riešenia pracovísk.
Dištančnú vložku (obj. č. 280373) s nohou pre
U-profil je možné pripojiť len pomocou spojovacích
čapov 100 mm (obj. č. 280562).

I

378

NOHA PRE UHOLNÍK U-PROFIL

BASIC 390

KOĽAJNICOVÝ SYSTÉM

NOHA PRE UHOLNÍK U-PROFIL (I) PRE

PODKLADOVÁ A ZÁKLADOVÁ LIŠTA (A)
NOHA PRE UHOLNÍK U-PROFIL (I) PRE

PODKLADOVÁ A ZÁKLADOVÁ LIŠTA XL (B)
NOHA PRE UHOLNÍK U-PROFIL (I) PRE

PODKLADOVÁ A ZÁKLADOVÁ LIŠTA S INTEGROVANOU KOĽAJNICOU (D)

I

280371

280371.1

280371.2

280371.3

280371.4

280371.6

280371.7

280371.8

280371.9

280371.10

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

Základná noha 190x200
- pre U-profil

190 mm

130 mm

Základná noha 190x300
- pre U-profil

190 mm

Základná noha 190x400
- pre U-profil

Ø: (o)

280373

Hmotnosť:

Obj. číslo

200 mm

10,30 kg

2-280371
259,00 €



130 mm

300 mm

12,10 kg

2-280371.1
275,00 €



190 mm

130 mm

400 mm

13,90 kg

2-280371.2
299,00 €



Základná noha 190x500
- pre U-profil

190 mm

130 mm

500 mm

15,70 kg

2-280371.3
320,00 €



Základná noha 190x650
- pre U-profil

190 mm

130 mm

650 mm

18,60 kg

2-280371.4
345,00 €



Dištančný krúžok 50 mm
- pre U-profil

190 mm

100 mm

50 mm

2-280373
36,00 €



Základná noha 390x200
- pre U-profil

390 mm

130 mm

200 mm

20,40 kg

2-280371.6
439,00 €



Základná noha 390x300
- pre U-profil

390 mm

130 mm

300 mm

23,70 kg

2-280371.7
469,00 €



Základná noha 390x400
- pre U-profil

390 mm

130 mm

400 mm

27,10 kg

2-280371.8
505,00 €



Základná noha 390x500
- pre U-profil

390 mm

130 mm

500 mm

30,40 kg

2-280371.9
539,00 €



Základná noha 390x650
- pre U-profil

390 mm

130 mm

650 mm

35,60 kg

2-280371.10
569,00 €



28 mm

6,70 kg

Iné veľkosti na požiadanie
·



 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

379

KOĽAJNICOVÝ SYSTÉM
Noha pre uholník U-profil s kolieskom

K

NOHA PRE UHOLNÍK U-PROFIL

S KOLIESKOM 198

Popis:
Noha pre uholník U-profil s kolieskom spája uholník
s podkladovou a základovou lištou (pre lištu, ktorá
nie je zaliata v podlahe). Koliesko umožňuje voľný
pohyb po lište. Táto noha je dodatočne osadená
mechanizmom, ktorý zabraňuje prevráteniu
uholníka. Požadovaná pracovná pozícia sa
zabezpečuje čapmi.
Nohy pre U-profily s kolieskom Vám tiež umožňujú
flexibilne umiestniť stoly Siegmund na podkladovú a
základovú lištu - podlahová verzia (A). Vhodné stoly
na vyžiadanie.

K

380

NOHA PRE UHOLNÍK U-PROFIL

S KOLIESKOM 398

KOĽAJNICOVÝ SYSTÉM

NOHA PRE UHOLNÍK U-PROFIL (K) PRE

PODKLADOVÁ A ZÁKLADOVÁ LIŠTA NADZEMNÁ VERZIA (A)

28002756

28002757

28002758

28002759

28002760

28004134

28004257

28004135

28004258

28004136

K

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

Hmotnosť:

Obj. číslo

Noha s kolieskom 198x200
- pre U-profil

198 mm

175 mm

200 mm

17,00 kg

2-28002756
610,00 €



Noha s kolieskom 198x300
- pre U-profil

198 mm

175 mm

300 mm

19,10 kg

2-28002757
639,00 €



Noha s kolieskom 198x400
- pre U-profil

198 mm

175 mm

400 mm

21,20 kg

2-28002758
638,00 €



Noha s kolieskom 198x500
- pre U-profil

198 mm

175 mm

500 mm

23,30 kg

2-28002759
670,00 €



Noha s kolieskom 198x650
- pre U-profil

198 mm

175 mm

650 mm

26,50 kg

2-28002760
729,00 €



Noha s kolieskom 398x200
- pre U-profil

398 mm

175 mm

200 mm

33,60 kg

2-28004134
679,00 €



Noha s kolieskom 398x300
- pre U-profil

398 mm

175 mm

300 mm

37,20 kg

2-28004257
710,00 €



Noha s kolieskom 398x400
- pre U-profil

398 mm

175 mm

400 mm

40,90 kg

2-28004135
745,00 €



Noha s kolieskom 398x500
- pre U-profil

398 mm

175 mm

500 mm

44,60 kg

2-28004258
775,00 €



Noha s kolieskom 398x650
- pre U-profil

398 mm

175 mm

650 mm

50,40 kg

2-28004136
810,00 €



Iné veľkosti na požiadanie
·



 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

381

KOĽAJNICOVÝ SYSTÉM
Noha pre uholník U-profil s valčekovou vložkou

L

NOHA PRE UHOLNÍK U-PROFIL

S VALČEKOVOU VLOŽKOU 190

Popis:
Noha pre uholník U-profil s integrovaným valčekom
spája uholník s podkladovou a základovou lištou
s kruhovou koľajnicou. Koliesko umožňuje voľný
pohyb po lište. Táto noha je dodatočne osadená
mechanizmom, ktorý zabraňuje prevráteniu
uholníka. Požadovaná pracovná pozícia sa
zabezpečuje čapmi.

L

382

NOHA PRE UHOLNÍK U-PROFIL

S VALČEKOVOU VLOŽKOU 390

KOĽAJNICOVÝ SYSTÉM

NOHA PRE UHOLNÍK U-PROFIL (L) PRE

PODKLADOVÁ A ZÁKLADOVÁ LIŠTA S INTEGROVANOU KOĽAJNICOU (D)

280372

280372.1

280372.2

280372.3

280372.4

280372.6

280372.7

280372.8

280372.9

280372.10

L
Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

Hmotnosť:

Obj. číslo

Noha s valčekovou vložkou 190x200
- pre U-profil

190 mm

186 mm

200 mm

15,30 kg

2-280372
610,00 €



Noha s valčekovou vložkou 190x300
- pre U-profil

190 mm

186 mm

300 mm

17,40 kg

2-280372.1
639,00 €



Noha s valčekovou vložkou 190x400
- pre U-profil

190 mm

186 mm

400 mm

19,40 kg

2-280372.2
638,00 €



Noha s valčekovou vložkou 190x500
- pre U-profil

190 mm

186 mm

500 mm

21,50 kg

2-280372.3
670,00 €



Noha s valčekovou vložkou 190x650
- pre U-profil

190 mm

186 mm

650 mm

24,70 kg

2-280372.4
729,00 €



Noha s valčekovou vložkou 390x200
- pre U-profil

390 mm

186 mm

200 mm

32,30 kg

2-280372.6
679,00 €



Noha s valčekovou vložkou 390x300
- pre U-profil

390 mm

186 mm

300 mm

35,90 kg

2-280372.7
710,00 €



Noha s valčekovou vložkou 390x400
- pre U-profil

390 mm

186 mm

400 mm

39,50 kg

2-280372.8
745,00 €



Noha s valčekovou vložkou 390x500
- pre U-profil

390 mm

186 mm

500 mm

43,10 kg

2-280372.9
775,00 €



Noha s valčekovou vložkou 390x650
- pre U-profil

390 mm

186 mm

650 mm

48,90 kg

2-280372.10
810,00 €



Iné veľkosti na požiadanie
·



 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84
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KOĽAJNICOVÝ SYSTÉM

384

KOĽAJNICOVÝ SYSTÉM

385

KOĽAJNICOVÝ SYSTÉM

B

A

PODKLADOVÁ A ZÁKLADOVÁ LIŠTA

PODKLADOVÁ A
ZÁKLADOVÁ LIŠTA XL

MOŽNOSTI
PODLAHOVÁ VERZIA

PODLAHOVÁ VERZIA +
NADZEMNÁ VERZIA
NADZEMNÁ VERZIA

C

D

KOĽAJNICA S
KRUHOVÝM
PRIEREZOM

PODKLADOVÁ A
ZÁKLADOVÁ LIŠTA

(odporúčame v kombinácii s
podkladovou a základovou
lištou podlahovou alebo
nadzemnou)

S INTEGROVANOU
KOĽAJNICOU

E











G











H











I











K











L











 = kompatibilné
 = nekompatibilné
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KOĽAJNICOVÝ SYSTÉM

Od poradenstva až po realizáciu
MÁTE VEĽKÝ PROJEKT A POTREBUJETE POMÔCŤ S REALIZÁCIOU?

>

Individuálne poradenstvo
od našich odborníkov

>

>

>

Riešenia na mieru

Najvyššia kvalita
jednotlivých dielov

Montážny servis
pre Váš systém

>

Tešíme sa na realizáciu
Vášho projektu s Vami!
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PLATFORMOVÝ SYSTÉM

Upínanie veľkých komponentov jednoducho a presne
Pre udržanie sa v prostredí s neustálym nárastom výziev s dôrazom na to,
byť vždy o krok pred konkurenciou z hľadiska flexibility a precíznosti, sme pre
Vás navrhli platformový systém. Ten umožňuje vytvorenie štruktúrovaného a
precízneho pracovného priestoru akejkoľvek veľkosti. Tento priestor je presne
ustavený počas inštalácie „state-of-the-art 3D“ laserovou technológiou. Výsledný
priestor je vybavený sieťou systémových otvorov, ktorá zjednodušuje prácu
s veľkými a ťažkými dielmi. Siegmund upínacie prvky ponúkajú nespočetné
množstvo upínacích možností, ktoré Vás pripravia na všetky budúce výzvy.
Platforma môže byť umiestnená ako podlahová alebo nadzemná verzia. V
prípade, že v budúcnosti budete potrebovať rozšíriť Váš pracovný priestor,
s týmto systémom to nebude problém.
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PLATFORMOVÝ SYSTÉM

PLATFORMA MÔŽE BYŤ NAVRHNUTÁ INDIVIDUÁLNE
podľa priania zákazníka

MODULÁRNY SYSTÉM
kedykoľvek rozšíriteľné

FLEXIBILNÉ POLOHOVANIE
polohovanie komponentov v troch rovinách
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PLATFORMOVÝ SYSTÉM

Prehľad platformových systémov

A

B

STOLY S NOHAMI
NADZEMNÁ VERZIA

STOLY S NASTAVITEĽNÝMI NOHAMI
NADZEMNÁ VERZIA

MOŽNOSTI MONTÁŽE

Nadzemná verzia

Nadzemná verzia

VÝHODY

• štruktúrovaný pracovný priestor s veľkým
množstvom upínacích možností
• presné polohovanie upínacích prvkov
• ľahko rozšíriteľné systémovými stolmi

• štruktúrovaný pracovný priestor s veľkým množstvom upínacích
možností
• presné polohovanie upínacích prvkov
• robustné nohy stola sú nastaviteľné zhora
• nohy stolov môžu byť ukotvené k podlahe (špeciálna konštrukcia)

ODPORÚČANÁ
VEĽKOSŤ STOLOV/
PANELOV

2.000x1.000 mm až 4.000x2.000 mm

2.000x1.000 mm až 4.000x2.000 mm

VÝŠKA

Výška boku stola 100-200 mm

Výška boku stola 100-200 mm

VÝŠKA PLATFORMY

Výška stolov + výška nôh 100-800 mm + nastaviteľný rozsah

Výška stolov + nastaviteľný rozsah 50-100 mm

UPÍNACIE PRVKY

všetky Siegmund upínacie prvky

všetky Siegmund upínacie prvky

MRIEŽKA

100 mm mriežka alebo
špeciálne vybavenie, viac na strane 399

100 mm mriežka alebo
špeciálne vybavenie, viac na strane 399

VERZIA

pozrite stranu 398

pozrite stranu 398

Možnosť aj iných veľkostí otvorov (napr. 16 mm) a závitových dier (napr. M8).
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PLATFORMOVÝ SYSTÉM

C

D

PANELY
NADZEMNÁ VERZIA

PANELY
PODLAHOVÁ VERZIA

Nadzemná verzia

Podlahová verzia

• štruktúrovaný pracovný priestor s veľkým množstvom upínacích možností
• presné polohovanie upínacích prvkov
• cenovo dostupnejšie riešenie

•
•
•
•

2.000x1.000 mm až 3.000x1.500 mm

2.000x1.000 mm až 3.000x1.500 mm

Hrúbka dosky ≥ 40 mm

Hrúbka dosky ≥ 40 mm

Hrúbka dosky + nastaviteľný rozsah 0-40 mm

na úrovni podlahy

všetky Siegmund upínacie prvky

všetky Siegmund upínacie prvky

100 mm mriežka alebo
špeciálne vybavenie, viac na strane 401

100 mm mriežka alebo
špeciálne vybavenie, viac na strane 401

pozrite stranu 400

pozrite stranu 400

štruktúrovaný pracovný priestor s veľkým množstvom upínacích možností
presné polohovanie upínacích prvkov
extrémne vysoká stabilita je zabezpečená zaliatím do podlahy
odporúča sa pre veľmi veľké zaťaženie vzhľadom k extrémnej stabilite
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PLATFORMOVÝ SYSTÉM

Porovnanie platformových systémov

A

NADZEMNÁ VERZIA

A

A

A+B

NOHY STOLA

SPOJENIE STOLOV

OCEĽOVÉ KRYTY ZHORA

Platformový systém A - použité Siegmund
nohy stolov.

Stoly sú vzájomné spájané spojovacími čapmi
(Obj. č. 280560.N).

Systémové otvory je možné chrániť pred
hromadením nečistôt oceľovými krytmi
(Obj. číslo 280238.1, 280238.2).

Odporúčame nohy s výškou od 100 mm do
max. 800 mm.
Iné výšky nôh sú dostupné na požiadanie.
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STOLY

PLATFORMOVÝ SYSTÉM

B

STOLY

NADZEMNÁ VERZIA

B

B

NASTAVENIE VÝŠKY

OCEĽOVÝ KRYT
PRE SYSTÉM NASTAVENIA VÝŠKY

Montážny otvor umožňuje jednoduchý prístup
k základovej doske stola, kde je upevnená noha
pre platfromový systém.

Systémové otvory odporúčame chrániť pred
hromadením nečistôt oceľovými krytmi
(Obj. číslo 28002673).

Výška je presne nastaviteľná pomocou
špeciálneho náradia a je zaistená poistnou
maticou.
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PLATFORMOVÝ SYSTÉM

Porovnanie platformových systémov

C

NADZEMNÁ VERZIA

C+D

C+D

C+D

UKOTVENIE DO PODLAHY

MONTÁŽ

OCEĽOVÉ KRYTY ZHORA

Platformový systém C je výškovo nastaviteľný
prostredníctvom špeciálnych závitových dier so
skrutkami.

Symetricky usporiadanými možnosťami
nastavenia je dosiahnutá presná rovinnosť.

Systémové otvory je možné chrániť pred
hromadením nečistôt oceľovými krytmi
(Obj. číslo 280238.1, 280238.2).

Pre ukotvenie do podlahy sú použité skrutky na
ukotvenie, ktorými je upevnená cela platforma.
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PANELY

PLATFORMOVÝ SYSTÉM

D

D

PANELY

PODLAHOVÁ VERZIA

D

D

OCEĽOVÉ KRYTY ZHORA + ZDOLA
Na ochranu otvorov pred znečistením je možné
použiť krytky (Obj. číslo 280238.1, 280238.2).
Krytky sú nevyhnutné na spodnej strane
pri zalievaní do podlahy po montáži
(Obj. číslo 280239).

Pre inštalačné otvory sú potrebné špeciálne
krytky (obj. číslo 28002673).

Krytky (Obj. číslo 280239)
Platforma
Zaliate v podlahe

E-E

Podlaha
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PLATFORMOVÝ SYSTÉM

396

PLATFORMOVÝ SYSTÉM

397

PLATFORMOVÝ SYSTÉM
Stoly

E

F

398

Popis:
Spojením špeciálne navrhnutých stolov pre
platformový systém môžeme vytvoriť veľkú pracovnú
plochu. Tá je presne ustavená moderným meracím
3D laserovým systémom. Takto dosiahneme
pracovnú platformu s rastrom systémových otvorov.
Stoly môžu byť pospájané spojovacími čapmi
alebo špeciálnymi prvkami, ktoré sú súčasťou
dodávky. Precízne zostavená platforma ponúka
štruktúrovaný pracovný priestor s veľkým množstvom
upínacích možností s presným polohovaním dielov.
Platformový systém umožňuje prácu s veľkými
a ťažkými dielmi. Takýto systém značne zvyšuje
efektivitu.

PLATFORMOVÝ SYSTÉM

E

F

Platformový systém Stoly Nástrojová oceľ

Platformový systém Stoly Oceľ S355J2+N

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

Hmotnosť:

Stôl 8.7 - 2000x1000x200 plazmanitridovaný
bez nôh

2000 mm

1000 mm

125-200 mm

cca. 770 kg

2-PT280020.X7
4.211,00 €



2-PT280020.P
3.827,00 €



Stôl 8.7 - 2400x1200x200 plazmanitridovaný
bez nôh

2400 mm

1200 mm

125-200 mm

cca. 1075 kg

2-PT280030.X7
5.448,00 €



2-PT280030.P
4.953,00 €



Stôl 8.7 - 3000x1500x200 plazmanitridovaný
bez nôh

3000 mm

1500 mm

125-200 mm

cca. 1550 kg

2-PT280040.X7
7.916,00 €



2-PT280040.P
7.196,00 €



Stôl 8.7 - 4000x2000x200 plazmanitridovaný
bez nôh

4000 mm

2000 mm

125-200 mm

cca. 2700 kg

2-PT280055.X7
12.282,00 €



2-PT280055.P
11.166,00 €



Iné veľkosti a výšky dostupné na požiadanie
(minimálna odporúčaná výška 125 mm)

·



 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

výroba na základe požiadaviek zákazníka (príslušenstvo a montážne náradie sú kalkulované následne)
Orientačná cena (závisí na množstve a konštrukčnej výške).
Montáž nie je zahrnutá v cene, je možná montáž spoločnosťou Siegmund

Špeciálne vybavenie
Príplatok za
diagonálny raster závitová diera M8 / M12 / M16

(pozrite stranu 82)

(pozrite stranu 82)

(pozrite stranu 82)

50

50

50

50

50

M8

50

50

50
50

50
50

50

50

50

50
50

50

50

50

50
50
50

Napríklad pre
Diagonálny raster

50

Príplatok za
raster 50 mm

50

Príplatok za
diagonálny raster

50

M12

50

50

50

50

50

M16
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PLATFORMOVÝ SYSTÉM
Panely

H

400

Popis:
Spojením špeciálne navrhnutých platní pre
platformový systém môžeme vytvoriť veľkú pracovnú
plochu. Tá je presne ustavená moderným meracím
3D laserovým systémom. Takto dosiahneme
pracovnú platformu s rastrom systémových otvorov.
Pre ešte väčšiu stabilitu môžu byť tieto platne zaliate
do podlahy. Precízne zostavená platforma ponúka
štruktúrovaný pracovný priestor s veľkým množstvom
upínacích možností s presným polohovaním dielov.
Platformový systém umožňuje prácu s veľkými
a ťažkými dielmi. Takýto systém značne zvyšuje
efektivitu.

PLATFORMOVÝ SYSTÉM

H
Platformový systém Panely Oceľ S355J2+N

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

Pätka pre ukotvenie do podlahy 750 - 2000x1000x40
bez nôh

2000 mm

1000 mm

40 mm

2-PP280020
2.013,00 €



Pätka pre ukotvenie do podlahy 750 - 2400x1200x40
bez nôh

2400 mm

1200 mm

40 mm

2-PP280030
2.777,00 €



Pätka pre ukotvenie do podlahy 750 - 3000x1500x40
bez nôh

3000 mm

1500 mm

40 mm

2-PP280040
3.360,00 €



Iné veľkosti a výšky dostupné na požiadanie

·



 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

výroba na základe požiadaviek zákazníka (príslušenstvo a montážne náradie sú kalkulované následne)
Orientačná cena (závisí na množstve a konštrukčnej výške).
Montáž nie je zahrnutá v cene, je možná montáž spoločnosťou Siegmund

Špeciálne vybavenie
Príplatok za
diagonálny raster závitová diera M8 / M12 / M16

(pozrite stranu 82)

(pozrite stranu 82)

(pozrite stranu 82)

50

50

50

50

50

M8

50

50

50
50

50
50

50

50

50

50
50

50

50

50

50
50
50

Napríklad pre
raster 50 mm

50

Príplatok za
raster 50 mm

50

Príplatok za
diagonálny raster

50

M12

50

50

50

50

50

M16
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PLATFORMOVÝ SYSTÉM
Príslušenstvo

280238.1.10

28002673

28002672

280856.XS

280239

Výška: (c)

Ø: (o)

Hmotnosť:

Oceľový kryt / 10ks v balení
- Čiernené
- ochrana proti znečisteniu otvorov
- 10 kusov / 1 m lišty

Dĺžka: (a)

10 mm

30 mm

0,05 kg

2-280238.1.10
20,00 €



Oceľový kryt pre montážny otvor
- na zakrytie montážneho otvoru (nastavenie nohy)

25 mm

63 mm

0,45 kg

2-28002673
36,00 €



Plastový kryt / 10ks v balení
- pre podkladovú a základovú lištu
- nevyhnutné pre podlahovú montáž
- 10 kusov / 1 m lišty

17 mm

42 mm

0,08 kg

2-280239.10
6,00 €



Noha pre platformový systém
- Dĺžka závitu 100 mm

130 mm

100 mm

1,60 kg

2-28002672
115,00 €



2-280856.XS
·



Základná noha špeciálna výška min. 150 mm
- presné doladenie výšky v rozsahu 50 mm
 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

402

90 mm

Šírka: (b)

90 mm

Obj. číslo

PLATFORMOVÝ SYSTÉM

Obrázok: Oceľový kryt pre systémový otvor

Obrázok: Oceľový kryt v systémovom otvore

Obrázok: Odstránenie oceľového krytu pomocou
magnetického upínacieho čapu

Obrázok: Montážny otvor pre nastavenie výšky a pre
upevnenie nohy pre platformový systém B

Obrázok: Utesnenie montážneho otvoru pomocou
oceľového krytu pre platformový systém B

Obrázok: Použitie plastového krytu

Obrázok: Nohy pre platformový systém B

Obrázok: Nohy pre platformový systém B

Obrázok: Noha pre platformový systém A
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PLATFORMOVÝ SYSTÉM

404

PLATFORMOVÝ SYSTÉM

Od poradenstva až po realizáciu
MÁTE VEĽKÝ PROJEKT A POTREBUJETE
POMÔCŤ S REALIZÁCIOU?

>

Individuálne poradenstvo
od našich odborníkov

>

>

>

Riešenia
na mieru

Najvyššia kvalita
jednotlivých dielov

Montážny servis

>

Tešíme sa na realizáciu Vášho
projektu s Vami!
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STOLY

NOHY STOLA

DORAZY

UHOLNÍKY

ČAPY

UPÍNAČE & PRÍSLUŠENSTVO

PRIZMY & PODPERY

RYCHLOUPÍNACIE ZARIADENIA & ADAPTÉR

PRÍSLUŠENSTVO

SIEGMUND WORKSTATION | SYSTEM 28 + 22 + 16
Workstation

STOLY

408

STOLY

Strana 412

Strana 432

Strana 434

Strana 436

Professional 750
plazmanitridovaný

Zvárací stôl - špeciálne veľkosti
plazmanitridovaný

Hliníková doska s otvormi pre stôl

Oktagonálny stôl 150
plazmanitridovaný

Strana 438

Strana 440

Oktagonálny stôl 18
plazmanitridovaný

Podperné a upínacie puzdro
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STOLY
Professional 750

Professional 750
Tvrdosť povrchu až 750 HV!
Zváracie stoly Professional 750 sú vyrábané z ocele S355J2+N a dodatočne
upravené plazmanitridovaním a povrchovou úpravou. Na základe väčšej
nosnosti zváracích stolov sú špeciálne určené pre prácu s ťažkými dielmi.
Pokiaľ sú stoly vybavené diagonálnym rastrom, tak upínacie možnosti sú
skoro dvojnásobné.
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Strana 449
Výškovo nastaviteľná noha
s kolieskom a brzdou

Strana 448
Noha s kolieskom
a brzdou

Strana 450
Noha s pätkou pre ukotvenie do podlahy

450-700 | 550-900

700

Strana 446
Základná noha

700

550-750

700

NOHY STOLA

Strana 447
Výškovo nastaviteľná noha

Výška nohy v mm.
Rozmery uvedené čiernou farbou sú štandardné výšky nôh
pre stoly uvedené vyššie. Rozmery uvedené šedou farbou,
v závislosti na type nohy, sú dostupné bez dodatočných
príplatkov ale musia byť uvedené na objednávke.

STOLY

1.

7.

150 mm

4.

17-19 mm

2.

3.

5.

6.

8.

9.

50

50

50

22 mm

50

50

50

1. HRÚBKA MATERIÁLU

4. BOČNÝ PANEL

7. REBROVANIE

• cca. 17 – 19 mm

• 150 mm výška
• Systémové otvory na bokoch stola
s rozostupom 50 mm

• vzdialenosť od seba cca. 500 – 600 mm
• vyššie rebrovanie

2. MATERIÁL
Vysoko kvalitná oceľ S355J2+N,
plazmanitridované a BAR-úprava povrchu*

TVRDOSŤ PODĽA VICKERSOVEJ STUPNICE
Tvrdosť povrchu: cca. 450 – 750
Základná tvrdosť: cca. 165 – 220

5. PREPRACOVANÉ ZAOBLENIA
• zaoblenie s polomerom 3 mm na horných
horizontálnych hranách stola redukuje
možnosť poškodenia Siegmund príslušenstva a
komponentov
• zaoblenie s polomerom 6 mm na vertikálnych
hranách rohov redukuje riziko zranenia sa

8. NOHY STOLA
• Profil 80x80 mm
• Pätka Ø 90 mm (vyrobené z jedného kusa)
• presné nastavenie výšky v rozsahu 50 mm
(Platí iba pre základné nohy)

9. NOSNOSŤ
6. SYSTÉMOVÉ OTVORY
• Ø 22 mm
* Dôsledkom nedostatočnej materiálovej tvrdosti
Professional 750 je výrazne vyššie opotrebovanie
výrobku.

3. ŠPECIFIKÁCIA
• Diagonálny raster
• Mriežka s rozostupom 100 mm

Zaoblenie hrán systémových otvorov s polomerom
R2,5 na pracovnej doske stola:
• redukcia poškodenia stola, Siegmund príslušenstva
a komponentov zákazníka
• pre jednoduchšie vkladanie čapov a príslušenstva
• menšia pravdepodobnosť poškodenia okrajov
systémových otvorov dôsledkom manipulácie
ťažkých dielov
• veľké skosenie hrán otvorov na spodnej strane
stola pre optimálnu upínaciu silu čapov
(pozrite stranu 476)

Nosnosť na nohu je 1.000 kg
Maximálne odporúčané zaťaženie:
so 4 nohami = 2.000 kg
so 6 nohami = 3.000 kg
so 8 nohami = 4.000 kg
s rovnomerným rozložením hmotnosti.
(Platí iba pre základné nohy)
Matematicky celkové dovolené zaťaženia sú oveľa vyššie.
Uvedené povolené zaťaženia sú vypočítané s ohľadom
na bezpečnosť.

V prípade požadovanej vyššej nosnosti nás prosím
neváhajte kontaktovať.

411

STOLY
Professional 750
1200x800x150 mm
Popis:
Stôl Professional 750, 1200x800x150 mm,
osadený diagonálne usporiadanými systémovými
otvormi na pracovnej doske a paralelným rastrom
otvorov s rozostupom 50 mm na bokoch stola.
Priemer systémových otvorov je 22 mm, hrúbka
materiálu je 17-19 mm. Je vyrobený z vysoko
kvalitnej ocele S355J2+N. Mriežka s rastrom
100 mm zjednodušuje nastavenie Vášho prípravku.

Hmotnosť: cca. 291 kg
Hmotnosť = Stôl + Paleta + Základná noha
Na obrázku stôl Professional 750 vo vyhotovení s diagonálnym rastrom.

412

STOLY
Professional 750
1200x800x150 mm

Professional 750 1200x800x150 - plazmanitridovaný

Professional 750
raster 100 mm

bez nôh

2-220025.P.T1
1.211,00 €



2-220025.PD.T1
1.366,00 €



2-225125
-233,00 €



2-220025.P
1.395,00 €



2-220025.PD
1.550,00 €



2-225125
-233,00 €



s Základná noha
Výška stola 850

Professional 750
Diagonálny raster

Znížená cena bez
plazmanitridovania

 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

Možné varianty nôh pre zvárací stôl Professional 750
Príplatok Základná noha
800
(pozrite stranu 446)

Príplatok Noha s pätkou pre ukotvenie
do podlahy 700

Príplatok Noha s
kolieskom a brzdou
700

Príplatok Výškovo
nastaviteľná noha
550-900

Príplatok Výškovo
nastaviteľná noha
500-800

(pozrite stranu 450)

(pozrite stranu 448)

(pozrite stranu 447)

(pozrite stranu 447)

Príplatok Výškovo
nastaviteľná noha s
kolieskom a brzdou
600-850
(pozrite stranu 449)

Vymeniteľné bez
príplatku

2-220857.XX

2-220874.XX

2-220866.XX

2-220877.XX

2-220878.XX

2-220879.XX

•

52,00 €

74,00 €

55,00 €

55,00 €

89,00 €

Špeciálne príslušenstvo pre zváracie stoly Professional 750

Bočný panel
Extra príplatok
za dva-krát tvrdené
boky stola
(pozrite stranu 410)

Príplatok za
raster 50 mm

Príplatok za
diagonálny raster závitová diera M8 / M12 / M16

(pozrite stranu 82)

(pozrite stranu 82)

50

Napríklad pre
Diagonálny raster M12

Professional 750

50

50

50

50
50

50
50

50
50

50

50

50
50

50
50

50

50

50

50

Povrch

50

50

50

50

50

50

M8

M12

M16

50

2-226725

2-226525

2-226125

2-226225

2-226325

520,00 €

454,00 €

479,00 €

479,00 €

479,00 €

50

413

STOLY
Professional 750
1000x1000x150 mm
Popis:
Stôl Professional 750, 1000x1000x150 mm,
osadený diagonálne usporiadanými systémovými
otvormi na pracovnej doske a paralelným rastrom
otvorov s rozostupom 50 mm na bokoch stola.
Priemer systémových otvorov je 22 mm, hrúbka
materiálu je 17-19 mm. Je vyrobený z vysoko
kvalitnej ocele S355J2+N. Mriežka s rastrom
100 mm zjednodušuje nastavenie Vášho prípravku.

Hmotnosť: cca. 296 kg
Hmotnosť = Stôl + Paleta + Základná noha
Na obrázku stôl Professional 750 vo vyhotovení s diagonálnym rastrom.

414

STOLY
Professional 750
1000x1000x150 mm

Professional 750 1000x1000x150 - plazmanitridovaný

Professional 750
raster 100 mm

bez nôh

2-220010.P.T1
1.211,00 €



2-220010.PD.T1
1.366,00 €



2-225110
-233,00 €



2-220010.P
1.395,00 €



2-220010.PD
1.550,00 €



2-225110
-233,00 €



s Základná noha
Výška stola 850

Professional 750
Diagonálny raster

Znížená cena bez
plazmanitridovania

 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

Možné varianty nôh pre zvárací stôl Professional 750
Príplatok Základná noha
800
(pozrite stranu 446)

Príplatok Noha s pätkou pre ukotvenie
do podlahy 700

Príplatok Noha s
kolieskom a brzdou
700

Príplatok Výškovo
nastaviteľná noha
550-900

Príplatok Výškovo
nastaviteľná noha
500-800

(pozrite stranu 450)

(pozrite stranu 448)

(pozrite stranu 447)

(pozrite stranu 447)

Príplatok Výškovo
nastaviteľná noha s
kolieskom a brzdou
600-850
(pozrite stranu 449)

Vymeniteľné bez
príplatku

2-220857.XX

2-220874.XX

2-220866.XX

2-220877.XX

2-220878.XX

2-220879.XX

•

52,00 €

74,00 €

55,00 €

55,00 €

89,00 €

Špeciálne príslušenstvo pre zváracie stoly Professional 750

Bočný panel
Extra príplatok
za dva-krát tvrdené
boky stola
(pozrite stranu 410)

Príplatok za
raster 50 mm

Príplatok za
diagonálny raster závitová diera M8 / M12 / M16

(pozrite stranu 82)

(pozrite stranu 82)

50

Napríklad pre
raster 50 mm

Professional 750

50

50

50

50
50

50
50

50
50

50

50

50
50

50
50

50

50

50

50

Povrch

50

50

50

50

50

50

M8

M12

M16

50

2-226710

2-226510

2-226110

2-226210

2-226310

520,00 €

454,00 €

479,00 €

479,00 €

479,00 €

50

415

STOLY
Professional 750
1200x1200x150 mm
Popis:
Stôl Professional 750, 1200x1200x150 mm,
osadený diagonálne usporiadanými systémovými
otvormi na pracovnej doske a paralelným rastrom
otvorov s rozostupom 50 mm na bokoch stola.
Priemer systémových otvorov je 22 mm, hrúbka
materiálu je 17-19 mm. Je vyrobený z vysoko
kvalitnej ocele S355J2+N. Mriežka s rastrom
100 mm zjednodušuje nastavenie Vášho prípravku.

Hmotnosť: cca. 387 kg
Hmotnosť = Stôl + Paleta + Základná noha
Na obrázku stôl Professional 750 vo vyhotovení s diagonálnym rastrom.

416

STOLY
Professional 750
1200x1200x150 mm

Professional 750 1200x1200x150 - plazmanitridovaný

Professional 750
raster 100 mm

bez nôh

2-220015.P.T1
1.611,00 €



2-220015.PD.T1
1.810,00 €



2-225115
-299,00 €



2-220015.P
1.795,00 €



2-220015.PD
1.994,00 €



2-225115
-299,00 €



s Základná noha
Výška stola 850

Professional 750
Diagonálny raster

Znížená cena bez
plazmanitridovania

 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

Možné varianty nôh pre zvárací stôl Professional 750
Príplatok Základná noha
800
(pozrite stranu 446)

Príplatok Noha s pätkou pre ukotvenie
do podlahy 700

Príplatok Noha s
kolieskom a brzdou
700

Príplatok Výškovo
nastaviteľná noha
550-900

Príplatok Výškovo
nastaviteľná noha
500-800

(pozrite stranu 450)

(pozrite stranu 448)

(pozrite stranu 447)

(pozrite stranu 447)

Príplatok Výškovo
nastaviteľná noha s
kolieskom a brzdou
600-850
(pozrite stranu 449)

Vymeniteľné bez
príplatku

2-220857.XX

2-220874.XX

2-220866.XX

2-220877.XX

2-220878.XX

2-220879.XX

•

52,00 €

74,00 €

55,00 €

55,00 €

89,00 €

Špeciálne príslušenstvo pre zváracie stoly Professional 750

Bočný panel
Extra príplatok
za dva-krát tvrdené
boky stola
(pozrite stranu 410)

Príplatok za
raster 50 mm

Príplatok za
diagonálny raster závitová diera M8 / M12 / M16

(pozrite stranu 82)

(pozrite stranu 82)

50

Napríklad pre
Diagonálny raster M8

Professional 750

50

50

50

50
50

50
50

50
50

50

50

50
50

50
50

50

50

50

50

Povrch

50

50

50

50

50

50

M8

M12

M16

50

2-226715

2-226515

2-226115

2-226215

2-226315

629,00 €

624,00 €

479,00 €

479,00 €

479,00 €

50

417

STOLY
Professional 750
1500x1000x150 mm
Popis:
Stôl Professional 750, 1500x1000x150 mm,
osadený diagonálne usporiadanými systémovými
otvormi na pracovnej doske a paralelným rastrom
otvorov s rozostupom 50 mm na bokoch stola.
Priemer systémových otvorov je 22 mm, hrúbka
materiálu je 17-19 mm. Je vyrobený z vysoko
kvalitnej ocele S355J2+N. Mriežka s rastrom
100 mm zjednodušuje nastavenie Vášho prípravku.

Hmotnosť: cca. 412 kg
Hmotnosť = Stôl + Paleta + Základná noha
Na obrázku stôl Professional 750 vo vyhotovení s diagonálnym rastrom.

418

STOLY
Professional 750
1500x1000x150 mm

Professional 750 1500x1000x150 - plazmanitridovaný

Professional 750
raster 100 mm

bez nôh

2-220035.P.T1
1.611,00 €



2-220035.PD.T1
1.810,00 €



2-225135
-299,00 €



2-220035.P
1.795,00 €



2-220035.PD
1.994,00 €



2-225135
-299,00 €



s Základná noha
Výška stola 850

Professional 750
Diagonálny raster

Znížená cena bez
plazmanitridovania

 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

Možné varianty nôh pre zvárací stôl Professional 750
Príplatok Základná noha
800
(pozrite stranu 446)

Príplatok Noha s pätkou pre ukotvenie
do podlahy 700

Príplatok Noha s
kolieskom a brzdou
700

Príplatok Výškovo
nastaviteľná noha
550-900

Príplatok Výškovo
nastaviteľná noha
500-800

(pozrite stranu 450)

(pozrite stranu 448)

(pozrite stranu 447)

(pozrite stranu 447)

Príplatok Výškovo
nastaviteľná noha s
kolieskom a brzdou
600-850
(pozrite stranu 449)

Vymeniteľné bez
príplatku

2-220857.XX

2-220874.XX

2-220866.XX

2-220877.XX

2-220878.XX

2-220879.XX

•

52,00 €

74,00 €

55,00 €

55,00 €

89,00 €

Špeciálne príslušenstvo pre zváracie stoly Professional 750

Bočný panel
Extra príplatok
za dva-krát tvrdené
boky stola
(pozrite stranu 410)

Príplatok za
raster 50 mm

Príplatok za
diagonálny raster závitová diera M8 / M12 / M16

(pozrite stranu 82)

(pozrite stranu 82)

50

Napríklad pre
Diagonálny raster M16

Professional 750

50

50

50

50
50

50
50

50
50

50

50

50
50

50
50

50

50

50

50

Povrch

50

50

50

50

50

50

M8

M12

M16

50

2-226735

2-226535

2-226135

2-226235

2-226335

657,00 €

624,00 €

479,00 €

479,00 €

479,00 €

50

419

STOLY
Professional 750
1500x1500x150 mm
Popis:
Stôl Professional 750, 1500x1500x150 mm,
osadený diagonálne usporiadanými systémovými
otvormi na pracovnej doske a paralelným rastrom
otvorov s rozostupom 50 mm na bokoch stola.
Priemer systémových otvorov je 22 mm, hrúbka
materiálu je 17-19 mm. Je vyrobený z vysoko
kvalitnej ocele S355J2+N. Mriežka s rastrom
100 mm zjednodušuje nastavenie Vášho prípravku.

Hmotnosť: cca. 573 kg
Hmotnosť = Stôl + Paleta + Základná noha
Na obrázku stôl Professional 750 vo vyhotovení s diagonálnym rastrom.

420

STOLY
Professional 750
1500x1500x150 mm

Professional 750 1500x1500x150 - plazmanitridovaný

Professional 750
raster 100 mm

bez nôh

2-220050.P.T1
2.361,00 €



2-220050.PD.T1
2.699,00 €



2-225150
-432,00 €



2-220050.P
2.545,00 €



2-220050.PD
2.883,00 €



2-225150
-432,00 €



s Základná noha
Výška stola 850

Professional 750
Diagonálny raster

Znížená cena bez
plazmanitridovania

 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

Možné varianty nôh pre zvárací stôl Professional 750
Príplatok Základná noha
800
(pozrite stranu 446)

Príplatok Noha s pätkou pre ukotvenie
do podlahy 700

Príplatok Noha s
kolieskom a brzdou
700

Príplatok Výškovo
nastaviteľná noha
550-900

Príplatok Výškovo
nastaviteľná noha
500-800

(pozrite stranu 450)

(pozrite stranu 448)

(pozrite stranu 447)

(pozrite stranu 447)

Príplatok Výškovo
nastaviteľná noha s
kolieskom a brzdou
600-850
(pozrite stranu 449)

Vymeniteľné bez
príplatku

2-220857.XX

2-220874.XX

2-220866.XX

2-220877.XX

2-220878.XX

2-220879.XX

•

52,00 €

74,00 €

55,00 €

55,00 €

89,00 €

Špeciálne príslušenstvo pre zváracie stoly Professional 750

Bočný panel
Extra príplatok
za dva-krát tvrdené
boky stola
(pozrite stranu 410)

Príplatok za
raster 50 mm

Príplatok za
diagonálny raster závitová diera M8 / M12 / M16

(pozrite stranu 82)

(pozrite stranu 82)

50

Napríklad pre
Diagonálny raster M12

Professional 750

50

50

50

50
50

50
50

50
50

50

50

50
50

50
50

50

50

50

50

Povrch

50

50

50

50

50

50

M8

M12

M16

50

2-226750

2-226550

2-226150

2-226250

2-226350

850,00 €

898,00 €

630,00 €

630,00 €

630,00 €

50

421

STOLY
Professional 750
2000x1000x150 mm
Popis:
Stôl Professional 750, 2000x1000x150 mm,
osadený diagonálne usporiadanými systémovými
otvormi na pracovnej doske a paralelným rastrom
otvorov s rozostupom 50 mm na bokoch stola.
Priemer systémových otvorov je 22 mm, hrúbka
materiálu je 17-19 mm. Je vyrobený z vysoko
kvalitnej ocele S355J2+N. Mriežka s rastrom
100 mm zjednodušuje nastavenie Vášho prípravku.

Hmotnosť: cca. 519 kg
Hmotnosť = Stôl + Paleta + Základná noha
Na obrázku stôl Professional 750 vo vyhotovení s diagonálnym rastrom.

422

STOLY
Professional 750
2000x1000x150 mm

Professional 750 2000x1000x150 - plazmanitridovaný

Professional 750
raster 100 mm

bez nôh

2-220020.P.T1
2.089,00 €



2-220020.PD.T1
2.342,00 €



2-225120
-379,00 €



2-220020.P
2.273,00 €



2-220020.PD
2.526,00 €



2-225120
-379,00 €



s Základná noha
Výška stola 850

Professional 750
Diagonálny raster

Znížená cena bez
plazmanitridovania

 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

Možné varianty nôh pre zvárací stôl Professional 750
Príplatok Základná noha
800
(pozrite stranu 446)

Príplatok Noha s pätkou pre ukotvenie
do podlahy 700

Príplatok Noha s
kolieskom a brzdou
700

Príplatok Výškovo
nastaviteľná noha
550-900

Príplatok Výškovo
nastaviteľná noha
500-800

(pozrite stranu 450)

(pozrite stranu 448)

(pozrite stranu 447)

(pozrite stranu 447)

Príplatok Výškovo
nastaviteľná noha s
kolieskom a brzdou
600-850
(pozrite stranu 449)

Vymeniteľné bez
príplatku

2-220857.XX

2-220874.XX

2-220866.XX

2-220877.XX

2-220878.XX

2-220879.XX

•

52,00 €

74,00 €

55,00 €

55,00 €

89,00 €

Špeciálne príslušenstvo pre zváracie stoly Professional 750

Bočný panel
Extra príplatok
za dva-krát tvrdené
boky stola
(pozrite stranu 410)

Príplatok za
raster 50 mm

Príplatok za
diagonálny raster závitová diera M8 / M12 / M16

(pozrite stranu 82)

(pozrite stranu 82)

50

Napríklad pre
raster 50 mm

Professional 750

50

50

50

50
50

50
50

50
50

50

50

50
50

50
50

50

50

50

50

Povrch

50

50

50

50

50

50

M8

M12

M16

50

2-226720

2-226520

2-226120

2-226220

2-226320

817,00 €

851,00 €

630,00 €

630,00 €

630,00 €

50

423

STOLY
Professional 750
2000x2000x150 mm
Popis:
Stôl Professional 750, 2000x2000x150 mm,
osadený diagonálne usporiadanými systémovými
otvormi na pracovnej doske a paralelným rastrom
otvorov s rozostupom 50 mm na bokoch stola.
Priemer systémových otvorov je 22 mm, hrúbka
materiálu je 17-19 mm. Je vyrobený z vysoko
kvalitnej ocele S355J2+N. Mriežka s rastrom
100 mm zjednodušuje nastavenie Vášho prípravku.

Hmotnosť: cca. 929 kg
Hmotnosť = Stôl + Paleta + Základná noha
Na obrázku stôl Professional 750 vo vyhotovení s diagonálnym rastrom.

424

STOLY
Professional 750
2000x2000x150 mm

Professional 750 2000x2000x150 - plazmanitridovaný

Professional 750
raster 100 mm

bez nôh

2-220045.P.T1
3.811,00 €



2-220045.PD.T1
4.254,00 €



2-225145
-666,00 €



2-220045.P
3.995,00 €



2-220045.PD
4.438,00 €



2-225145
-666,00 €



s Základná noha
Výška stola 850

Professional 750
Diagonálny raster

Znížená cena bez
plazmanitridovania

 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

Možné varianty nôh pre zvárací stôl Professional 750
Príplatok Základná noha
800
(pozrite stranu 446)

Príplatok Noha s pätkou pre ukotvenie
do podlahy 700

Príplatok Noha s
kolieskom a brzdou
700

Príplatok Výškovo
nastaviteľná noha
550-900

Príplatok Výškovo
nastaviteľná noha
500-800

(pozrite stranu 450)

(pozrite stranu 448)

(pozrite stranu 447)

(pozrite stranu 447)

Príplatok Výškovo
nastaviteľná noha s
kolieskom a brzdou
600-850
(pozrite stranu 449)

Vymeniteľné bez
príplatku

2-220857.XX

2-220874.XX

2-220866.XX

2-220877.XX

2-220878.XX

2-220879.XX

•

52,00 €

74,00 €

55,00 €

55,00 €

89,00 €

Špeciálne príslušenstvo pre zváracie stoly Professional 750

Bočný panel
Extra príplatok
za dva-krát tvrdené
boky stola
(pozrite stranu 410)

Príplatok za
raster 50 mm

Príplatok za
diagonálny raster závitová diera M8 / M12 / M16

(pozrite stranu 82)

(pozrite stranu 82)

50

Napríklad pre
Diagonálny raster M16

Professional 750

50

50

50

50
50

50
50

50
50

50

50

50
50

50
50

50

50

50

50

Povrch

50

50

50

50

50

50

M8

M12

M16

50

2-226745

2-226545

2-226145

2-226245

2-226345

1.377,00 €

1.635,00 €

1.109,00 €

1.109,00 €

1.109,00 €

50

425

STOLY
Professional 750
2400x1200x150 mm
Popis:
Stôl Professional 750, 2400x1200x150 mm,
osadený diagonálne usporiadanými systémovými
otvormi na pracovnej doske a paralelným rastrom
otvorov s rozostupom 50 mm na bokoch stola.
Priemer systémových otvorov je 22 mm, hrúbka
materiálu je 17-19 mm. Je vyrobený z vysoko
kvalitnej ocele S355J2+N. Mriežka s rastrom
100 mm zjednodušuje nastavenie Vášho prípravku.

Hmotnosť: cca. 724 kg
Hmotnosť = Stôl + Paleta + Základná noha
Na obrázku stôl Professional 750 vo vyhotovení s diagonálnym rastrom.
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Professional 750
2400x1200x150 mm

Professional 750 2400x1200x150 - plazmanitridovaný

Professional 750
raster 100 mm

bez nôh

2-220030.P.T1
2.619,00 €



2-220030.PD.T1
2.941,00 €



2-225130
-483,00 €



2-220030.P
2.895,00 €



2-220030.PD
3.217,00 €



2-225130
-483,00 €



s Základná noha
Výška stola 850

Professional 750
Diagonálny raster

Znížená cena bez
plazmanitridovania

 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

Možné varianty nôh pre zvárací stôl Professional 750
Príplatok Základná
noha 800
(pozrite stranu 446)

Príplatok Noha s pätkou pre ukotvenie
do podlahy 700

Príplatok Výškovo
nastaviteľná noha
550-900

Príplatok Výškovo
nastaviteľná noha
500-800

(pozrite stranu 450)

(pozrite stranu 447)

(pozrite stranu 447)

Vymeniteľné bez
príplatku

2-220857.XX

2-220874.XX

2-220877.XX

2-220878.XX

•

52,00 €

55,00 €

55,00 €

Špeciálne príslušenstvo pre zváracie stoly Professional 750

Bočný panel
Extra príplatok
za dva-krát tvrdené
boky stola
(pozrite stranu 410)

Príplatok za
raster 50 mm

Príplatok za
diagonálny raster závitová diera M8 / M12 / M16

(pozrite stranu 82)

(pozrite stranu 82)

50

Napríklad pre
Diagonálny raster M12

Professional 750

50

50

50

50
50

50
50

50
50

50

50

50
50

50
50

50

50

50

50

Povrch

50

50

50

50

50

50

M8

M12

M16

50

2-226730

2-226530

2-226130

2-226230

2-226330

1.038,00 €

1.130,00 €

806,00 €

806,00 €

806,00 €

50
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STOLY
Professional 750
3000x1500x150 mm
Popis:
Stôl Professional 750, 3000x1500x150 mm,
osadený diagonálne usporiadanými systémovými
otvormi na pracovnej doske a paralelným rastrom
otvorov s rozostupom 50 mm na bokoch stola.
Priemer systémových otvorov je 22 mm, hrúbka
materiálu je 17-19 mm. Je vyrobený z vysoko
kvalitnej ocele S355J2+N. Mriežka s rastrom
100 mm zjednodušuje nastavenie Vášho prípravku.

Hmotnosť: cca. 1.073 kg
Hmotnosť = Stôl + Paleta + Základná noha
Na obrázku stôl Professional 750 vo vyhotovení s diagonálnym rastrom.
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Professional 750
3000x1500x150 mm

Professional 750 3000x1500x150 - plazmanitridovaný

Professional 750
raster 100 mm

bez nôh

2-220040.P.T1
3.936,00 €



2-220040.PD.T1
4.404,00 €



2-225140
-702,00 €



2-220040.P
4.212,00 €



2-220040.PD
4.680,00 €



2-225140
-702,00 €



s Základná noha
Výška stola 850

Professional 750
Diagonálny raster

Znížená cena bez
plazmanitridovania

 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

Možné varianty nôh pre zvárací stôl Professional 750
Príplatok Základná noha
800
(pozrite stranu 446)

Príplatok Noha s pätkou pre ukotvenie
do podlahy 700

Príplatok Výškovo
nastaviteľná noha
550-900

Príplatok Výškovo
nastaviteľná noha
500-800

(pozrite stranu 450)

(pozrite stranu 447)

(pozrite stranu 447)

Vymeniteľné bez
príplatku

2-220857.XX

2-220874.XX

2-220877.XX

2-220878.XX

•

52,00 €

55,00 €

55,00 €

Špeciálne príslušenstvo pre zváracie stoly Professional 750

Bočný panel
Extra príplatok
za dva-krát tvrdené
boky stola
(pozrite stranu 410)

Príplatok za
raster 50 mm

Príplatok za
diagonálny raster závitová diera M8 / M12 / M16

(pozrite stranu 82)

(pozrite stranu 82)

50

Napríklad pre
Diagonálny raster M8

Professional 750

50

50

50

50
50

50
50

50
50

50

50

50
50

50
50

50

50

50

50

Povrch

50

50

50

50

50

50

M8

M12

M16

50

2-226740

2-226540

2-226140

2-226240

2-226340

1.420,00 €

1.805,00 €

945,00 €

945,00 €

945,00 €

50
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Professional 750
4000x2000x150 mm
Popis:
Stôl Professional 750, 4000x2000x150 mm,
osadený diagonálne usporiadanými systémovými
otvormi na pracovnej doske a paralelným rastrom
otvorov s rozostupom 50 mm na bokoch stola.
Priemer systémových otvorov je 22 mm, hrúbka
materiálu je 17-19 mm. Je vyrobený z vysoko
kvalitnej ocele S355J2+N. Mriežka s rastrom
100 mm zjednodušuje nastavenie Vášho prípravku.

Hmotnosť: cca. 1.806 kg
Hmotnosť = Stôl + Paleta + Základná noha
Na obrázku stôl Professional 750 vo vyhotovení s diagonálnym rastrom.
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Professional 750
4000x2000x150 mm

Professional 750 4000x2000x150 - plazmanitridovaný

Professional 750
raster 100 mm

bez nôh

2-220055.P.T1
6.627,00 €



2-220055.PD.T1
7.404,00 €



2-225155
-1.166,00 €



2-220055.P
6.995,00 €



2-220055.PD
7.772,00 €



2-225155
-1.166,00 €



s Základná noha
Výška stola 850

Professional 750
Diagonálny raster

Znížená cena bez
plazmanitridovania

 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

Možné varianty nôh pre zvárací stôl Professional 750
Príplatok Základná noha
800
(pozrite stranu 446)

Príplatok Noha s pätkou pre ukotvenie
do podlahy 700

Príplatok Výškovo
nastaviteľná noha
550-900

Príplatok Výškovo
nastaviteľná noha
500-800

(pozrite stranu 450)

(pozrite stranu 447)

(pozrite stranu 447)

Vymeniteľné bez
príplatku

2-220857.XX

2-220874.XX

2-220877.XX

2-220878.XX

•

52,00 €

55,00 €

55,00 €

Špeciálne príslušenstvo pre zváracie stoly Professional 750

Bočný panel
Extra príplatok
za dva-krát tvrdené
boky stola
(pozrite stranu 410)

Príplatok za
raster 50 mm

Príplatok za
diagonálny raster závitová diera M8 / M12 / M16

(pozrite stranu 82)

(pozrite stranu 82)

50

Napríklad pre
raster 50 mm

Professional 750

50

50

50

50
50

50
50

50
50

50

50

50
50

50
50

50

50

50

50

Povrch

50

50

50

50

50

50

M8

M12

M16

50

2-226755

2-226555

2-226155

2-226255

2-226355

·

3.109,00 €

1.890,00 €

1.890,00 €

1.890,00 €

50
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Professional 750 - Špeciálne veľkosti

Popis:
V prípade, že na aplikáciu nepostačujú
štandardné rozmery, ponúkame Vám stoly
v špeciálnych rozmeroch do maximálneho
rozmeru 1400x3800 mm.
Ďalšie veľkosti dostupné na požiadanie.
Ceny závisia od počtu požadovaných stolov.
Zľava:
2 ks a viac: 5 %
5 ks a viac: 10 %
10 ks a viac: 15 %
Prehľad a kompletné informácie ohľadom nôh
stola a ich vyhotoveniach nájdete na strane 444.
Špeciálne vybavenie zváracích stolov je
dostupné na požiadanie.
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Professional 750 - Špeciálne veľkosti

Rozmery

Professional 750

600

x

600

600

x

800

600

x

1000

600

x

1200

600

x

1400

600

x

1600

600

x

1800

600

x

2000

600

x

2200

600

x

2400

600

x

2600

600

x

2800

600

x

3000

600

x

3200

600

x

3400

600

x

3600

600

x

3800

600

x

4000

800

x

800

800

x

1000

800

x

1400

800

x

1600

800

x

1800

800

x

2000

800

x

2200

800

x

2400

800

x

2600

800

x

2800

3.134,00 €
2-970606.P
3.337,00 €
2-970608.P
3.539,00 €
2-970610.P
3.740,00 €
2-970612.P
3.942,00 €
2-970614.P
4.144,00 €
2-970616.P
4.346,00 €
2-970618.P
4.548,00 €
2-970620.P
4.750,00 €
2-970622.P
4.952,00 €
2-970624.P
5.153,00 €
2-970626.P
5.355,00 €
2-970628.P
5.557,00 €
2-970630.P
5.760,00 €
2-970632.P
5.961,00 €
2-970634.P
6.163,00 €
2-970636.P
6.365,00 €
2-970638.P
6.566,00 €
2-970640.P
3.577,00 €
2-970808.P
3.817,00 €
2-970810.P
4.297,00 €
2-970814.P
4.538,00 €
2-970816.P
4.779,00 €
2-970818.P
5.018,00 €
2-970820.P
5.259,00 €
2-970822.P
5.500,00 €
2-970824.P
5.739,00 €
2-970826.P
5.980,00 €
2-970828.P

Rozmery

Professional 750

800

x

3000

800

x

3200

800

x

3400

800

x

3600

800

x

3800

800

x

4000

1000 x

1200

1000 x

1400

1000 x

1600

1000 x

1800

1000 x

2200

1000 x

2400

1000 x

2600

1000 x

2800

1000 x

3000

1000 x

3200

1000 x

3400

1000 x

3600

1000 x

3800

1000 x

4000

1200 x

1400

1200 x

1600

1200 x

1800

1200 x

2200

1200 x

2600

1200 x

2800

1200 x

3000

1200 x

3200

6.220,00 €
2-970830.P
6.460,00 €
2-970832.P
6.700,00 €
2-970834.P
6.941,00 €
2-970836.P
7.181,00 €
2-970838.P
7.421,00 €
2-970840.P
4.374,00 €
2-971012.P
4.654,00 €
2-971014.P
4.932,00 €
2-971016.P
5.211,00 €
2-971018.P
5.768,00 €
2-971022.P
6.046,00 €
2-971024.P
6.326,00 €
2-971026.P
6.604,00 €
2-971028.P
6.883,00 €
2-971030.P
7.161,00 €
2-971032.P
7.440,00 €
2-971034.P
7.719,00 €
2-971036.P
7.998,00 €
2-971038.P
8.276,00 €
2-971040.P
5.009,00 €
2-971214.P
5.325,00 €
2-971216.P
5.643,00 €
2-971218.P
6.278,00 €
2-971222.P
6.911,00 €
2-971226.P
7.229,00 €
2-971228.P
7.545,00 €
2-971230.P
7.863,00 €
2-971232.P

Rozmery

Professional 750

1200 x

3400

1200 x

3600

1200 x

3800

1200 x

4000

1400 x

1400

1400 x

1600

1400 x

1800

1400 x

2000

1400 x

2200

1400 x

2400

1400 x

2600

1400 x

2800

1400 x

3000

1400 x

3200

1400 x

3400

1400 x

3600

1400 x

3800

1400 x

4000

1600 x

1600

1600 x

1800

1600 x

2000

1600 x

2200

1600 x

2400

1600 x

2600

1600 x

2800

1600 x

3000

1600 x

3200

1600 x

3400

8.180,00 €
2-971234.P
8.496,00 €
2-971236.P
8.814,00 €
2-971238.P
9.131,00 €
2-971240.P
5.364,00 €
2-971414.P
5.720,00 €
2-971416.P
6.075,00 €
2-971418.P
6.431,00 €
2-971420.P
6.786,00 €
2-971422.P
7.142,00 €
2-971424.P
7.497,00 €
2-971426.P
7.852,00 €
2-971428.P
8.209,00 €
2-971430.P
8.564,00 €
2-971432.P
8.919,00 €
2-971434.P
9.274,00 €
2-971436.P
9.630,00 €
2-971438.P
9.986,00 €
2-971440.P
6.114,00 €
2-971616.P
6.508,00 €
2-971618.P
6.901,00 €
2-971620.P
7.295,00 €
2-971622.P
7.689,00 €
2-971624.P
8.083,00 €
2-971626.P
8.477,00 €
2-971628.P
8.871,00 €
2-971630.P
9.265,00 €
2-971632.P
9.658,00 €
2-971634.P

Rozmery

Professional 750

1600 x

3600

1600 x

3800

1600 x

4000

1800 x

1800

1800 x

2000

1800 x

2200

1800 x

2400

1800 x

2600

1800 x

2800

1800 x

3000

1800 x

3200

1800 x

3400

1800 x

3600

1800 x

3800

1800 x

4000

2000 x

2000

2000 x

2200

2000 x

2400

2000 x

2600

2000 x

2800

2000 x

3000

2000 x

3200

2000 x

3400

2000 x

3600

2000 x

3800

10.052,00 €
2-971636.P
10.447,00 €
2-971638.P
10.841,00 €
2-971640.P
6.940,00 €
2-971818.P
7.372,00 €
2-971820.P
7.804,00 €
2-971822.P
8.237,00 €
2-971824.P
8.669,00 €
2-971826.P
9.101,00 €
2-971828.P
9.533,00 €
2-971830.P
9.965,00 €
2-971832.P
10.399,00 €
2-971834.P
10.831,00 €
2-971836.P
11.263,00 €
2-971838.P
11.695,00 €
2-971840.P
7.843,00 €
2-972020.P
8.314,00 €
2-972022.P
8.784,00 €
2-972024.P
9.255,00 €
2-972026.P
9.726,00 €
2-972028.P
10.197,00 €
2-972030.P
10.667,00 €
2-972032.P
11.138,00 €
2-972034.P
11.609,00 €
2-972036.P
12.079,00 €
2-972038.P
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STOLY
Hliníková doska s otvormi

Popis:
Hliníková doska so systémovými otvormi špeciálne
navrhnutá pre spracovanie nehrdzavejúcej ocele,
ktorej hlavnou úlohou je zabránenie kontaminácie
nehrdzavejúcej ocele. Systémové otvory hliníkovej
dosky sú totožné s dierami na stole. Prevedenie z
nehrdzavejúcej ocele so systémovými otvormi je
dostupné na požiadanie.
Vhodné je objednať dosku zároveň so stolom z
dôvodu prepravných nákladov.
Ilustračné fotografie všetkých veľkostí nájdete na
www.siegmund.com.
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STOLY

Mriežka s rozostupom
100 mm

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

Hmotnosť:

Diagonálny raster

Hliníková doska s otvormi pre stôl 220010

994 mm

994 mm

2 mm

cca. 5,20 kg

2-220200
109,00 €



2-220200.D
139,00 €



Hliníková doska s otvormi pre stôl 220025

1194 mm

1194 mm

2 mm

cca. 5,00 kg

2-220202
105,00 €



2-220202.D
134,00 €



Hliníková doska s otvormi pre stôl 220015

1194 mm

994 mm

2 mm

cca. 7,50 kg

2-220204
157,00 €



2-220204.D
201,00 €



Hliníková doska s otvormi pre stôl 220035

1494 mm

994 mm

2 mm

cca. 7,70 kg

2-220206
164,00 €



2-220206.D
208,00 €



Hliníková doska s otvormi pre stôl 220050

1494 mm

1494 mm

2 mm

cca. 12 kg

2-220207
246,00 €



2-220207.D
313,00 €



Hliníková doska s otvormi pre stôl 220020

1994 mm

994 mm

2 mm

cca. 10 kg

2-220201
219,00 €



2-220201.D
279,00 €



Hliníková doska s otvormi pre stôl 220060

1194 mm

994 mm

2 mm

cca. 6,20 kg

2-220208
132,00 €



2-220208.D
167,00 €



Hliníková doska s otvormi pre stôl 220060 (2x 220208 / 220208.D)

cca. 12 kg

2-220208.2
262,00 €



2-220208.D.2
334,00 €



Hliníková doska s otvormi pre stôl 220045 (2x 220201 / 220201.D)

cca. 21 kg

2-220201.2
438,00 €



2-220201.D.2
557,00 €



Hliníková doska s otvormi pre stôl 220030 (2x 220204 / 220204.D)

cca. 15 kg

2-220204.2
315,00 €



2-220204.D.2
401,00 €



Hliníková doska s otvormi pre stôl 220040 (2x 220207 / 220207.D)

cca. 23 kg

2-220207.2
493,00 €



2-220207.D.2
624,00 €



Hliníková doska s otvormi pre stôl 220055 (4x 220201 / 220201.D)

cca. 41 kg

2-220201.4
876,00 €



2-220201.D.4
1.115,00 €



Hliníková doska s otvormi pre stôl 220040 (3x 220206 / 220206.D)

cca. 23 kg

2-220206.3
492,00 €



2-220206.D.3
624,00 €



 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84
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Oktagonálny stôl s bočnou stranou stola 150 mm

Popis:
Oktagonálny stôl je vhodný najmä pre manipulátory
v robotizovaných bunkách. Oktagonálny stôl
ponúka podobné upínacie možnosti ako zvárací
stôl Siegmund System 22 vďaka rozmiestneniu
systémových otvorov na doske stola. Taktiež vieme
na požiadanie stôl prispôsobiť presne Vašim
požiadavkám.
b

Materiál S355J2+N oceľ.

ø

Ceny sú závislé od množstva.

c

a

Zľava:
2 ks a viac: 5 %
5 ks a viac: 10 %
10 ks a viac: 15 %
Pre spojenie oktagonálnej dosky s otočným stolom je
nutné použiť adaptér a spojovací diel. Za dodatočný
príplatok je možné tento adaptér navrhnúť a vyrobiť
na základe Vašich požiadaviek.
Hmotnosť sa môže líšiť v závislosti od prevedenia.
Špeciálne vybavenie pre zváracie stoly ako napr.
milimetrová stupnica, diagonálny raster, 50 mm
raster, diagonálny raster s M8 / M12 / M16 závitmi
je dostupné na požiadanie.
Ilustračné fotografie všetkých veľkostí nájdete na
www.siegmund.com.
Pätky alebo adaptér nie sú štandardnou súčasťou
oktagonálnych stolov.
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STOLY

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

Ø: (o)

MS: (d)

Hmotnosť:

Oktagonálny stôl SW 800x150 plazmanitridovaný
bez nôh

331 mm

800 mm

150 mm

866 mm

18 mm

cca. 209 kg

2-920822.P
3.212,00 €



Oktagonálny stôl SW 1000x150 plazmanitridovaný
bez nôh

414 mm

1000 mm

150 mm

1082 mm

18 mm

cca. 276 kg

2-921022.P
3.685,00 €



Oktagonálny stôl SW 1200x150 plazmanitridovaný
bez nôh

497 mm

1200 mm

150 mm

1299 mm

18 mm

cca. 368 kg

2-921222.P
5.480,00 €



Oktagonálny stôl SW 1400x150 plazmanitridovaný
bez nôh

580 mm

1400 mm

150 mm

1515 mm

18 mm

cca. 477 kg

2-921422.P
5.953,00 €



Oktagonálny stôl SW 1500x150 plazmanitridovaný
bez nôh

621 mm

1500 mm

150 mm

1624 mm

18 mm

cca. 525 kg

2-921522.P
6.425,00 €



Oktagonálny stôl SW 1600x150 plazmanitridovaný
bez nôh

663 mm

1600 mm

150 mm

1732 mm

18 mm

cca. 604 kg

2-921622.P
6.898,00 €



Oktagonálny stôl SW 1700x150 plazmanitridovaný
bez nôh

704 mm

1700 mm

150 mm

1840 mm

18 mm

cca. 655 kg

2-921722.P
7.484,00 €



Oktagonálny stôl SW 1800x150 plazmanitridovaný
bez nôh

746 mm

1800 mm

150 mm

1948 mm

18 mm

cca. 710 kg

2-921822.P
7.370,00 €



Iné veľkosti na požiadanie
Príplatok za úpravu adaptéra

plazmanitridovaný

·
0-940000
532,00 €





MS=Hrúbka materiálu;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

437

STOLY
Oktagonálny stôl bez bočnej strany

Popis:
Oktagonálny stôl je najčastejšie používaný na
manipulátoroch alebo v robotizovaných bunkách.
Oktagonálny stôl ponúka tie isté upínacie možnosti
ako štandardné upínacie stoly Siegmund vzhľadom
na systémové otvory a závitové otvory M8 po
stranách stola. Vzhľadom na špecifické požiadavky
môže byť stôl upravený presne podľa potreby.

b

Oktagonálnu dosku bez bočnej strany je možné
upevniť na manipulátor prostredníctvom
systémových otvorov s použitím upínacieho púzdra
(obj. č. 220500) a čapov.

ø

Materiál S355J2+N oceľ.
c

a

Ceny sú závislé od množstva.
Zľava:
2 ks a viac: 5 %
5 ks a viac: 10 %
10 ks a viac: 15 %
Hmotnosť sa môže líšiť v závislosti od prevedenia.
Špeciálne vybavenie pre zváracie stoly ako napr.
milimetrová stupnica, diagonálny raster, 50 mm
raster, diagonálny raster s M8 / M12 / M16 závitmi
je dostupné na požiadanie.
Ilustračné fotografie všetkých veľkostí nájdete na
www.siegmund.com.

438

STOLY

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

Ø: (o)

MS: (d)

Hmotnosť:

Oktagonálny stôl SW 600x18 plazmanitridovaný
bez nôh

249 mm

600 mm

18 mm

649 mm

18 mm

cca. 79 kg

2-930600.P
1.511,00 €



Oktagonálny stôl SW 800x18 plazmanitridovaný
bez nôh

331 mm

800 mm

18 mm

866 mm

18 mm

cca. 112 kg

2-930800.P
1.889,00 €



Oktagonálny stôl SW 1000x18 plazmanitridovaný
bez nôh

414 mm

1000 mm

18 mm

1082 mm

18 mm

cca. 155 kg

2-931000.P
2.267,00 €



Oktagonálny stôl SW 1200x18 plazmanitridovaný
bez nôh

497 mm

1200 mm

18 mm

1299 mm

18 mm

cca. 220 kg

2-931200.P
2.858,00 €



Oktagonálny stôl SW 1400x18 plazmanitridovaný
bez nôh

580 mm

1400 mm

18 mm

1515 mm

18 mm

cca. 305 kg

2-931400.P
3.595,00 €



Oktagonálny stôl SW 1500x18 plazmanitridovaný
bez nôh

621 mm

1500 mm

18 mm

1636 mm

18 mm

cca. 340 kg

2-931500.P
3.811,00 €



Iné veľkosti na požiadanie
Príplatok za úpravu rozmiestnenia otvorov.

plazmanitridovaný

·
0-940000.1
395,00 €





MS=Hrúbka materiálu;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

439

STOLY
Podperné a upínacie puzdro

Popis:
Podperné a upínacie púzdro je flexibilný nástroj,
ktorý je potrebný pre upevnenie Siegmund
komponentov v akejkoľvek pozícii za použitia
upínacích čapov. Toto púzdro je možné privariť
alebo upevniť na špecifické zariadenie zákazníka
a tak ponúknuť rýchle upnutie celého prvku
prostredníctvom upínacích čapov.

440

STOLY

Podperné a upínacie puzdro
- Čiernené

Výška: (c)

Ø: (o)

Hmotnosť:

45 mm

70 mm

cca. 0,70 kg

Mriežka s rozostupom
100 mm

2-220500
21,00 €



 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

441

NOHY STOLA

442

NOHY STOLA

Strana 446

Strana 446

Strana 447

Strana 447

Základná noha 700

Základná noha 800

Výškovo nastaviteľná noha 500-800

Výškovo nastaviteľná noha 550-900

Strana 448

Strana 449

Strana 450

Noha s kolieskom a brzdou 700

Výškovo nastaviteľná noha
s kolieskom a brzdou 600-850

Noha s pätkou pre ukotvenie
do podlahy 700

443

NOHY STOLA
Nohy stola
MONTÁŽ NÔH
STOLA:

ZÁKLADNÁ NOHA
Strana 446
VERZIA

Špeciálne veľkosti

Zaťaženie
na nohu:
1.000 kg

800 mm

700
800

700 mm

Do montážnej dosky sa vložia dve skrutky
s vnútorným šesťhranom vrátane poistných
podložiek. Následne je noha upevnená
skrutkami momentom 150 Nm.

Zaťaženie
na nohu:
1.000 kg

Skrutky sú súčasťou dodávky.
220858

Prosím dodržujte priložené montážne inštrukcie.

220857

VÝŠKOVO NASTAVITEĽNÁ NOHA
Strana 447
VERZIA

Špeciálne veľkosti

Zaťaženie
na nohu:
1.000 kg

220878

550-900 mm

500-800 mm

500-800
550-900

Zaťaženie
na nohu:
1.000 kg

220877

NOHA S KOLIESKOM A BRZDOU

Strana 448

VERZIA
700
700 mm

Špeciálne veľkosti

Zaťaženie
na nohu:
800 kg

220866

VÝŠKOVO NASTAVITEĽNÁ NOHA S KOLIESKOM A BRZDOU

Strana 449

600-850 mm

VERZIA
600-850
Špeciálne veľkosti

Zaťaženie
na nohu:
800 kg

220879

NOHA S PÄTKOU PRE UKOTVENIE DO PODLAHY
VERZIA

700 mm

700
Špeciálne veľkosti

220874

444

Zaťaženie
na nohu:
1.000 kg

Strana 450

NOHY STOLA

1.

ZAŤAŽENIE NA NOHU STOLA

1. SKRUTKY S VNÚTORNÝM
ŠESŤHRANOM

Maximálne zaťaženie na nohu pre System 22
je 800-1.000 kg pre všetky stoly v závislosti od
typu nôh.

• so závitom M16
• s Poistná podložka

Matematicky celkové dovolené zaťaženia sú
oveľa vyššie. Uvedené povolené zaťaženia sú
vypočítané s ohľadom na bezpečnosť.

2. MATERIÁL
• stabilný profil 80x80 mm
• pre väčšiu stabilitu
• práškový nástrek

V prípade požadovanej vyššej nosnosti nás prosím
neváhajte kontaktovať.

3. PÄTKA NOHY
•
•
•
•

PRE MAXIMÁLNU BEZPEČNOSŤ:

1.

Ø 90 mm
pre optimálne rozloženie tlaku
vyrobené z jedného kusa
pre väčšiu stabilitu a presnosť

4. SKRUTKA
• stabilný závit M24x1,5 s jemným stúpaním
(stúpanie 1,5 mm)
• presné nastavenie výšky v rozsahu 50 mm
• s poistnou maticou

Prípustné zaťaženie

Vertikálne pôsobiaca sila:
16 kN

2.

4.
SW 20

4.
3.
3.

445

NOHY STOLA
Základná noha

Popis:
Základná noha je dostupná v rôznych dĺžkach
(špeciálne dĺžky na požiadanie). Maximálne
zaťaženie na nohu je 1.000 kg a výškové
nastavenie je v rozsahu 50 mm.
Kryt nohy chráni skrutku pred znečistením a
následným poškodením ako aj samotný zvárací
kábel pred poškodením od kontaktov so závitmi
skrutky.

c

220858

220857

50 mm

280859.1

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

Hmotnosť:

Obj. číslo

Základná noha 700
- presné doladenie výšky v rozsahu 50 mm

700 mm

7,50 kg

2-220858
49,00 €



Základná noha 800
- presné doladenie výšky v rozsahu 50 mm

800 mm

8,10 kg

2-220857
49,00 €



Iné veľkosti a výšky dostupné na požiadanie
·
Krytka pätky nohy
- Hliník
- pre výškovo nastaviteľnú nohu System 28
- pre základnú nohu / pätku pre ukotvenie do podlahy System 22
 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

446

88 mm

88 mm

150 mm

0,45 kg

2-280859.1
12,00 €





NOHY STOLA
Výškovo nastaviteľná noha

Popis:
Výškovo-nastaviteľná noha je nastaviteľná
v rozsahu 500-800 mm alebo 550-900 mm,
maximálne doporučené zaťaženie je 1.000 kg.
Druhý uzamykací čap dodáva väčšiu stabilitu.
Noha je dodatočne presne nastaviteľná v rozsahu
50 mm.
Kryt nohy chráni skrutku pred znečistením a
následným poškodením ako aj samotný zvárací
kábel pred poškodením od kontaktov so závitmi
skrutky.

c

220878

220877

50 mm

160859

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

Hmotnosť:

Obj. číslo

Výškovo nastaviteľná noha 500-800
- presné doladenie výšky v rozsahu 50 mm
- Nastaviteľná výška stola 650-950 mm

500-800 mm

9,50 kg

2-220878
101,00 €



Výškovo nastaviteľná noha 550-900
- presné doladenie výšky v rozsahu 50 mm
- Výška stola nastaviteľná v rozsahu 700-1050 mm

550-900 mm

10,30 kg

2-220877
101,00 €



Iné veľkosti na požiadanie
·
Krytka pätky nohy
- pre základnú nohu / pätku pre ukotvenie do podlahy System 16
- pre výškovo nastaviteľnú nohu System 22

75 mm

75 mm

100 mm

0,35 kg

2-160859
9,00 €





 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

447

NOHY STOLA
Noha s kolieskom a brzdou

Popis:
Noha s kolieskom a brzdou s maximálnym
zaťažením 800 kg na nohu. Nohu je možné
presne výškovo doladiť v rozsahu 20 mm.

c

20 mm

220866

Noha s kolieskom a brzdou 700
- Presné doladenie výšky v rozsahu 20 mm

Výška: (c)

Hmotnosť:

Obj. číslo

700 mm

13,30 kg

2-220866
120,00 €

Iné veľkosti na požiadanie
·
 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

448





NOHY STOLA
Výškovo nastaviteľná noha s kolieskom a brzdou

Popis:
Výškovo nastaviteľná noha s kolieskom a brzdou
s maximálnym doporučeným zaťažením 800 kg s
presným doladením výšky v rozsahu 20 mm.

c

20 mm

220879

Výškovo nastaviteľná noha s kolieskom a brzdou 600-850
- Presné doladenie výšky v rozsahu 20 mm
- Výška stola nastaviteľná v rozsahu 750-1000 mm

Výška: (c)

Hmotnosť:

Obj. číslo

600-850 mm

15,20 kg

2-220879
135,00 €

Iné veľkosti na požiadanie
·





 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

449

NOHY STOLA
Noha s pätkou pre ukotvenie do podlahy

Popis:
Noha s pätkou pre ukotvenie do podlahy má
maximálne zaťaženie 1.000 kg a ponúka možnosť
fixovať stôl pevne na podlahu a tak zvýšiť stabilitu.
Nohu je možné presne výškovo doladiť v rozsahu
50 mm.
Kryt nohy chráni skrutku pred znečistením a
následným poškodením ako aj samotný zvárací
kábel pred poškodením od kontaktov so závitmi
skrutky.

c

50 mm

220874

450

280859.1

NOHY STOLA

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Noha s pätkou pre ukotvenie do podlahy 700
- presné doladenie výšky v rozsahu 50 mm
- Iné veľkosti na požiadanie

Výška: (c)

Ø: (o)

700 mm

Hmotnosť:

9,00 kg

Obj. číslo

2-220874
98,00 €

Iné veľkosti na požiadanie
·
Krytka pätky nohy
- Hliník
- pre výškovo nastaviteľnú nohu System 28
- pre základnú nohu / pätku pre ukotvenie do podlahy System 22
Pätka pre ukotvenie do podlahy
- Zameniteľné s pätkou zo štandardnej nohy a výškovo nastaviteľnej nohy.
Vysoko záťažový kolík
- 1 set = 3 skrutky + 3 uzávery

88 mm

88 mm

150 mm

130 mm

130 mm





0,45 kg

2-280859.1
12,00 €



3,00 kg

2-280868
41,00 €



0,40 kg

2-280869
16,00 €



 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

451

DORAZY

452

DORAZY

Strana 454

Strana 454

Strana 455

Strana 456

Excentrický doraz Ø 100

Excentrický doraz Ø 60
so závitom M10

Univerzálny doraz 150 L

Univerzálny doraz 225 L

Strana 456

Strana 457

Univerzálny doraz 300

Univerzálny doraz 500 S

453

DORAZY
Excentrický doraz

Popis:
Excentrický doraz je prostredníctvom jednoduchého
otočného mechanizmu vhodný pre plynulé a presné
zostavenie dielov bez veľkých nárokov na priestor.

220403.N

220402.N

Ø: (o)

MS: (d)

Hmotnosť:

Excentrický doraz Ø 100
- nitridovaný
- použiteľný taktiež ako podpera

100 mm

18 mm

1,04 kg

2-220403.N
18,00 €



Excentrický doraz Ø 60 so závitom M10
- nitridovaný
- možnosť kombinácie - medzikus

60 mm

18 mm

0,33 kg

2-220402.N
18,00 €



MS=Hrúbka materiálu;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

454

= Odolnosť voči ryhám

=

Ochrana proti rozstreku
zvárania

= Ochrana pred koróziou

Obj. číslo

DORAZY
Univerzálny doraz 150 L

Popis:
Univerzálny doraz 150 L je nastaviteľný
prostredníctvom oválneho otvoru v rozsahu
0-100 mm.

a

d

b

220410.N

Univerzálny doraz 150 L
- nitridovaný
- štandardne s obojstrannou milimetrovou stupnicou

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

MS: (d)

VB: (f)

Hmotnosť:

150 mm

50 mm

18 mm

100 mm

0,67 kg

Obj. číslo

2-220410.N
25,00 €



MS=Hrúbka materiálu; VB=Nastaviteľný rozsah;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

= Odolnosť voči ryhám

= Milimetrová stupnica

=

Ochrana proti rozstreku
zvárania

= Ochrana pred koróziou

455

DORAZY
Univerzálny doraz 225 L / Univerzálny doraz 300

Popis:
Univerzálny doraz 225 L môže byť prostredníctvom
kombinácie systémového otvoru a oválneho otvoru
(nastaviteľný rozsah je 0-100 mm) použitý ako fixný
alebo variabilný prvok upínania. Jeho použitie je
ešte efektívnejšie v kombinácii s prizmou alebo
adaptérom.

a

d

b

220420.N

220426.N

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

MS: (d)

VB: (f)

Hmotnosť:

Univerzálny doraz 225 L
- nitridovaný
- štandardne s obojstrannou milimetrovou stupnicou

225 mm

50 mm

18 mm

100 mm

1,14 kg

2-220420.N
39,00 €



Univerzálny doraz 300
- 3 systémové otvory
- nitridovaný

300 mm

50 mm

18 mm

100 mm

1,54 kg

2-220426.N
43,00 €



MS=Hrúbka materiálu; VB=Nastaviteľný rozsah;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

456

= Odolnosť voči ryhám

= Milimetrová stupnica

=

Ochrana proti rozstreku
zvárania

= Ochrana pred koróziou

Obj. číslo

DORAZY
Univerzálny doraz 500 S

Popis:
Univerzálny doraz 500 S špeciálne navrhnutý
ako doraz a polohovací prvok pre veľké obrobky.
Pevná fixácia alebo variabilný posun je dosiahnutý
kombináciou systémových otvorov a oválneho
otvoru (s nastaviteľným rozsahom 0-200 mm).

a

d

b

220430.N

Univerzálny doraz 500 S
- 5 systémových otvorov
- nitridovaný

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

MS: (d)

VB: (f)

Hmotnosť:

500 mm

100 mm

18 mm

200 mm

6,01 kg

Obj. číslo

2-220430.N
59,00 €



MS=Hrúbka materiálu; VB=Nastaviteľný rozsah;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

= Odolnosť voči ryhám

=

Ochrana proti rozstreku
zvárania

= Ochrana pred koróziou

457

UHOLNÍKY

UHOLNÍKY

Strana 460

Strana 460

Strana 460

Strana 462

Upínací uholník - doraz 175 L

Upínací uholník - doraz 175 VL

Upínací uholník - doraz 175 WL

Upínací uholník - doraz 300 G

Strana 463

Strana 464

Strana 465

Strana 466

Upínací uholník - doraz 500 G

Upínací uholník - doraz 300x195

Univerzálny uholník hydromechanický Upínací uholník - doraz 500 G
s nastaviteľným uhlom rotácie

Strana 467

Strana 468

Strana 469

Strana 470

Upínací uholník - doraz 300 GK

Upínací uholník - doraz 600 GK

Upínací uholník - doraz 800 GK

U-profil
plazmanitridovaný

459

UHOLNÍKY
Upínací uholník - doraz 175

Popis:
Doraz a upínací uholník 175 L môže byť použitý
ako multifunkčný nastaviteľný prvok a to
kombináciou systémových otvorov a oválneho
otvoru. Tento uholník je taktiež vhodný ako
doraz pre veľké diely.

c

220110.N
d

a
b

220111.N

460

220113.N

UHOLNÍKY

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

MS: (d)

Hmotnosť:

Upínací uholník - doraz 175 L
- systémový otvor / oválny otvor
- nitridovaný
- štandardne s obojstrannou milimetrovou stupnicou

Obj. číslo

175 mm

50 mm

175 mm

18 mm

1,65 kg

2-220110.N
58,00 €



Upínací uholník - doraz 175 VL
- systémový otvor / systémový otvor
- nitridovaný

175 mm

50 mm

175 mm

18 mm

1,96 kg

2-220113.N
51,00 €



Upínací uholník - doraz 175 WL
- oválny otvor / oválny otvor 100
- nitridovaný
- štandardne s obojstrannou milimetrovou stupnicou
- flexibilný v každom smere

175 mm

50 mm

175 mm

18 mm

1,57 kg

2-220111.N
58,00 €



MS=Hrúbka materiálu;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

= Odolnosť voči ryhám

= Milimetrová stupnica

=

Ochrana proti rozstreku
zvárania

= Ochrana pred koróziou

461

UHOLNÍKY
Upínací uholník - doraz 300 G

Popis:
Doraz a upínací uholník 300 G pre fixné alebo
variabilné upínanie, ktoré je dosiahnuté
kombináciou systémových otvorov a oválneho
otvoru. Tento uholník je často používaný aj ako
predĺženie stola. Uholník je vyrobený z vysoko
kvalitného materiálu GGG40.

c

b

a

220152.N

Upínací uholník - doraz 300 G
- ľavý doraz
- nitridovaný
- štandardne s milimetrovou stupnicou

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

MS: (d)

Hmotnosť:

200 mm

75 mm

300 mm

cca. 20 mm

5,70 kg

MS=Hrúbka materiálu;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

462

= Odolnosť voči ryhám

= Milimetrová stupnica

=

Ochrana proti rozstreku
zvárania

= Ochrana pred koróziou

Obj. číslo

2-220152.N
79,00 €



UHOLNÍKY
Upínací uholník - doraz 500 G

Popis:
Doraz a upínací uholník 500 G pre fixné alebo
variabilné upínanie, ktoré je dosiahnuté
kombináciou systémových otvorov a oválneho
otvoru. Tento uholník je často používaný aj ako
predĺženie stola. Uholník je vyrobený z vysoko
kvalitného materiálu GGG40.

c

b

a

220162.N

Upínací uholník - doraz 500 G
- ľavý doraz
- nitridovaný
- štandardne s milimetrovou stupnicou

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

MS: (d)

Hmotnosť:

193 mm

75 mm

493 mm

cca. 20 mm

7,80 kg

Obj. číslo

2-220162.N
102,00 €



MS=Hrúbka materiálu;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

= Odolnosť voči ryhám

= Milimetrová stupnica

=

Ochrana proti rozstreku
zvárania

= Ochrana pred koróziou

463

UHOLNÍKY
Upínací uholník - doraz 300x195

Popis:
Doraz a upínací uholník 300x195 je nastaviteľný
a všestranný uholník, ktorý sa vyznačuje
kombináciou systémových otvorov a oválneho
otvoru. Dodatočná vrchná platnička slúži ako
adaptér pre ďalšie príslušenstvo, napr. prizmy
alebo upínače.

c

d
b

a

220116.N

Upínací uholník - doraz 300x195
- nitridovaný
- štandardne s milimetrovou stupnicou

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

MS: (d)

Hmotnosť:

195 mm

75 mm

300 mm

cca. 20 mm

6,74 kg

MS=Hrúbka materiálu;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

464

= Odolnosť voči ryhám

= Milimetrová stupnica

=

Ochrana proti rozstreku
zvárania

= Ochrana pred koróziou

Obj. číslo

2-220116.N
65,00 €



UHOLNÍKY
Univerzálny uholník hydromechanický

Popis:
Univerzálny uholník veľký uľahčuje prácu s
uhlovými konštrukciami, na ktoré pôsobia vysoké
prítlačné sily vznikajúce napr. pri hydraulických
upínacích systémoch. Uholník je plynule
nastaviteľný v rozsahu 0° až 225°. Veľmi presné
nastavenie je dosiahnuteľné v kombinácii s
digitálnym meradlom, ktoré nie je súčasťou
dodávky. Požadovaný imbusový kľúč 14 mm je
dostupný pod obj. č. 280854.

e

220171

Univerzálny uholník hydromechanický
- Čiernené

SL: (e)

Hmotnosť:

Obj. číslo

475 mm

23,00 kg

2-220171
439,00 €



SL=Dĺžka strany;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

465

UHOLNÍKY
Upínací uholník - doraz 500 G s nastaviteľným uhlom rotácie

Popis:
Doraz a upínací uholník 500 G je prostredníctvom
kombinácie systémových otvorov a oválneho
otvoru použiteľný ako fixný alebo variabilný upínací
prvok. Taktiež môže byť použitý ako predĺženie
stola. Tento komponent je vyrobený z vysoko
kvalitnej liatiny GGG40.

c

d
b

a

220164.N

220165.N

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

MS: (d)

Hmotnosť:

Obj. číslo

Upínací uholník - doraz 500 G s nastaviteľným uhlom rotácie
- ľavý doraz
- liatina / nitridované
- štandardne s milimetrovou stupnicou

276 mm

95 mm

500 mm

cca. 20 mm

11,60 kg

2-220164.N
148,00 €



Upínací uholník - doraz 500 G s nastaviteľným uhlom rotácie
- pravý doraz
- liatina / nitridované
- štandardne s milimetrovou stupnicou

276 mm

95 mm

500 mm

cca. 20 mm

11,60 kg

2-220165.N
148,00 €



MS=Hrúbka materiálu;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

466

= Odolnosť voči ryhám

= Milimetrová stupnica

=

Ochrana proti rozstreku
zvárania

= Ochrana pred koróziou

UHOLNÍKY
Upínací uholník - doraz 300 GK

Popis:
Doraz a upínací uholník 300 GK ponúka možnosť
priestorového upínania dielov prostredníctvom svojej
trojrozmernej konštrukcie. Bol špeciálne navrhnutý
pre upínanie ťažkých dielov. Je často používaný ako
doraz a aj ako predĺženie stola. Vysoká stabilita
uholníka je dosiahnutá použitým materiálom liatina
GGG40. Odporúčame objednávanie v páre.

c

b

a

220124.N

220126.N

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

MS: (d)

Hmotnosť:

Obj. číslo

Upínací uholník - doraz 300 GK
- ľavý doraz
- nitridovaný
- štandardne s milimetrovou stupnicou

280 mm

95 mm

300 mm

cca. 20 mm

11,50 kg

2-220124.N
137,00 €



Upínací uholník - doraz 300 GK
- pravý doraz
- nitridovaný
- štandardne s milimetrovou stupnicou

280 mm

95 mm

300 mm

cca. 20 mm

11,50 kg

2-220126.N
137,00 €



MS=Hrúbka materiálu;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

= Odolnosť voči ryhám

= Milimetrová stupnica

=

Ochrana proti rozstreku
zvárania

= Ochrana pred koróziou

467

UHOLNÍKY
Upínací uholník - doraz 600 GK

Popis:
Doraz a upínací uholník 600 GK ponúka možnosť
priestorového upínania dielov prostredníctvom
svojej trojrozmernej konštrukcie. Bol špeciálne
navrhnutý pre upínanie ťažkých dielov. Je často
používaný ako doraz a aj ako predĺženie stola.
Vysoká stabilita uholníka je dosiahnutá použitým
materiálom liatina GGG40. Odporúčame
objednávanie v páre.
Dodatočný rad otvorov na hornej strane pre väčšiu
stabilitu.

c

b

a

220134.N

220136.N

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

MS: (d)

Hmotnosť:

Obj. číslo

Upínací uholník - doraz 600 GK
- ľavý doraz
- nitridovaný
- štandardne s milimetrovou stupnicou

373 mm

95 mm

600 mm

cca. 20 mm

21,80 kg

2-220134.N
209,00 €



Upínací uholník - doraz 600 GK
- pravý doraz
- nitridovaný
- štandardne s milimetrovou stupnicou

373 mm

95 mm

600 mm

cca. 20 mm

21,80 kg

2-220136.N
209,00 €



MS=Hrúbka materiálu;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

468

= Odolnosť voči ryhám

= Milimetrová stupnica

=

Ochrana proti rozstreku
zvárania

= Ochrana pred koróziou

UHOLNÍKY
Upínací uholník - doraz 800 GK

Popis:
Doraz a upínací uholník 800 GK ponúka možnosť
priestorového upínania dielov prostredníctvom
svojej trojrozmernej konštrukcie. Bol špeciálne
navrhnutý pre upínanie ťažkých dielov. Je často
používaný ako doraz a aj ako predĺženie stola.
Vysoká stabilita uholníka je dosiahnutá použitým
materiálom liatina GGG40. Odporúčame
objednávanie v páre.
Dodatočný rad otvorov na hornej strane pre väčšiu
stabilitu.
c

b

a

220144.N

220146.N

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

MS: (d)

Hmotnosť:

Obj. číslo

Upínací uholník - doraz 800 GK
- ľavý doraz
- nitridovaný
- štandardne s milimetrovou stupnicou

373 mm

95 mm

800 mm

cca. 20 mm

25,80 kg

2-220144.N
325,00 €



Upínací uholník - doraz 800 GK
- pravý doraz
- nitridovaný
- štandardne s milimetrovou stupnicou

373 mm

95 mm

800 mm

cca. 20 mm

25,80 kg

2-220146.N
325,00 €



MS=Hrúbka materiálu;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

= Odolnosť voči ryhám

= Milimetrová stupnica

=

Ochrana proti rozstreku
zvárania

= Ochrana pred koróziou

469

UHOLNÍKY
U-profil 200/150

Popis:
Uholník U-profil 200/150 s hranou 150 mm
je ideálny pre predĺženie stola, na vertikálne
nadstavby a taktiež ako robustný spojovací prvok
dvoch zváracích stolov. Uholník sa upevňuje na
stôl upínacími čapmi (obj. č. 220560.N).
V prípade použitia ako predĺženie stola
presahujúce 1000 mm je nutné uholník
podoprieť nohami.

c

Multifunkčné upínacie a spojovacie možnosti s
ostatnými uholníkmi a dorazmi sú dosiahnuté
diagonálny rastrom systémových otvorov.
Raster 100x100 mm uľahčuje orientáciu.

a
b

Od dĺžky 500 mm majú všetky U-profily
montážne otvory pre nohy na svojej spodnej
strane (okrem 220360.P).
Ilustračné fotografie všetkých veľkostí nájdete na
www.siegmund.com.

470

UHOLNÍKY

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

MS: (d)

Hmotnosť:

plazmanitridovaný

U-profil 200x200x150 plazmanitridovaný

200 mm

200 mm

150 mm

18 mm

cca. 19 kg

2-220350.P
277,00 €



U-profil 500x200x150 plazmanitridovaný

500 mm

200 mm

150 mm

18 mm

cca. 43 kg

2-220360.P
358,00 €



U-profil 1000x200x150 plazmanitridovaný

1000 mm

200 mm

150 mm

18 mm

cca. 75 kg

2-220370.P
583,00 €



U-profil 1500x200x150 plazmanitridovaný

1500 mm

200 mm

150 mm

18 mm

cca. 107 kg

2-220380.P
781,00 €



U-profil 2000x200x150 plazmanitridovaný

2000 mm

200 mm

150 mm

18 mm

cca. 141 kg

2-220390.P
1.000,00 €



MS=Hrúbka materiálu;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

Pri nákupe 5 ks tiež dostupné bez nitridovania. Produkty dostupné na objednávku.

= Ochrana pred koróziou

=

Ochrana proti rozstreku
zvárania

= Odolnosť voči ryhám
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ČAPY

ČAPY
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Strana 477

Strana 477

Rýchloupínací čap krátky

Rýchloupínací čap dlhý

Univerzálny čap Comfort krátky

Univerzálny čap Comfort dlhý
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Strana 479

Nízkoprofilový upínací čap krátky
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Čap so zápustnou hlavou krátky
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Vymedzovací čap

Spojovací čap krátky

Spojovací čap dlhý

Magnetický upínací čap 60

473

ČAPY
Čapy

Rýchly ako blesk a optimalizovaný
Dokonale navrhnutý mechanizmus
umožňuje upevnenie a uvoľnenie
rukou behom sekúnd.
Rýchlejšie upínanie s vyššou
silou

Optimalizovaná ergonómia hlavy čapu:
dostatok priestoru medzi rukoväťou a
obrobkom umožňuje ľahšiu manipuláciu

Optimalizovaný povrch
pre dokonalé uchopenie

Povrch dodatočne vyhladený po kalení
pre dosiahnutie maximálnej presnosti

Telo čapu je vyrobené z kalenej,
vysoko legovanej ocele pre maximálnu
pevnosť
Vzhľadom na minimálne vnútorné trenie nie je potrebný
O-krúžok, čap sa nezasekáva v znečistených systémových
otvoroch. Ak je to nevyhnutné, je možné použiť O-krúžok

Vzhľadom na 4 guľôčky v mechanizme je prenos sily
intenzívnejší s minimálnym vnútorným trením. V
mnohých prípadoch postačuje utiahnutie rukou

Ø 9,9 mm guľôčky; veľká kontaktná plocha,
centrum tlaku prenášané na povrch.

Účinok 3 guľôčok, optimalizované rozloženie
záťaže podľa pravidla troch bodov. Nie je
potrebný O-krúžok pre udržanie guľôčok na
svojom mieste!

Zrazené hrany umožňujú aj upínanie do kríža

Patentovaný mechanizmus pre čistenie
a výmenu guľôčok

474

ČAPY

UŤAHOVACÍ MOMENT (AM)

PEVNOSŤ V ŠMYKU (SK)

PEVNOSŤ V ŤAHU (ZK)

Uťahovací moment je sila utiahnutia čapu pomocou
momentového kľúča. Ak chcete získať optimálne
upínacie sily, uťahovací moment by mal zodpovedať
odporúčanej hodnote.

Sila šmyku / strihu je sila pôsobiaca zo
strany na priečny prierez čapu.

Pevnosť v ťahu ako výsledok ťahu
upevneného čapu.

Max. SK pre 220510: ≤ 130 kN

Max. ZK pre 220510: ≤ 15 kN

Čap bol navrhnutý tak, aby vyžadoval iba malý
uťahovací moment na dosiahnutie maximálnej
upínacej sily, čo umožňuje jednoduché upínanie iba
pomocou jednej ruky.

Max. AM pre 220510: ≤ 15 Nm

475

ČAPY
Rýchloupínací čap

Popis:
Rýchloupínací čap so závitovým uzáverom je
ideálny spojovací prvok Siegmund komponentov.
Charakteristickým prvkom čapu sú použité veľké
ložiskové guľôčky, ktoré svojim plošným tlakom
šetria otvory jednotlivých dielov. Stredová guľôčka
redukuje trenie a zaisťuje prenos sily ručného
utiahnutia na vonkajšie guľôčky. Nová verzia čapu je
bez O-krúžku s jednoduchou údržbou a čistením.
Čap bol taktiež dodatočne optimalizovaný.
Tento čap nie je dovolené používať na upínanie
stolov a U-profilov.

220510

220512

Dĺžka: (a)

Ø: (o)

Hmotnosť:

SK:

AM:

ZK:

Rýchloupínací čap krátky
- pre upínanie dvoch dielov
- Čiernené
- so závitovým uzáverom

83 mm

22 mm

0,27 kg

130,00 kN

15,00 Nm

15,00 kN

2-220510
33,00 €



Rýchloupínací čap dlhý
- pre upínanie troch dielov
- Čiernené
- so závitovým uzáverom

101 mm

22 mm

0,32 kg

130,00 kN

15,00 Nm

15,00 kN

2-220512
41,00 €



SK=Pevnosť v šmyku; AM=Uťahovací moment; ZK=Pevnosť v ťahu;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

476

Obj. číslo

ČAPY
Univerzálny čap

Popis:
Univerzálny čap je ideálny spojovací prvok
medzi Siegmund prvkami. Je používaný v
prípade ak spájané diely majú rozdielnu hrúbku.
Upínací rozsah krátkeho čapu je 33 mm až
39 mm a dlhého čapu je 51 mm až 57 mm.
Charakteristickým prvkom čapu sú použité veľké
ložiskové guľôčky, ktoré chránia otvory jednotlivých
dielov pred poškodením pôsobením malého
plošného tlaku. Stredová guľôčka redukuje trenie
a zaisťuje prenos sily ručného utiahnutia na
vonkajšie guľôčky.
Univerzálny čap sa uťahuje pomocou
integrovaného ručného kolieska alebo pomocou
imbusového kľúča 14 (obj. č. 280854).
Tento čap nie je dovolené používať na upínanie
stolov a U-profilov.

220532

220533

Dĺžka: (a)

Ø: (o)

Hmotnosť:

SK:

AM:

ZK:

Obj. číslo

Univerzálny čap Comfort krátky
- pre upínanie dvoch dielov
- Čiernené

93 mm

22 mm

0,35 kg

150,00 kN

15,00 Nm

15,00 kN

2-220532
35,00 €



Univerzálny čap Comfort dlhý
- pre upínanie troch dielov
- Čiernené

111 mm

22 mm

0,41 kg

130,00 kN

15,00 Nm

15,00 kN

2-220533
43,00 €



SK=Pevnosť v šmyku; AM=Uťahovací moment; ZK=Pevnosť v ťahu;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

477

ČAPY
Nízkoprofilový upínací čap

Popis:
Nízkoprofilový upínací čap je predurčený pre použitie
v oválnych otvoroch. Jeho hlavnou výhodou je jeho
nízkoprofilová hlava.
Ideálne pre akuskrutkovač s momentom do 25 Nm.
Tento čap nie je dovolené používať na upínanie
stolov a U-profilov.

220522

220523

Dĺžka: (a)

Ø: (o)

Hmotnosť:

SK:

AM:

ZK:

Nízkoprofilový upínací čap krátky
- pre upínanie dvoch dielov
- Čiernené

57 mm

22 mm

0,15 kg

130,00 kN

15,00 Nm

15,00 kN

2-220522
30,00 €



Nízkoprofilový upínací čap dlhý
- pre upínanie troch dielov
- Čiernené

75 mm

22 mm

0,20 kg

130,00 kN

15,00 Nm

15,00 kN

2-220523
35,00 €



SK=Pevnosť v šmyku; AM=Uťahovací moment; ZK=Pevnosť v ťahu;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

478

Obj. číslo

ČAPY
Čap so zápustnou hlavou

Popis:
Čap so zápustnou hlavou sa používa ako skryté
spojenie medzi Siegmund komponentami.
Svojou konštrukciou sa zhoduje s ostatnými
spojovacími čapmi. Hlava čapu splýva s okrajom
systémového otvoru tak, aby nevyčnievala nad
upnutý diel. Čap so zápustnou hlavou nie je
vhodný pre oválne otvory.
Tento čap nie je dovolené používať na upínanie
stolov a U-profilov.

220528

220529

Dĺžka: (a)

Ø: (o)

Hmotnosť:

SK:

AM:

ZK:

Obj. číslo

Čap so zápustnou hlavou krátky
- pre upínanie dvoch dielov
- Čiernené

49 mm

22 mm

0,12 kg

130,00 kN

15,00 Nm

6,00 kN

2-220528
30,00 €



Čap so zápustnou hlavou dlhý
- pre upínanie troch dielov
- Čiernené

67 mm

22 mm

0,16 kg

130,00 kN

15,00 Nm

6,00 kN

2-220529
37,00 €



SK=Pevnosť v šmyku; AM=Uťahovací moment; ZK=Pevnosť v ťahu;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

479

ČAPY
Vymedzovací čap

Popis:
Vymedzovací čap sa používa k isteniu uholníkov,
ktoré je možné upevniť len jedným upínacím
čapom ako alternatívna lacnejšia náhrada.
Zároveň týmto čapom môžeme vytýčiť uhly ako
napr. 90° alebo 45° pri zostavovaní prípravku.
Tento čap nie je dovolené používať na upínanie
stolov a U-profilov.

220540

Vymedzovací čap
- Čiernené
 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

480

Dĺžka: (a)

Ø: (o)

Hmotnosť:

56 mm

22 mm

0,21 kg

Obj. číslo

2-220540
10,00 €



ČAPY
Spojovací čap

Popis:
Zápustný spojovací čap, špeciálne navrhnutý
pre pevné dlhotrvajúce spojenie veľkých
komponentov Siegmund, napr. stolov alebo
U-profilov.
Použitie imbusového kľúča a vlastnosť
samocentrovania čapu uľahčujú už tak
jednoduchú montáž. Zápustná hlava a
skrukta so zápustnou hlavou sú osadené
šesťhranným otvorom 10.
Spojovací čap zaisťuje pevné upínanie.
Spojovací čap nie je vhodný pre použitie
v oválnych otvoroch.

220560.N

220561

Dĺžka: (a)

Ø: (o)

Hmotnosť:

SK:

AM:

ZK:

Obj. číslo

Spojovací čap
- pre upínanie dvoch dielov
- nitridovaný
- s imbusom

36 mm

22 mm

0,06 kg

120,00 kN

15,00 Nm

6,00 kN

2-220560.N
14,00 €



Spojovací čap dlhý
- pre upínanie troch dielov
- Čiernené
- s imbusom

54 mm

22 mm

0,12 kg

120,00 kN

15,00 Nm

6,00 kN

2-220561
19,00 €



SK=Pevnosť v šmyku; AM=Uťahovací moment; ZK=Pevnosť v ťahu;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

= Odolnosť voči ryhám

=

Ochrana proti rozstreku
zvárania

= Ochrana pred koróziou

481

ČAPY
Magnetický upínací čap

Popis:
Magnetický upínací čap dovoľuje rýchle upnutie bez
použitia akejkoľvek skrutky alebo náradia. Je vhodný
pre diely, ktoré podliehajú deformácii pri klasickom
upínaní, ako napr. tenké plechy a pre diely, kde nie je
možné použiť iný spôsob upnutia.

220740

Magnetický upínací čap 60
- Dĺžka mag. časti 25 mm
- Hliník
 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

482

= Hliník

Dĺžka: (a)

Ø: (o)

Hmotnosť:

60 mm

22 mm

0,06 kg

Obj. číslo

2-220740
16,00 €



ČAPY

= Hliník

483

UPÍNAČE & PRÍSLUŠENSTVO

UPÍNAČE & PRÍSLUŠENSTVO

Strana 488

Strana 490

Professional skrutkový upínač

Professional skrutkový upínač 45°/90° Rúrkový upínač Universal

Strana 492

Strana 494

Professional rýchloupínač

Strana 496

Strana 496

Strana 496

Strana 497

Prizma pre skrutkový upínač

Prizma pre skrutkový upínač

Prizma pre skrutkový upínač

Duo prizma Ø 40

Strana 497

Strana 497

Duo prizma Ø 40

Duo prizma Ø 40

485

UPÍNAČE & PRÍSLUŠENSTVO
Upínače & Príslušenstvo

220631
200 mm

220634.2
170 mm

220634.1
135 mm

220635.1
150 mm

220635
83 mm

220634
100 mm

280617

280662

220618

220632
310 mm
486

Ø 40

220650
Čiernené

220650.A
Hliník

220650.PA
Polyamid

Ø 40

220657.1
Čiernené

220658.E
Nehrdzavejúca
oceľ

220659.PA
Polyamid

Všetky položky pre 220610.1 nájdete na strane 489. Prizmy pre skrutkové upínače nájdete na strane 496; 497.

UPÍNAČE & PRÍSLUŠENSTVO

220679

220678
200 mm

220634.2
170 mm

220634.1
135 mm

220635.1
150 mm

220635
83 mm

220634
100 mm

220653

220677
210 mm
Všetky položky pre 220604.1 nájdete na strane 493. Prizmy pre skrutkové upínače nájdete na strane 496; 497.

Ø 40

220650
Čiernené

220650.A
Hliník

220650.PA
Polyamid

Ø 40

220657.1
Čiernené

220658.E
Nehrdzavejúca
oceľ

220659.PA
Polyamid
487

UPÍNAČE & PRÍSLUŠENSTVO
Professional skrutkový upínač

Popis:

300 mm

Professional skrutkový upínač je nástroj, ktorý ponúka
rýchle, účinné a presné upínanie s veľkým množstvom
variácií dostupných dielov. Efektívnosť je dosiahnutá
úsporou času, rýchlym nastavením a jednoduchým
uvoľnením dielov. Pre Vaše individuálne požiadavky
ponúkame špeciálne dĺžky horizontálnych aj
vertikálnych ramien. Profil horizontálneho ramena je
30x10 mm. Profil vertikálneho ramena je 30x14 mm.
Vertikálne rameno je dodatočne tvrdené.
Pre upínanie skoro každého tvaru sú prizmy
vymeniteľné. Pre vhodné prizmy pozrite stranu 496.
Dlhá životnosť je garantovaná povrchovou úpravou
a aj možnosťou doobjednania náhradných dielov.
S novým ručným kolieskom na upínacom kríži sa
ešte viac urýchlilo nastavovanie výšky upínania.
Prostredníctvom integrovaného imbusu na vrchu
prítlačnej skrutky môže byť sila upínania presne
nastaviteľná použitím momentového kľúča.

Tr 16x5
220657.1

Nový dizajn - Dostupné od 01.01.2019. Vyhradzujeme
si právo dodať starú verziu do 01.01.2019.
Predchádzajúce verzie (220610, 220630, 220615,
220604) obsahujú jednotlivé diely zo systému 28.
Náhradné diely pre predchádzajúcu verziu nájdete
na strane 264.

50-165 mm

220610.1

220610.1.S

Štandardný model
Professional skrutkový upínač
Professional skrutkový upínač špeciálna veľkosť
 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

Štandardný model 220610.1:
pozostáva z 1x 220634, 1x 220631, 1x 220632, 1x 220618, 1x 280617, 1x 280662.N, 1x 220657.1

488

max. zaťaženie:

5 kN

Hmotnosť:

2,70 kg

Obj. číslo

2-220610.1
49,00 €



2-220610.1.S
·



UPÍNAČE & PRÍSLUŠENSTVO

220634

220635

220631

220632

220618

280617

280662.N

Náhradné diely, špeciálne veľkosti a konfigurovateľné diely
Skrutka s rukoväťou
- pre 220610.1, 220630.1, 220604.1
- Trapézový závit 16 x 5 mm

135 mm
2-220634.1
11,00 €



170 mm
2-220634.2
12,00 €



špeciálna veľkosť
2-220634.S
·



83 mm
2-220635
11,00 €



150 mm
2-220635.1
12,00 €



špeciálna veľkosť
2-220635.S
·



Horizontálne rameno
- pre 220610.1
- bez puzdra 220618, prosím objednávajte zvlášť

200 mm
2-220631
9,00 €



Vertikálne rameno
- pre 220610.1, 220615.1
- Zosilnené vertikálne rameno

310 mm
2-220632
17,00 €



Puzdro so závitom
- trapézový závit 16 x 5 mm pre System 22 skrutkový upínač
- pre 220610.1
- Čiernené

2-220618
6,00 €

Krížové vedenie liatina
- pre 280610, 280611, 280615, 220610.1, 220615.1
- bez ručného kolieska

45 mm
2-280617
16,00 €



25 mm
2-280662.N
7,00 €



Skrutka so šesťhranom a zamykaním
- pre 220610.1, 220630.1, 220604.1
- Trapézový závit 16 x 5 mm

Ručné koliesko pre krížové vedenie liatina
- pre 280610, 280612, 280630, 280615, 280611, 220610.1, 220630.1, 220615.1

100 mm
2-220634
10,00 €





 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

Úprava dielu v réžii zákazníka.

489

UPÍNAČE & PRÍSLUŠENSTVO
Professional skrutkový upínač 45°/90°

Popis:
Professional skrutkový upínač 45°/90° nahrádza
štandardný skrutkový upínač 45° alebo 90°. Tento upínač
nastavuje nové štandardy vzhľadom na jeho variabilitu
nastavenia uhla upínania v rozsahu 0°-360°.
Pre upnutie takmer každého tvaru zváraných obrobkov
sú prítlačné prizmy vymeniteľné. Pre viac informácii o
prizmách pozrite stranu 496. Profil ramena je 30x14 mm.
Dlhá životnosť je garantovaná dodatočne tvrdeným
materiálom a dostupnými náhradnými dielmi.

0°
36

S novým ručným kolieskom na upínacom kríži je zmena
výšky takmer okamžitá. Prostredníctvom integrovaného
imbusu na konci rukoväti je možné nastaviť silu upnutia s
pomocou momentového kľúča.
Nový dizajn - Dostupné od 01.01.2019. Vyhradzujeme si
právo dodať starú verziu do 01.01.2019.

300 mm

Tr 16x5

220630.1

220657.1

220630.1.S

Štandardný model
Professional skrutkový upínač 45°/90°
Professional skrutkový upínač 45°/90° špeciálna veľkosť
 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

Štandardný model 220630.1:
pozostáva z 1x 220634.1, 1x 220633, 1x 229108, 1x 280617.2, 1x 280662, 1x 289109, 1x 220657.1

490

Predchádzajúce verzie (220610, 220630, 220615,
220604) obsahujú jednotlivé diely zo systému 28.
Náhradné diely pre predchádzajúcu verziu nájdete
na strane 264.

max. zaťaženie:

5 kN

Hmotnosť:

2,21 kg

Obj. číslo

2-220630.1
45,00 €



2-220630.1.S
·



UPÍNAČE & PRÍSLUŠENSTVO

220634.2

220635.1

220633

229108

280617.2

280662.N

289109

Náhradné diely, špeciálne veľkosti a konfigurovateľné diely
Skrutka s rukoväťou
- pre 220610.1, 220630.1, 220604.1
- Trapézový závit 16 x 5 mm

135 mm
2-220634.1
11,00 €



170 mm
2-220634.2
12,00 €



špeciálna veľkosť
2-220634.S
·



83 mm
2-220635
·



150 mm
2-220635.1
12,00 €



špeciálna veľkosť
2-220635.S
·



Vertikálne rameno
- pre 220630.1
- Zosilnené vertikálne rameno

310 mm
2-220633
17,00 €



Vodiace púzdro so závitom
- pre 220630.1

42 mm
2-229108
4,00 €



Krížové vedenie liatina
- pre 280630, 220630.1
- bez ručného kolieska

70 mm
2-280617.2
16,00 €



Ručné koliesko pre krížové vedenie liatina
- pre 280610, 280612, 280630, 280615, 280611, 220610.1, 220630.1, 220615.1

25 mm
2-280662.N
7,00 €



10 mm
2-289109
3,00 €



Skrutka so šesťhranom a zamykaním
- pre 220610.1, 220630.1, 220604.1
- Trapézový závit 16 x 5 mm

Koliesko pre krížové vedenie liatina
- pre 280630, 220630.1
- so zápustnou skrutkou M10x25

100 mm
2-220634
10,00 €



 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

491

UPÍNAČE & PRÍSLUŠENSTVO
Basic upínač s rúrkovým profilom Universal

Popis:
Univerzálny upínač s nastaviteľným uhlom upínania
+ / - 42° ponúka flexibilné upínanie s použitím skrutky.
Nová konštrukcia kombinuje výhody štandardných
skrutkových upínačov 45° a 90°. Umožňuje rovnako
dobre upínanie pod uhlom alebo priamo na diel.
V konečnom dôsledku ponúka nové možnosti svojou
veľkosťou a pokrýva väčší rozsah.

± 42°

Horizontálne rameno je plne nastaviteľné v rozsahu
200 mm a spolu v kombinácii so skrutkou ponúka variabilný
upínací rozsah. Dĺžka vertikálneho ramena je 250 mm.
135
mm

360°

220657.1
220653

250 mm

Predchádzajúce verzie (220610, 220630, 220615,
220604) obsahujú jednotlivé diely zo systému 28.
Náhradné diely pre predchádzajúcu verziu nájdete
na strane 264.

220604.S

Štandardný model
Rúrkový upínač Universal
Rúrkový upínač Universal špeciálna veľkosť
 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

Štandardný model 220604.1:
pozostáva z 1x 220634.1, 1x 220678, 1x 220677, 1x 220679, 1x 220653, 1x 220657.1

492

Dlhá životnosť a efektivita je garantovaná dodatočne
tvrdeným materiálom a možnosťou kedykoľvek
doobjednať náhradné diely. Pre upevnenie vertikálneho
ramena do systémového otvoru sa používa polohovací
krúžok (obj. č. 220653). Tento univerzálny upínač je
štandardne dodávaný so skrutkou o dĺžke 135 mm.
Nový dizajn - Dostupné od 01.01.2019. Vyhradzujeme
si právo dodať starú verziu do 01.01.2019.

65-220 mm

220604.1

Samozrejmosťou sú vymeniteľné prizmy pre
prispôsobenie sa danej aplikácii. Prizmy nájdete na
strane 496.

max. zaťaženie:

1,4 kN

Hmotnosť:

1,91 kg

Obj. číslo

2-220604.1
54,00 €



2-220604.S
·



UPÍNAČE & PRÍSLUŠENSTVO

220634.1

220635.1

220678

220677

220679

220653

Náhradné diely, špeciálne veľkosti a konfigurovateľné diely
Skrutka s rukoväťou
- pre 220610.1, 220630.1, 220604.1
- Trapézový závit 16 x 5 mm
Skrutka so šesťhranom a zamykaním
- pre 220610.1, 220630.1, 220604.1
- Trapézový závit 16 x 5 mm
Horizontálne rameno
- pre 220604.1
Vertikálne rameno
- pre 220604.1
Skrutka
- pre 220604.1
Dištančný krúžok
- pre 220604.1

100 mm
2-220634
10,00 €



135 mm
2-220634.1
11,00 €



170 mm
2-220634.2
12,00 €



špeciálna veľkosť
2-220634.S
·



83 mm
2-220635
·



150 mm
2-220635.1
12,00 €



špeciálna veľkosť
2-220635.S
·



200 mm
2-220678
14,00 €



2-220677
15,00 €
42 mm
2-220679
6,00 €
2-220653
5,00 €







 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

493

UPÍNAČE & PRÍSLUŠENSTVO
Professional rýchloupínač

Popis:
Professional rýchloupínač je navrhnutý pre rýchle
a účinné upínanie zváraných dielov. Sila upnutia je
nastaviteľná.

300 mm

Dlhá životnosť je garantovaná použitým materiálom
a dostupnými náhradnými dielmi.
S novým ručným kolieskom na upínacom kríži je
zmena výšky takmer okamžitá.
Nový dizajn - Dostupné od 01.01.2019. Vyhradzujeme
si právo dodať starú verziu do 01.01.2019.
Predchádzajúce verzie (220610, 220630, 220615,
220604) obsahujú jednotlivé diely zo systému 28.
Náhradné diely pre predchádzajúcu verziu nájdete
na strane 264.

105-240 mm

220615.1

220615.1.S

Štandardný model
Professional rýchloupínač
Professional rýchloupínač špeciálna veľkosť
 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

Štandardný model 220615.1:
pozostáva z 1x 280637, 1x 220632, 1x 280617, 1x 280662.N

494

max. zaťaženie:

5 kN

Hmotnosť:

2,70 kg

Obj. číslo

2-220615.1
75,00 €



2-220615.1.S
·



UPÍNAČE & PRÍSLUŠENSTVO

280637

220632

280617

280662.N

Náhradné diely, špeciálne veľkosti a konfigurovateľné diely
Horizontálne rameno s podporou rýchloupínačov
- pre 280615, 220615.1

špeciálna veľkosť
2-280637.S
·



Vertikálne rameno
- pre 220610.1, 220615.1
- Zosilnené vertikálne rameno

310 mm
2-220632
17,00 €



Krížové vedenie liatina
- pre 280610, 280611, 280615, 220610.1, 220615.1
- bez ručného kolieska

45 mm
2-280617
16,00 €



25 mm
2-280662.N
7,00 €



Ručné koliesko pre krížové vedenie liatina
- pre 280610, 280612, 280630, 280615, 280611, 220610.1, 220630.1, 220615.1

200 mm
2-280637
42,00 €



350 mm
2-280637.1
45,00 €



500 mm
2-280637.2
48,00 €



 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

495

UPÍNAČE & PRÍSLUŠENSTVO
Prizma pre skrutkový upínač

Popis:
Prizma pre skrutkový upínač je vhodná pre upínanie
kruhových aj hranatých profilov. Jednoduchým
nasadením prizmy na guľovú hlavu upínača
dosiahneme flexibilné a presné upínanie. Prizma je
ľahko vymeniteľná stiahnutím z hlavy upínača.
Prizmy sú dostupné v niekoľkých materiálových
vyhotoveniach.
Vyhotovenie z polyamidu sa používa pri povrchoch
náchylných na poškrabanie.
Vyhotovenie z nehrdzavejúcej ocele je vhodné
pre materiály, kde chceme zabrániť kontaminácii
koróziou.

220657.1

220658.E

220659.PA

Výška: (c)

Ø: (o)

Hmotnosť:

Prizma pre skrutkový upínač
- Čiernené
- pre tŕň s trapézovým závitom 16 x 5 mm

20 mm

40 mm

0,05 kg

2-220657.1
7,00 €



Prizma pre skrutkový upínač
- Nehrdzavejúca oceľ
- pre tŕň s trapézovým závitom 16 x 5 mm

20 mm

40 mm

0,04 kg

2-220658.E
10,00 €



Prizma pre skrutkový upínač
- Polyamid
- pre tŕň s trapézovým závitom 16 x 5 mm

20 mm

40 mm

0,01 kg

2-220659.PA
7,00 €



 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

496

= Polyamid

Obj. číslo

UPÍNAČE & PRÍSLUŠENSTVO
Duo prizma Ø 40 pre skrutkový upínač

Popis:
Duo prizma ponúka možnosť použitia v systémových
otvoroch a aj na skrutkových upínačoch. O-krúžok
zabezpečuje optimálne upevnenie a presnosť
prizmy. Uhol 120° vytvára ideálnu podporu pre
kruhové profily. Vzhľadom na zrazené hrany je
možné použiť prizmu aj ako podporu pre rovné diely.
Vyhotovenie z polyamidu je vhodné pre povrchy,
ktoré sú náchylné na poškrabanie.

120°

Polyamidová prizma je vhodná len na použitie
so skrutkovými upínačmi.
Dostupné od 01.04.2019.

220650

220650.A

220650.PA

Výška: (c)

Ø: (o)

Hmotnosť:

Obj. číslo

Duo prizma Ø 40
- Čiernené
- pre tŕň s trapézovým závitom 16 x 5 mm

27 mm

40 mm

0,13 kg

2-220650
13,00 €



Duo prizma Ø 40
- Hliník
- pre tŕň s trapézovým závitom 16 x 5 mm

27 mm

40 mm

0,06 kg

2-220650.A
15,00 €



Duo prizma Ø 40
- Polyamid
- pre tŕň s trapézovým závitom 16 x 5 mm

27 mm

40 mm

0,02 kg

2-220650.PA
14,00 €



 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

= Hliník

= Polyamid

497

PRIZMY & PODPERY

Strana 502

Strana 502

Strana 502

Strana 503

Prizma Ø 50 135° s prírubou

Prizma Ø 50 135° s prírubou

Prizma Ø 50 135° s prírubou

Vario prizma Ø 50 90° / 120°
s prírubou

Strana 503

Strana 503

Strana 504

Strana 504

Vario prizma Ø 50 90° / 120°
s prírubou

Vario prizma Ø 50 90° / 120°
s prírubou

Prizma Ø 60 135° s prírubou

Prizma Ø 60 135° s prírubou

Strana 504

Strana 505

Strana 505

Strana 505

Prizma Ø 60 135° s prírubou

Prizma Ø 120 157° s prírubou

Prizma Ø 120 157° s prírubou

Prizma Ø 120 157° s prírubou

Strana 506

Strana 506

Strana 506

Strana 507

Prizma Ø 80 90° s prírubou

Prizma Ø 80 90° s prírubou

Prizma Ø 80 90° s prírubou

Set podpier 11-dielny

Strana 508

Strana 508

Strana 508

Strana 508

Nadstavec prizmy 25

Nadstavec prizmy 50

Nadstavec prizmy 100

Nadstavec prizmy 150

498

PRIZMY & PODPERY

Strana 508

Strana 509

Strana 510

Nadstavec prizmy

Závitová podpera Ø 80

Výškovo nastaviteľná podpera
so stupnicou

499

PRIZMY & PODPERY
Prizmy
PRIZMA Ø 50 135°
Všetky prizmy System 22 sú osadené adaptérom,
ktorý je možné v prípade nutnosti demontovať.
Adaptér a skrutka so zápustnou hlavou sú
súčasťou dodávky každej prizmy.

Strana 502

VERZIA
Čiernené
Hliník
Polyamid

135°

220648.1

VARIO PRIZMA Ø 50 90° / 120°

Strana 503

VERZIA
Čiernené
Hliník
Polyamid

90°/120°

Prizma
220645.1

PRIZMA Ø 60 135°
VERZIA
Čiernené
Hliník
Polyamid

Strana 504
135°

Adaptér so závitom
220651.1

PRIZMA Ø 80 90°
VERZIA

Strana 506
90°

Čiernené
Hliník
Polyamid

Doska stola
220647.1

PRIZMA Ø 120 157°
VERZIA

Strana 505
157°

Čiernené
Hliník
Polyamid

Špeciálna skrutka

220652.1
500

PRIZMY & PODPERY

S ADAPTÉROM V SYSTÉMOVÝCH
OTVOROCH
Prizma so závitovým adaptérom použiteľná pre
všetky systémové otvory System 22 ponúka
stabilný povrch pre oválne profily.

BEZ ADAPTÉRA NA STOLE

S NADSTAVCOM PRIZMY

Všetky prizmy System 22 môžu byť použité aj bez
adaptéra a tak polohované na stole nezávisle od
rozloženia systémových otvorov.

Ak je nevyhnutné, môže byť použitý aj nadstavec
prizmy. Ten dovoľuje polohovanie v rôznych výškach
v kombinácii s dištančnými krúžkami a podperami.
Spolu so závitovými podperami je možné dosiahnuť
plynulé polohovanie.

Pozrite podpery (obj. č. 220821) alebo závitové
podpery (obj. č. 220822).

NADSTAVEC PRIZMY

Aplikácia

220649.3

220649.2

220649.1

25 mm

50 mm

100 mm

150 mm

Rýchlo a bezpečne použiteľný s každou
prizmou.

220649

501

PRIZMY & PODPERY
Prizma Ø 50 135° s prírubou

Popis:
Prizma Ø 50 135° ponúka stabilnú podpornú
plochu pre kruhové profily do priemeru 80 mm.
Prizma s prírubou môže byť upevnená v
systémovom otvore a upevnená zápustnou
skrutkou M10 (obj. č. 220649.0). Pre voľné
polohovanie prizmy vzhľadom na systémové
otvory je možné prírubu demontovať z prizmy.
Pre prípad úpravy výšky upínania a prizmy je
možné použiť veľké množstvo adaptérov.

135°

Verzia prizmy z polyamidu je určená pre
povrchy náchylné na poškrabanie.

c

220648.1

220648.1.A

220648.1.PA

Výška: (c)

Ø: (o)

Hmotnosť:

Prizma Ø 50 135° s prírubou
- Čiernené
- závit M10 pre rozšírenie napr. prizmou 220649

20 mm

50 mm

0,26 kg

2-220648.1
22,00 €



Prizma Ø 50 135° s prírubou
- Hliník
- závit M10 pre rozšírenie napr. prizmou 220649

20 mm

50 mm

0,16 kg

2-220648.1.A
27,00 €



Prizma Ø 50 135° s prírubou
- Polyamid
- závit M10 pre rozšírenie napr. prizmou 220649

20 mm

50 mm

0,08 kg

2-220648.1.PA
29,00 €



 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

502

= Hliník

= Polyamid

Obj. číslo

PRIZMY & PODPERY
Prizma Ø 50 90° / 120° s prírubou

Popis:
Vario prizma je vhodná pre kruhové aj
štvorcové profily 45° s priemerom do 50 mm.
Prizma s prírubou môže byť upevnená v
systémovom otvore a upevnená zápustnou
skrutkou M10 (obj. č. 220649.0). Pre voľné
polohovanie prizmy vzhľadom na systémové
otvory je možné prírubu demontovať z prizmy.
Pre prípad úpravy výšky upínania a prizmy je
možné použiť veľké množstvo adaptérov.

90/120°

Verzia prizmy z polyamidu je určená pre
povrchy náchylné na poškrabanie.

c

220645.1

220645.1.A

220645.1.PA

Výška: (c)

Ø: (o)

Hmotnosť:

Obj. číslo

Vario prizma Ø 50 90° / 120° s prírubou
- Čiernené
- závit M10 pre rozšírenie napr. prizmou 220649

20 mm

50 mm

0,30 kg

2-220645.1
31,00 €



Vario prizma Ø 50 90° / 120° s prírubou
- Hliník
- závit M10 pre rozšírenie napr. prizmou 220649

20 mm

50 mm

0,15 kg

2-220645.1.A
31,00 €



Vario prizma Ø 50 90° / 120° s prírubou
- Polyamid
- závit M10 pre rozšírenie napr. prizmou 220649

20 mm

50 mm

0,08 kg

2-220645.1.PA
31,00 €



 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

= Hliník

= Polyamid

503

PRIZMY & PODPERY
Prizma Ø 60 135° s prírubou

Popis:
Prizma Ø 60 135° univerzálne použiteľná pre
kruhové profily s priemerom do 80 mm.
Prizma s prírubou môže byť upevnená v
systémovom otvore a upevnená zápustnou
skrutkou M10 (obj. č. 220649.0). Pre voľné
polohovanie prizmy vzhľadom na systémové
otvory je možné prírubu demontovať z prizmy.
Pre prípad úpravy výšky upínania a prizmy je
možné použiť veľké množstvo adaptérov.

135°

Verzia prizmy z polyamidu je určená pre povrchy
náchylné na poškrabanie.

c

220651.1

220651.1.A

220651.1.PA

Výška: (c)

Ø: (o)

Hmotnosť:

Prizma Ø 60 135° s prírubou
- Čiernené
- závit M10 pre rozšírenie napr. prizmou 220649

30 mm

60 mm

0,58 kg

2-220651.1
25,00 €



Prizma Ø 60 135° s prírubou
- Hliník
- závit M10 pre rozšírenie napr. prizmou 220649

30 mm

60 mm

0,32 kg

2-220651.1.A
29,00 €



Prizma Ø 60 135° s prírubou
- Polyamid
- závit M10 pre rozšírenie napr. prizmou 220649

30 mm

60 mm

0,13 kg

2-220651.1.PA
31,00 €



 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

504

= Hliník

= Polyamid

Obj. číslo

PRIZMY & PODPERY
Prizma Ø 120 157° s prírubou

Popis:
Prizma Ø 120 mm s uhlom 157° je navrhnutá
pre veľké kruhové profily s priemerom do
400 mm. Ponúka solídnu podpernú plochu pre
veľké kruhové profily.
Prizma s prírubou môže byť upevnená v
systémovom otvore a upevnená zápustnou
skrutkou M10 (obj. č. 220649.0). Pre voľné
polohovanie prizmy vzhľadom na systémové
otvory je možné prírubu demontovať z prizmy.
Pre prípad úpravy výšky upínania a prizmy je
možné použiť veľké množstvo adaptérov.

157°

c

Verzia prizmy z polyamidu je určená pre povrchy
náchylné na poškrabanie.

220652.1

220652.1.A

220652.1.PA

Výška: (c)

Ø: (o)

Hmotnosť:

Obj. číslo

Prizma Ø 120 157° s prírubou
- Čiernené
- závit M10 pre rozšírenie napr. prizmou 220649

30 mm

120 mm

1,74 kg

2-220652.1
39,00 €



Prizma Ø 120 157° s prírubou
- Hliník
- závit M10 pre rozšírenie napr. prizmou 220649

30 mm

120 mm

0,91 kg

2-220652.1.A
52,00 €



Prizma Ø 120 157° s prírubou
- Polyamid
- závit M10 pre rozšírenie napr. prizmou 220649

30 mm

120 mm

0,30 kg

2-220652.1.PA
56,00 €



 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

= Hliník

= Polyamid

505

PRIZMY & PODPERY
Prizma Ø 80 90° s prírubou

Popis:
Prizma Ø 80 90° ponúka solídny podklad pre rôzne
profily a kruhové profily s priemerom do 100 mm.
Prizma s prírubou môže byť upevnená v systémovom
otvore a upevnená zápustnou skrutkou M10
(obj. č. 220649.0). Pre voľné polohovanie prizmy
vzhľadom na systémové otvory je možné prírubu
demontovať z prizmy. Pre prípad úpravy výšky
upínania a prizmy je možné použiť veľké množstvo
adaptérov.

90°

Verzia prizmy z polyamidu je určená pre povrchy
náchylné na poškrabanie.

c

220647.1

220647.1.A

220647.1.PA

Výška: (c)

Ø: (o)

Hmotnosť:

Prizma Ø 80 90° s prírubou
- Čiernené
- závit M10 pre rozšírenie napr. prizmou 220649

40 mm

80 mm

1,07 kg

2-220647.1
30,00 €



Prizma Ø 80 90° s prírubou
- Hliník
- závit M10 pre rozšírenie napr. prizmou 220649

40 mm

80 mm

0,57 kg

2-220647.1.A
35,00 €



Prizma Ø 80 90° s prírubou
- Polyamid
- závit M10 pre rozšírenie napr. prizmou 220649

40 mm

80 mm

0,20 kg

2-220647.1.PA
37,00 €



 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

506

= Hliník

= Polyamid

Obj. číslo

PRIZMY & PODPERY
Set podpier 11-dielny

Popis:
Set podpier, pozostávajúci z 11 kusov,
ponúka možnosť vytvorenia základnej roviny
v požadovanej výške. Jednotlivé diely setu
je možné použiť na kompenzáciu výškových
rozdielov v rozsahu 1-100 mm. Najmenší
diel má výšku 1 mm pre dosiahnutie vysokej
presnosti. Veľkosť dielov je uvedená na ich tele.
O-krúžky zabezpečujú jednoduché a presné
nastavenie. Set je univerzálne použiteľný
vo všetkých systémových otvoroch 22 mm.
Vnútorný závit M10 slúži pre upevnenie
zákazníkových špecifických komponentov
a priziem.

220821

220821.1

220821.2

Výška: (c)

Ø: (o)

Hmotnosť:

Set podpier 11-dielny
- Čiernené

125 mm

50 mm

2,01 kg

2-220821
37,00 €



Polohovací čap
- Čiernené

125 mm

50 mm

0,39 kg

2-220821.1
18,00 €



50 mm

1,62 kg

2-220821.2
19,00 €



Sada vymedzovacích krúžkov
- odstupňovanie krúžkov:
1 / 2 / 3 / 4 / 5 mm
10 / 20 / 40 / 50 mm
vrátane 1/10" (2,54 mm)

Obj. číslo

 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

507

PRIZMY & PODPERY
Nadstavec prizmy

Popis:
Nadstavec prizmy ponúka neobmedzené
nastavenie výšky upínacej plochy od základovej
dosky v kombinácii s balíčkom podpier
(obj. č. 220821) alebo skrutkovou podperou
(obj. č. 220822). Nadstavec prizmy sa upevňuje
na prizmu rýchlo a bezpečne.

a

220649

220649.1

220649.2

220649.3

220669

Dĺžka: (a)

Ø: (o)

Hmotnosť:

Nadstavec prizmy 25
- Čiernené

25 mm

22 mm

0,07 kg

2-220649
7,00 €



Nadstavec prizmy 50
- Čiernené

50 mm

22 mm

0,14 kg

2-220649.1
14,00 €



Nadstavec prizmy 100
- Čiernené

100 mm

22 mm

0,28 kg

2-220649.2
17,00 €



Nadstavec prizmy 150
- Čiernené

150 mm

22 mm

0,42 kg

2-220649.3
19,00 €



Nadstavec prizmy
- Čiernené

12 mm

22 mm

0,04 kg

2-220669
6,00 €



 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

Všetky verzie sú na požiadanie dostupné vo vyhotovení hliník alebo polyamid.
508

Obj. číslo

PRIZMY & PODPERY
Závitová podpera

Popis:
Závitová podpera je špeciálne určená pre
nastavenie výšky v rozsahu 75-110 mm.
V kombinácii s adaptérom prizmy a setu
podpier sa výškové rozpätie značne zvyšuje.

220822

Závitová podpera Ø 80
- Čiernené

Výška: (c)

Ø: (o)

Hmotnosť:

75-110 mm

80 mm

2,44 kg

Obj. číslo

2-220822
46,00 €



 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

509

PRIZMY & PODPERY
Výškovo nastaviteľná podpera so stupnicou

Popis:
Výškovo nastaviteľná podpera so stupnicou
ponúka pevnú opornú plochu pre nadstavby
a môže byť použitá vo všetkých systémových
otvoroch.
Dostupné od 01.04.2019.

a

220824

510

PRIZMY & PODPERY

Dĺžka: (a)

Výškovo nastaviteľná podpera so stupnicou
- vrátane Sada skrutiek

134 mm

Ø: (o)

45 mm

Hmotnosť:

0,52 kg

Obj. číslo

2-220824
37,00 €



 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

511

RYCHLOUPÍNACIE ZARIADENIA & ADAPTÉR

512

RYCHLOUPÍNACIE ZARIADENIA & ADAPTÉR

Strana 514

Strana 515

Strana 516

Vertikálny rýchloupínač
s adaptérom

Priamočiary rýchloupínač
s adaptérom

Adaptér s otvormi Ø 50 / 15
pre rýchloupínače

513

RYCHLOUPÍNACIE ZARIADENIA & ADAPTÉR
Vertikálny rýchloupínač s adaptérom

Popis:
Vertikálny rýchloupínač s adaptérom je univerzálne
použiteľný v systémových otvoroch 22 mm.
Rozšírené funkčné možnosti ponúka v kombinácii s
univerzálnym dorazom obj. č. 220420.N.
Ďalšie rýchloupínače nájdete na internete na
adrese www.siegmund.com

3-28 mm
40-75 mm

220705

009082

Hmotnosť:

Vertikálny rýchloupínač s adaptérom
Vertikálny rýchloupínač
 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

514

Obj. číslo

0,64 kg

2-220705
35,00 €



0,39 kg

2-009082
22,00 €



RYCHLOUPÍNACIE ZARIADENIA & ADAPTÉR
Priamočiary rýchloupínač s adaptérom

Popis:
Priamočiary rýchloupínač s adaptérom
univerzálne použiteľný v systémových otvoroch
22 mm. Vhodná kombinácia s univerzálnym
dorazom obj. č. 220420.N.
Ďalšie rýchloupínače nájdete na internete na
adrese www.siegmund.com

35 mm

60-75 mm

220710

009083

Hmotnosť:

Priamočiary rýchloupínač s adaptérom
Priamočiary rýchloupínač

Obj. číslo

0,64 kg

2-220710
42,00 €



0,40 kg

2-009083
25,00 €



 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

515

RYCHLOUPÍNACIE ZARIADENIA & ADAPTÉR
Adaptér s otvormi

Popis:
Adaptér s otvormi univerzálne použiteľný pre
systémové otvory 22 mm. S integrovaným
O-krúžkom je dosiahnutá maximálna presnosť.

d

c

220715

Adaptér s otvormi Ø 50 / 15
- pre rýchloupínače
- Čiernené
MS=Hrúbka materiálu;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

516

Výška: (c)

Ø: (o)

MS: (d)

Hmotnosť:

26 mm

50 mm

15 mm

0,22 kg

Obj. číslo

2-220715
12,00 €



RYCHLOUPÍNACIE ZARIADENIA & ADAPTÉR

517

PRÍSLUŠENSTVO

518

PRÍSLUŠENSTVO

Strana 520

Strana 522

Strana 523

Strana 524

Sub Table Box pre System 22

Vozík na náradie

Ochranná stena

Kefka Ø 24 s ochrannou čiapočkou

Strana 525

Strana 526

Strana 527

Strana 528

Inbusový kľúč 5

Uzemnenie Comfort

Držiak horáku

Štandardný zverák 125
pre System 16 / 22 / 28

Strana 528

Strana 530

Strana 530

Prémiový zverák 125
pre System 16 / 22 / 28

Prepravný držiak s upevňovacou
platničkou 1800 kg nosné zaťaženie

Prepravný držiak nitridovaný

519

PRÍSLUŠENSTVO
Sub Table Box

Popis:
So Siegmund ST Boxom máte stále k dispozícii
svoje náradie. Vytvorte si úložný priestor a
poriadok na Vašom zváracom stole.
Nosnosť ST Boxu je cca. 100 kg. Každá zásuvka má
maximálne zaťaženie cca. 50 kg.
220900

004200

Plne uzavretý dizajn chráni obsah zásuviek pred
nečistotami a rozstrekom zvárania.
Bez ohľadu na veľkosť stola alebo rebrovanie môže
byť ST Box pripevnený ku každému zváraciemu
stolu Siegmund.
Pri každej objednávke získate aj návod na montáž.
Po montáži môžete ľahko pripevniť ST Box na
zvárací stôl.

c

004205

a
b

004215

520

004210

PRÍSLUŠENSTVO

Dĺžka: (a)

Sub Table Box pre System 22
- lakované
Zásuvka 60 mm
Zásuvka 120 mm
Zásuvka 180 mm
Zásuvka 240 mm

Šírka: (b)

Výška: (c)

Hmotnosť:

Obj. číslo


630 mm

510 mm

420 mm

35,14 kg

2-220900
267,00 €

590 mm

400 mm

60 mm

7,10 kg

2-004200
108,00 €



590 mm

400 mm

120 mm

8,70 kg

2-004205
124,00 €



590 mm

400 mm

180 mm

9,10 kg

2-004210
133,00 €



590 mm

400 mm

240 mm

9,50 kg

2-004215
142,00 €



 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

521

PRÍSLUŠENSTVO
Vozík na náradie

Popis:
Vozík na náradie ponúka dostatok priestoru pre
Siegmund príslušenstvo. Náradie je prehľadne
usporiadané a vždy po ruke. Veľké uholníky sú
prakticky a bezpečne uložené vo vnútri vozíka.
Vďaka kolieskam je náradie ľahko premiestniteľné
medzi pracovnými stanicami.

c

a
b

220910

Vozík na náradie
- lakované
- Max. celková nosnosť 240 kg
 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

522

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

Hmotnosť:

Obj. číslo

650 mm

900 mm

1020 mm

50,00 kg

2-220910
555,00 €



PRÍSLUŠENSTVO
Ochranná stena

Popis:
Zváracia ochranná stena môže rozdeliť Váš stôl
na dve pracovné oblasti. Umiestnenie a veľkosť
pracovných plôch závisí od Vašich potrieb.
Zváracia zástena chráni obe pracovné oblasti
proti rozstreku zváracích guľôčok zo susedného
pracoviska. Zváracia zástena je vyrobená z
pozinkovaného plechu a je pripevnená dvoma
skrutkami. (Zváracia zástena môže byť dodaná
s drobnými škrabancami, ktoré vznikajú z
technických dôvodov pri výrobe).

c

b

a

280980

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

Ochranná stena
- farebné variácie na požiadanie
zákazníka za príplatok

1600 mm

50 mm

800 mm

Medzisystémový rýchloupínací čap
krátky 28 -> 22
- Čiernené

88 mm

Ø: (o)

Hmotnosť:

SK:

AM:

ZK:

23,00 kg

40 mm

0,45 kg

130,00 kN

15,00 Nm

15,00 kN

Obj. číslo

2-280980
144,00 €



2-002822
42,00 €



SK=Pevnosť v šmyku; AM=Uťahovací moment; ZK=Pevnosť v ťahu;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

523

PRÍSLUŠENSTVO
Kefka

Popis:
Kefa s priemerom 24 mm špeciálne navrhnutá pre
čistenie systémových otvorov 22 mm. Nahromadené
nečistoty sa dajú ľahko odstrániť práve s jej použitím.

220820

Kefka s ochrannou čiapočkou
- s ochrannou čiapočkou
 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84
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Ø: (o)

Hmotnosť:

24 mm

0,06 kg

Obj. číslo

2-220820
15,00 €



PRÍSLUŠENSTVO
Inbusový kľúč

Popis:
Imbusový kľúč 5 je praktické pracovné náradie
k rýchlemu a jednoduchému zaisteniu čapov.
Imbusový kľúč je vhodný najmä pre upínacie čapy,
skrutkové upínače a malé univerzálne uholníky.

220852

Hmotnosť:

Inbusový kľúč 5
- žltý

0,09 kg

Obj. číslo

2-220852
12,00 €



 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84
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PRÍSLUŠENSTVO
Uzemnenie

Popis:
Uzemnenie zaisťuje 100% kontakt so zváracím
stolom. Odstraňuje problém s prehriatím.
Jednoduchá inštalácia pri montáži do
systémového otvoru.
Zaťaženie do 500 A,
Prierez kábla 70-95 mm².

000810

Hmotnosť:

Uzemnenie Comfort
 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84
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0,66 kg

Obj. číslo

2-000810
37,00 €



PRÍSLUŠENSTVO
Držiak horáku

Popis:
Držiak horáku s možnosťou umiestnenia v
každom systémovom otvore.

c

220920

Držiak horáku
- Čiernené

Výška: (c)

Hmotnosť:

200 mm

0,36 kg

Obj. číslo

2-220920
19,00 €



 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84
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PRÍSLUŠENSTVO
Zverák

Popis:
Základným vybavením každej dielne je spoľahlivý
zverák. Náš zverák Siegmund ponúka zvýšenú
produktivitu.
Na upevnenie zveráku je nevyhnutné použiť
rýchloupínacie čapy a tam, kde je to potrebné,
redukčné puzdrá.

004300

004302

528

004303

PRÍSLUŠENSTVO

Dĺžka: (a)

Ø: (o)

Hmotnosť:

SK:

AM:

ZK:

Obj. číslo

Prémiový zverák 100 pre System 16 / 22 / 28
- so systémovými otvormi 28 mm
- Šírka rozpätia 83 mm

14,00 kg

2-004300
132,00 €



Štandardný zverák 125 pre System 16 / 22 / 28
- so systémovými otvormi 28 mm
- Šírka rozpätia 150 mm

14,00 kg

2-004303
160,00 €



Prémiový zverák 125 pre System 16 / 22 / 28
- so systémovými otvormi 28 mm
- Šírka rozpätia 150 mm

19,40 kg

2-004302
207,00 €



2-220512
41,00 €



2-000544
11,00 €



Rýchloupínací čap dlhý
- pre upínanie troch dielov
- Čiernené
- so závitovým uzáverom

101 mm

22 mm

0,32 kg

Redukčné puzdro 28 -> 22
- požadovaný dlhý upínací čap
- Čiernené

35 mm

36 mm

0,10 kg

130,00 kN

15,00 Nm

15,00 kN

SK=Pevnosť v šmyku; AM=Uťahovací moment; ZK=Pevnosť v ťahu;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84
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PRÍSLUŠENSTVO
Prepravný držiak

Popis:
Prepravný držiak s upevňovacou doskou má
nosnosť 1800 kg (s 2x 280510) / 1000 kg
(s 2x 002822). Je používaný pri manipulácii
zváracích stolov alebo ťažkého príslušenstva
Siegmund. Spojenie prostredníctvom aspoň
2 čapov je nevyhnutné ale rýchle a jednoduché.
Je nevyhnutné dodržiavanie všeobecných zásad
pre zdvíhanie bremien. Spôsob zaťaženia môže
značne ovplyvniť nosnosť. Počas transportu by
nemal stôl byť zdvíhaný viac ako 100 mm a nie je
dovolené nikomu vstupovať pod prepravovaný stôl.
Tento držiak môže byť použitý aj ako upínací prvok.
Pre bezpečnosť prosím dodržujte nasledovné:
Matice a skrutky by mali byť bezpečne utiahnuté.
Matice a skrutky by mali plne priliehať k povrchu.
Dĺžka závitu musí byť dostatočná.
Vyvarujte sa bočným silám.

000830.N

530

000835

PRÍSLUŠENSTVO

2x 220510

1000 Kg

2x 220510

1500 Kg

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

Hmotnosť:

Prepravný držiak s upevňovacou platničkou nitridovaný
- 1800 kg nosné zaťaženie (s 2x 280510)
- 1000 kg nosné zaťaženie (s 2x 002822)

Obj. číslo

150 mm

150 mm

25 mm

4,70 kg

2-000830.N
42,00 €



Prepravný držiak nitridovaný
- 2500 kg nosné zaťaženie (s 2x 280510)
- 1000 kg nosné zaťaženie (s 2x 002822)
- 700 kg nosné zaťaženie (s 2x 160510)

200 mm

100 mm

165 mm

4,50 kg

2-000835.N
79,00 €



 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

Na upevnenie prepravnej konzoly je nevyhnutné použiť Medzisystémový rýchloupínací čap krátky 28 -> 22 (Obj. číslo 002822).

= Odolnosť voči ryhám

=

Ochrana proti rozstreku
zvárania

= Ochrana pred koróziou
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SIEGMUND WORKSTATION

Všestranná v každej dielni
DOSKA S DIERAMI
(1200 x 800 mm)
MATERIÁL
•
•
•
•
•
•
•
•

Nástrojová oceľ
Nástrojová oceľ + Plazmanitridovanie
Nástrojová oceľ Premium Light
Nástrojová oceľ Premium Light + Plazmanitridovanie
Vysoko kvalitná oceľ S355J2+N
Vysoko kvalitná oceľ S355J2+N + Plazmanitridovanie
Nehrdzavejúca oceľ
Nehrdzavejúca oceľ light

Samozrejme, že celé príslušenstvo Siegmund
je kompatibilné so Siegmund Workstation.

OCHRANA PROTI NEČISTOTÁM
Dva plechové diely pod doskou stola chránia Vaše
nástroje pred rozstrekom zvárania a nečistotami.
Tieto diely môžete vyčistiť jednoduchým
vytiahnutím.

NOHY
Kombinácia nohy a kolieska robí Siegmund
Workstation mobilnou. Základové dosky sú
jemne nastaviteľné a zabezpečujú presnú
pracovnú plochu.
(Kolieska Voliteľné)

NOSNOSŤ
Siegmund pracovná stanica so základnou doskou má
dovolené zaťaženie cca. 1.000 kg. Upozorňujeme, že
pri použití koliesok sa zaťaženie zníži na cca. 400 kg.

534

Rozmery Workstation (D x Š x V):
1200 x 800 x 850 mm
Hmotnosť Workstation
bez koliesok a zásuviek: cca. 139 kg

SIEGMUND WORKSTATION

Vďaka inteligentnému konceptu Siegmund Workstation
sú Vaše nástroje na pracovisku vždy na dosah ruky. Toto
vytvára prehľad a poriadok a ponúka Vám dostatok miesta pre
vaše príslušenstvo.

OCENENIE
Naša Siegmund Workstation získala ocenenie
BEST OF the INDUSTRIEPREIS 2018
v kategórii "Production Technology".

2018
BEST OF

DOSTATOČNÝ ÚLOŽNÝ PRIESTOR
Siegmund Workstation ponúka úložný
priestor pre veľké množstvo Siegmund
položiek. Na regáloch je možné uložiť rôzne
príslušenstvo. Takto bude všetko poruke.

600 mm

Voliteľne môžete svoju pracovnú stanicu doplniť
praktickými zásuvkami s rôznymi výškami. Tu
nájdete priestor pre akýkoľvek typ nástroja.
Vybavenie zásuvkami je možné kedykoľvek.

600 mm

ZÁSUVKY

600 mm priestor pre zásuvky na ľavej
aj pravej strane.

PRÉMIOVÝ ZVERÁK
Základným vybavením každej dielne je
spoľahlivý zverák. Náš zverák Siegmund
ponúka zvýšenú produktivitu.

MONTÁŽ A NASTAVENIE
Pokyny pre montáž sú zahrnuté v každej dodávke
pracovnej stanice. Jednotlivé kroky pre zloženie
pracovnej stanice sú vysvetlené tu.
www.siegmund.com/workstation-howto
535

SIEGMUND WORKSTATION
Siegmund Workstation

Popis:
S novou Siegmund Workstation vytvoríte
dokonalé pracovisko v modulárnom systéme.
Siegmund Workstation môžete prispôsobiť a
rozšíriť tak, aby vyhovovala Vašim individuálnym
potrebám. Či pre pílenie, vŕtanie alebo zváranie –
absolútne všestranná v každej dielni!

536

004002

004025

004020

004100

164035

224035

284035

164030

224030

284030

Pri každej objednávke získate aj návod na
montáž.

SIEGMUND WORKSTATION

Dĺžka: (a)

Siegmund Workstation Základný rám

1030 mm

Šírka: (b)

630 mm

Výška: (c)

838 mm

Panel na náradie vrátane police
Polica

482 mm

144 mm

40 mm

Vybavenie Workstation 4 kolieskami
Držiak čapov a priziem System 16
Držiak čapov a priziem System 22
Držiak čapov a priziem System 28
Držiak upínačov System 16
Držiak upínačov System 22
Držiak upínačov System 28

Hmotnosť:

Obj. číslo

45,00 kg

2-004002
498,00 €



7,87 kg

2-004025
74,00 €



1,65 kg

2-004020
20,00 €



5,30 kg

2-004100
114,00 €



482 mm

99 mm

20 mm

0,74 kg

2-164035
23,00 €



482 mm

20 mm

99 mm

0,75 kg

2-224035
23,00 €



482 mm

20 mm

109 mm

0,80 kg

2-284035
23,00 €



580 mm

46 mm

39 mm

0,83 kg

2-164030
19,00 €



580 mm

46 mm

39 mm

0,77 kg

2-224030
19,00 €



580 mm

46 mm

49 mm

0,84 kg

2-284030
19,00 €



 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84
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SIEGMUND WORKSTATION
Siegmund Workstation - Doska s dierami

Popis:
System 16
Systémové otvory s priemerom 16 mm
a rozostupom otvorov 50 mm.
System 22
Systémové otvory s priemerom 22 mm
a rozostupom otvorov 100 mm.
164004.X07

164004.X7

System 28
Systémové otvory s priemerom 28 mm
a rozostupom otvorov 100 mm.
Samozrejme, že celé príslušenstvo Siegmund
je kompatibilné so Siegmund Workstation.

164004.P

164004.E

224004.P

284004.P

284004.X7

804004.X7

804004.E

538

SIEGMUND WORKSTATION

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

MS: (d)

Hmotnosť:

Obj. číslo

Doska s dierami System 16 pre Workstation
- Nástrojová oceľ

1200 mm

800 mm

12 mm

88,00 kg

1-164004.X07
727,00 €



Doska s dierami System 16 pre Workstation
- Nástrojová oceľ + Plazmanitridovanie
- Dostupné od 01.11.2018

1200 mm

800 mm

12 mm

88,00 kg

1-164004.X7
922,00 €



Doska s dierami System 16 pre Workstation
- Oceľ S355J2+N + Plazmanitridovanie
- Dostupné od 01.11.2018

1200 mm

800 mm

12 mm

88,00 kg

1-164004.P
872,00 €



Doska s dierami System 16 pre Workstation
- Nehrdzavejúca oceľ
- Dostupné od 15.03.2019

1200 mm

800 mm

12 mm

89,00 kg

1-164004.E
1.454,00 €



Doska s dierami System 22 pre Workstation
- Oceľ S355J2+N + Plazmanitridovanie
- Dostupné od 01.11.2018

1200 mm

800 mm

18 mm

138,00 kg

1-224004.P
916,00 €



Doska s dierami System 22 pre Workstation
- Oceľ S355J2+N
- Dostupné od 01.11.2018

1200 mm

800 mm

18 mm

138,00 kg

1-224004
727,00 €



Doska s dierami System 22 pre Workstation
- Nehrdzavejúca oceľ
- Dostupné od 15.03.2019

1200 mm

800 mm

18 mm

140,00 kg

1-224004.E
1.994,00 €



Doska s dierami System 28 pre Workstation
- Oceľ S355J2+N + Plazmanitridovanie
- Dostupné od 01.11.2018

1200 mm

800 mm

25 mm

180,00 kg

1-284004.P
1.022,00 €



Doska s dierami System 28 pre Workstation
- Oceľ S355J2+N
- Dostupné od 01.11.2018

1200 mm

800 mm

25 mm

180,00 kg

1-284004
827,00 €



Doska s dierami System 28 pre Workstation
- Nástrojová oceľ
- Dostupné od 01.11.2018

1200 mm

800 mm

25 mm

180,00 kg

1-284004.X07
1.120,00 €



Doska s dierami System 28 pre Workstation
- Nástrojová oceľ + Plazmanitridovanie
- Dostupné od 01.11.2018

1200 mm

800 mm

25 mm

180,00 kg

1-284004.X7
1.314,00 €



Doska s dierami Premium Light System 28 pre Workstation
- Nástrojová oceľ
- Dostupné od 01.11.2018

1200 mm

800 mm

15 mm

112,00 kg

1-804004.X07
698,00 €



Doska s dierami Premium Light System 28 pre Workstation
- Nástrojová oceľ + Plazmanitridovanie
- Dostupné od 01.11.2018

1200 mm

800 mm

15 mm

114,00 kg

1-804004.X7
893,00 €



Doska s dierami System 28 pre Workstation
- Nehrdzavejúca oceľ light
- Dostupné od 15.03.2019

1200 mm

800 mm

15 mm

112,00 kg

1-804004.E
1.888,00 €



MS=Hrúbka materiálu;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84
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SIEGMUND WORKSTATION
Siegmund Workstation - Zásuvky

Popis:
Voliteľne môžete svoju pracovnú stanicu doplniť
praktickými zásuvkami s rôznymi výškami.
Tu nájdete priestor pre akýkoľvek typ nástroja.
Vybavenie zásuvkami je možné kedykoľvek.

540

004200

004205

004210

004215

SIEGMUND WORKSTATION

Dĺžka: (a)

Zásuvka 60 mm
Zásuvka 120 mm
Zásuvka 180 mm
Zásuvka 240 mm

Šírka: (b)

Výška: (c)

Hmotnosť:

Obj. číslo

590 mm

400 mm

60 mm

7,10 kg

2-004200
108,00 €

590 mm

400 mm

120 mm

8,70 kg

2-004205
124,00 €



590 mm

400 mm

180 mm

9,10 kg

2-004210
133,00 €



590 mm

400 mm

240 mm

9,50 kg

2-004215
142,00 €





 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

541

MAGNETICKÁ UPÍNACIA TECHNIKA
Duo magnetický upínací blok

Popis:

s1

c
000780

s2
a

b

000782

542

000781

Duo magnetické upínacie bloky pozostávajú
z dvoch protiľahlých magnetických strán a sú
navrhnuté pre upevnenie dielu na kovový povrch,
ako napr. na upínací a zvárací stôl. Taktiež je
možné tieto duo magnetické bloky vzájomne
spojiť cez vnútorný šesťhran hriadeľa pre upínanie
väčších alebo dlhších dielov. Bloky aktivujete
prostredníctvom odnímateľného spínacieho
kľúča pootočením o 90°, povrch magnetov je
kompletne poniklovaný. Dve rozdielne tvarované
strany magnetických upínacích blokov je možné
použiť pre upevnenie takmer akýchkoľvek
geometrických tvarov, bez ohľadu na to, či sa
jedná o oválny materiál, plech alebo tvarované
profily. Duo magnetické upínacie bloky sú
optimálne upínacie zariadenie pre rýchle,
flexibilné upínanie bez zásahu do priestoru pre
zváracie a upínacie stoly pre potreby vŕtania,
obrábania, zvárania alebo rezania závitov.

MAGNETICKÁ UPÍNACIA TECHNIKA

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

Upínací povrch
(s2)

Hmotnosť:

Duo magnetický upínací blok
- Prídržná sila
- 5 kN

Upínací povrch
(s1)

143 mm

64 mm

71 mm

120 x 57 mm

136 x 64 mm

3,90 kg

2-000780
222,00 €



Duo magnetický upínací blok
- Prídržná sila
- 7 kN

178 mm

64 mm

71 mm

156 x 57 mm

172 x 64 mm

4,90 kg

2-000781
277,00 €



Duo magnetický upínací blok
- Prídržná sila
- 10 kN

184 mm

87 mm

88 mm

162 x 76 mm

178 x 87 mm

8,80 kg

2-000782
366,00 €



Obj. číslo

 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84
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PRÍRUBY
Upínacia doska 550 pre DIN príruby

Popis:
Upínacia doska 550 pre DIN príruby. Príruby sa
upevňujú na upínaciu dosku pomocou upevňovacích
čapov, čím dosiahneme úsporu času. Veľký rozsah
možných aplikácií vychádza z použitia systémových
otvorov 28 mm.
Ďalšie rozmery sú dostupné na požiadanie.
Súčasťou dodávky upínacej platne 550 je:
2 x upevňovací čap Ø 13.8
2 x upevňovací čap Ø 17.8
2 x upevňovací čap Ø 21.8
2 x upevňovací čap Ø 25.8
2 x upevňovací čap Ø 29.8
2 x upevňovací čap Ø 32.8
Pre použitie upínacej dosky pre System 16 sú
nevyhnutné upínacie prvky ako upínacie čapy
(obj. č. 000562 a 000520) alebo redukčné puzdrá
(obj. č. 000546).
Pre použitie upínacej dosky pre System 22 sú
nevyhnutné upínacie prvky ako upínacie čapy
(obj. č. 028022 a 002822) alebo redukčné puzdrá
(obj. č. 000544).

Hmotnosť: cca. 30 kg

544

PRÍRUBY

280220.P

280222

280223

280224

280225

280226

Upínacia doska 550 pre DIN príruby s upevňovacím čapom nitridovaný
pre príruby DIN 2632 / 2633
nominálna šírka DN 15 - DN 400
pre príruby DIN 2634 / 2635
nominálna šírka DN 50 - DN 300

280227

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

MS: (d)

Hmotnosť:

Upínacia doska
plazmanitridovaný

550 mm

350 mm

25 mm

30,00 kg

2-280220.P
489,00 €



MS=Hrúbka materiálu;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

Dĺžka: (a)

Ø: (o)

Hmotnosť:

Fixačný čap Ø 13,8 pre otvory 8.1
- pre upínaciu platňu 280220 / 280221
- Čiernené

39 mm

13,8 mm

0,03 kg

2-280222
10,00 €



Fixačný čap Ø 17,8 pre otvory 10.1
- pre upínaciu platňu 280220 / 280221
- Čiernené

41 mm

17,8 mm

0,05 kg

2-280223
10,00 €



Fixačný čap Ø 21,8 pre otvory 16.1
- pre upínaciu platňu 280220 / 280221
- Čiernené

47 mm

21,8 mm

0,10 kg

2-280224
10,00 €



Fixačný čap Ø 25,8 pre otvory 16.1
- pre upínaciu platňu 280220 / 280221
- Čiernené

50 mm

25,8 mm

0,14 kg

2-280225
16,00 €



Fixačný čap Ø 29,8 pre otvory 16.1
- pre upínaciu platňu 280220 / 280221
- Čiernené

55 mm

29,8 mm

0,20 kg

2-280226
16,00 €



Fixačný čap Ø 32,8 pre otvory 16.1
- pre upínaciu platňu 280220 / 280221
- Čiernené

60 mm

32,8 mm

0,27 kg

2-280227
16,00 €



= Odolnosť voči ryhám

=

Ochrana proti rozstreku
zvárania

= Ochrana pred koróziou

Obj. číslo

545

PRÍRUBY
Upínacia doska 350 pre DIN príruby

Popis:
Upínacia doska 350 pre DIN príruby spolu s
upevňovacími čapmi pre Siegmund príslušenstvo
(ako napr. uholníky). Príruby sa upevňujú na
upínaciu dosku pomocou upevňovacích čapov, čím
dosiahneme úsporu času. Veľký rozsah možných
aplikácií vychádza z použitia systémových otvorov
28 mm.
Dodatočné rozmery sú dostupné na požiadanie.
Súčasťou dodávky upínacej platne 350 je:
2 x upevňovací čap Ø 13.8
2 x upevňovací čap Ø 17.8
2 x upevňovací čap Ø 21.8
Pre použitie upínacej dosky pre System 16 sú
nevyhnutné upínacie prvky ako upínacie čapy
(obj. č. 000562 a 000520) alebo redukčné puzdrá
(obj. č. 000546).
Pre použitie upínacej dosky pre System 22 sú
nevyhnutné upínacie prvky ako upínacie čapy
(obj. č. 028022 a 002822) alebo redukčné puzdrá
(obj. č. 000544).

Hmotnosť: cca. 14 kg

546

PRÍRUBY

280221.P

280222

280223

280224

Upínacia doska 350 pre DIN príruby s upevňovacím čapom nitridovaný
pre príruby DIN 2633
nominálna šírka DN 15 - DN 200

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

MS: (d)

Hmotnosť:

Upínacia doska
plazmanitridovaný

350 mm

250 mm

25 mm

14,00 kg

2-280221.P
422,00 €



MS=Hrúbka materiálu;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

Dĺžka: (a)

Ø: (o)

Hmotnosť:

Fixačný čap Ø 13,8 pre otvory 8.1
- pre upínaciu platňu 280220 / 280221
- Čiernené

39 mm

13,8 mm

0,03 kg

2-280222
10,00 €



Fixačný čap Ø 17,8 pre otvory 10.1
- pre upínaciu platňu 280220 / 280221
- Čiernené

41 mm

17,8 mm

0,05 kg

2-280223
10,00 €



Fixačný čap Ø 21,8 pre otvory 16.1
- pre upínaciu platňu 280220 / 280221
- Čiernené

47 mm

21,8 mm

0,10 kg

2-280224
10,00 €



= Odolnosť voči ryhám

=

Ochrana proti rozstreku
zvárania

= Ochrana pred koróziou

Obj. číslo

547

PRÍRUBY
Upínacia doska US norma ANSI / ASME

Popis:
Upínacia doska US norma vrátane upevňovacích
čapov. Príruba je umiestnená na upínaciu dosku
pomocou upevňovacích čapov. Veľký rozsah možných
aplikácií zabezpečujú systémové otvory 28 mm.
Ďalšie veľkosti sú dostupné na požiadanie.
Rozsah dodávky upínacej dosky 150 lbs zahŕňa:
2 x upevňovací čap Ø 15.5
2 x upevňovací čap Ø 18.9
2 x upevňovací čap Ø 22.2
Rozsah dodávky upínacej dosky 300 lbs zahŕňa:
2 x upevňovací čap Ø 15.5
2 x upevňovací čap Ø 18.9
2 x upevňovací čap Ø 22.2
2 x upevňovací čap Ø 25.2
Rozsah dodávky upínacej dosky 400-600 lbs zahŕňa:
2 x upevňovací čap Ø 15.5
2 x upevňovací čap Ø 18.9
2 x upevňovací čap Ø 22.2
2 x upevňovací čap Ø 25.2
2 x upevňovací čap Ø 28.2

Hmotnosť: cca. 14 kg

Pre použitie upínacej dosky pre System 16 sú
nevyhnutné upínacie prvky ako upínacie čapy
(obj. č. 000562 a 000520) alebo redukčné puzdrá
(obj. č. 000546).
Pre použitie upínacej dosky pre System 22 sú
nevyhnutné upínacie prvky ako upínacie čapy
(obj. č. 028022 a 002822) alebo redukčné puzdrá
(obj. č. 000544).

548

PRÍRUBY

280250.P

280255

280251.P

280256

280257

280252.P

280258

280259

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

MS: (d)

Hmotnosť:

Upínacia doska
plazmanitridovaný

Upínacia doska 150 Ibs s upevňovacím čapom nitridovaný
pre príruby US norma
ANSI / ASME B 16,5 150 lbs
od 1/2" do 8"

350 mm

250 mm

25 mm

14,00 kg

2-280250.P
459,00 €



Upínacia doska 300 Ibs s upevňovacím čapom nitridovaný
pre príruby US norma
ANSI / ASME B 16,5 300 lbs
od 1/2" do 8"

350 mm

250 mm

25 mm

14,00 kg

2-280251.P
523,00 €



Upínacia doska 400-600 Ibs s upevňovacím čapom nitridovaný
pre príruby US norma
ANSI / ASME B 16,5 400-600 lbs
od 1/2" do 6"

350 mm

250 mm

25 mm

14,00 kg

2-280252.P
545,00 €



MS=Hrúbka materiálu;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

Dĺžka: (a)

Ø: (o)

Hmotnosť:

Fixačný čap Ø 15,5
- pre upínaciu platňu 280250 / 280251 / 280252
- Čiernené

39 mm

15,5 mm

0,03 kg

2-280255
12,00 €



Fixačný čap Ø 18,9
- pre upínaciu platňu 280250 / 280251 / 280252
- Čiernené

41 mm

18,9 mm

0,05 kg

2-280256
12,00 €



Fixačný čap Ø 22,2
- pre upínaciu platňu 280250 / 280251 / 280252
- Čiernené

45 mm

22,2 mm

0,10 kg

2-280257
13,00 €



Fixačný čap Ø 25,2
- pre upínaciu platňu 280251 / 280252
- Čiernené

50 mm

25,2 mm

0,14 kg

2-280258
19,00 €



Fixačný čap Ø 28,2
- pre upínaciu platňu 280252
- Čiernené

50 mm

28,2 mm

0,16 kg

2-280259
20,00 €



= Odolnosť voči ryhám

=

Ochrana proti rozstreku
zvárania

= Ochrana pred koróziou

Obj. číslo

549

PNEUMATICKÉ UPÍNAČE
Pneumatické upínače

Popis:
Použitie pneumatického valca umožňuje
automatizovať upínanie dielov. To vedie k
významným úsporám času a nákladov. Okrem
toho, automatizácia garantuje dodržiavanie
stanovených podmienok ako upínací tlak, doba
cyklu a pod.
Pneumatické valce krátke (obj. č. 000850,
000851) sa upevňujú na stôl prostredníctvom
adaptérov.
Pneumatické valce dlhé (obj. č. 000855) sa
upevňujú prostredníctvom závitových puzdier
System 28.

550

000850

000851

000855

000860

Cez pripojovací blok (obj. č. 000860) sa
pneumatické valce spoja s kompresorom a
môžu byť ovládané s prevádzkovým tlakom od
1 do 10 bar. Rozsah zdvihu, v závislosti od typu
valca, je 25 mm alebo 50 mm.

PNEUMATICKÉ UPÍNAČE

Sila

Pneumatický valec krátky vrátane adaptéra System 16

F = 650 N
pri 8 bar

Pneumatický valec krátky vrátane adaptéra System 28
Pneumatický valec dlhý pre System 28
Rozdeľovač 8 výstupov

Hmotnosť:

Obj. číslo

0,90 kg

0-000850
249,00 €



F = 650 N
pri 8 bar

0,93 kg

0-000851
239,00 €



F = 350 N
pri 8 bar

0,80 kg

0-000855
209,00 €



0,14 kg

0-000860
229,00 €



 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

551

SPOJOVACIE PRVKY
Adaptér

Popis:
Adaptér špeciálne navrhnutý pre upevnenie
skrutkových upínačov naprieč systémami.
Adaptér sa upína na stôl pomocou upínacích
čapov. Otvor v strede je určený pre bezpečné
a rýchle upevnenie upínačov.

000570

000571.N

000572.N

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

Hmotnosť:

Adaptér 28 -> 16
- Čiernené / nitridovaný

150 mm

50 mm

35 mm

0,94 kg

2-000570
36,00 €



Adaptér 28 -> 22
- nitridovaný

150 mm

50 mm

35 mm

1,09 kg

2-000571.N
36,00 €



Adaptér 22 -> 16
- nitridovaný

150 mm

50 mm

25 mm

0,83 kg

2-000572.N
36,00 €



 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

552

= Odolnosť voči ryhám

=

Ochrana proti rozstreku
zvárania

= Ochrana pred koróziou

Obj. číslo

SPOJOVACIE PRVKY
Medzisystémový rýchloupínací čap

Popis:
Rýchloupínací čap navrhnutý špeciálne pre
upevnenie komponentov väčších systémov na
menšie systémy. Veľkosť guľôčok a upínacia
sila sa zhoduje s rýchloupínacími čapmi. Štvrtá
guľôčka umiestená v strede redukuje vnútorné
trenie a zvyšuje silu ručného kolieska. Nový
rýchloupínací čap je vybavený O-krúžkami, je ho
však stále ľahké vyčistiť.
Tento čap nie je dovolené používať na upínanie
stolov a U-profilov.

000520

002822

002216

Dĺžka: (a)

Ø: (o)

Hmotnosť:

SK:

AM:

ZK:

Obj. číslo

Medzisystémový rýchloupínací čap krátky 28 -> 16
- Čiernené

75 mm

40 mm

0,32 kg

55,00 kN

10,00 Nm

10,00 kN

2-000520
42,00 €



Medzisystémový rýchloupínací čap krátky 28 -> 22
- Čiernené

88 mm

40 mm

0,45 kg

130,00 kN

15,00 Nm

15,00 kN

2-002822
42,00 €



Medzisystémový rýchloupínací čap krátky 22 -> 16
- Čiernené

71 mm

35 mm

0,28 kg

55,00 kN

10,00 Nm

10,00 kN

2-002216
39,00 €



SK=Pevnosť v šmyku; AM=Uťahovací moment; ZK=Pevnosť v ťahu;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

553

SPOJOVACIE PRVKY
Redukčné puzdro

Popis:
Redukčné puzdro špeciálne navrhnuté pre
upínanie komponentov menších systémov na
väčších systémoch. Redukčné puzdro zafixované
v komponente ponúka možnosť upnutia
pomocou čapov iného systému. Toto puzdro je
vhodné pre štandardné systémové otvory, ale
nie je vhodné pre oválne otvory.
Na upnutie redukčného puzdra pre System 22 je
potrebný Upínací čap dlhý.

000545

000541

000543

Dĺžka: (a)

Ø: (o)

Hmotnosť:

Redukčné puzdro 16 -> 28
- Čiernené

24 mm

32 mm

0,05 kg

2-000545
11,00 €



Redukčné puzdro 16 -> 22
- požadovaný dlhý upínací čap
- Čiernené

24 mm

27 mm

0,04 kg

2-000541
11,00 €



Redukčné puzdro 22 -> 28
- požadovaný dlhý upínací čap
- Čiernené

36 mm

32 mm

0,08 kg

2-000543
11,00 €



 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

554

Obj. číslo

SPOJOVACIE PRVKY
Redukčné puzdro

Popis:
Redukčné puzdro špeciálne navrhnuté pre
upínanie komponentov väčších systémov na
komponentoch menších systémov. Redukčné
puzdro zafixované v komponente umožňuje
použitie čapov menších systémov. Toto puzdro je
vhodné pre systémové otvory, ako aj pre oválne
otvory.
Na upnutie redukčného puzdra pre System 22 je
potrebný Upínací čap dlhý.

000544

000546

000542

Dĺžka: (a)

Ø: (o)

Hmotnosť:

Obj. číslo

Redukčné puzdro 28 -> 22
- požadovaný dlhý upínací čap
- Čiernené

35 mm

36 mm

0,10 kg

2-000544
11,00 €



Redukčné puzdro 28 -> 16
- Čiernené

29 mm

36 mm

0,07 kg

2-000546
11,00 €



Redukčné puzdro 22 -> 16
- požadovaný dlhý upínací čap
- Čiernené

23 mm

31 mm

0,05 kg

2-000542
11,00 €



 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

555

SPOJOVACIE PRVKY
Adaptér

Popis:
Adaptér špeciálne navrhnutý pre umiestnenie
komponentov vo väčších systémových otvoroch (nie
je vhodný pre upínanie upínacími čapmi). Vložením
do závitovej podpery umožní jej použitie s dielmi
iných systémov.

000547

000549

000548

Dĺžka: (a)

Ø: (o)

Hmotnosť:

Adaptér 16 -> 28
- Čiernené

40 mm

31 mm

0,12 kg

2-000547
12,00 €



Adaptér 22 -> 28
- Čiernené

25 mm

30 mm

0,04 kg

2-000549
12,00 €



Adaptér 16 -> 22
- Čiernené

18 mm

24 mm

0,02 kg

2-000548
12,00 €



 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

556

Obj. číslo

SPOJOVACIE PRVKY
Spojovací čap

Popis:
Spojovací čap špeciálne navrhnutý pre spojenia
stolov rôznych systémov. Všetky komponenty
rôznych systémov môžu byť spojené
prostredníctvom systémových otvorov.

000562

028022

022016

Dĺžka: (a)

Ø: (o)

Hmotnosť:

Obj. číslo

Spojovací čap 28 <-> 16
- Čiernené

34 mm

32 mm

0,12 kg

2-000562
20,00 €



Spojovací čap 28 <-> 22
- Čiernené

36 mm

32 mm

0,11 kg

2-028022
20,00 €



Spojovací čap 22 <-> 16
- Čiernené

27 mm

27 mm

0,15 kg

2-022016
18,00 €



 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

557

ÚDRŽBA
Antiadhézny a antikorózny prípravok

Popis:
Antiadhézny a antikorózny prípravok je nehorľavý,
vodeodolný prípravok, ktorý chráni zváracie stoly
pred rozstrekom zváracích guľôčok. Tento prípravok
nevytvára pri zváraní žiadne toxické alebo zdraviu
škodlivé výpary.
Antiadhézny a antikorózny prípravok môže
byť použitý aj na zvárané diely (napr. oceľ,
nehrdzavejúca oceľ, hliník, pozinkované diely).
V prípade, že tieto diely budú následne lakované,
musia sa zbytky prípravku odstrániť vhodným
čistiacim prostriedkom ako napr. voda, vodné, kyslé
a neutrálne roztoky (napr. 2 % podiel čistiaceho
prostriedku vo vode). Nie sú vhodné studené
čistiace prostriedky a chlórované uhľovodíky.

000924

000929

Antiadhézny a antikorózny prípravok sa aplikuje
postrekom (alternatívne štetcom, handrou a pod.).
Prípravok je efektívny aj vo vlhkom a suchom
prostredí. Zváracie guľôčky sa po zváraní dajú
jednoducho odstrániť. Ročné náklady na použitie
prípravku pri každodennom použití sa pohybujú na
úrovni cca. 20-30 EUR / m².
Všetky bezpečnostné informácie o prostriedku sú
dostupné na našej webovej stránke.

000926

558

ÚDRŽBA

Hmotnosť:

Antiadhézny a antikorózny prípravok
- rozprašovač 1 litrov

Obj. číslo

1,10 kg

2-000924
13,00 €



Set Antiadhézny a antikorózny prípravok 8x 1 litrov v rozprašovači
- rozprašovač 1 litrov

8,80 kg

2-000924.8
104,00 €



Antiadhézny a antikorózny prípravok
- fľaša 1 litrov

1,10 kg

2-000929
29,00 €



Antiadhézny a antikorózny prípravok
- nádoba 5 litrov

5,20 kg

2-000926
39,00 €



Set Antiadhézny a antikorózny prípravok 6x 5 litrov
- nádoba 5 litrov

31,20 kg

2-000926.6
234,00 €



 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

559

ÚDRŽBA
Základný čistič

Popis:
Základný čistiaci prostriedok na báze vody, ktorý
je vhodný na denné použitie. Za normálnych
okolností zamedzuje korózii. V prípade zvýšenej
vlhkosti prostredia nie je vhodné používať čistiace
prostriedky na báze vody.
Bezpečnostný list produktu je dostupný na našom
webe.

000914

000915

Hmotnosť:

Obj. číslo

Základný čistič
- rozprašovač 1 litrov

1,10 kg

2-000914
11,00 €



Set Základný čistič 8x 1 litrov v rozprašovači
- rozprašovač 1 litrov

8,80 kg

2-000914.8
88,00 €



Základný čistič
- nádoba 5 litrov

5,20 kg

2-000915
33,00 €



Set Základný čistič 6x 5 litrov
- nádoba 5 litrov

31,20 kg

2-000915.6
198,00 €



 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

560

ÚDRŽBA
Viacúčelový brúsny kameň

Popis:
K dosiahnutiu čistoty povrchu zváracích stolov
a ostatných dielov Siegmund, k odstráneniu
poškodenia a pozostatkov z rozstreku zváracích
guľôčok je vhodný tento brúsny kameň.
Neodporúčame použitie iných brúsnych
nástrojov. S týmto brúsnym kameňom máte
k dispozícii ideálny nástroj na udržiavanie
dokonalého povrchu stola.
Vhodné pre zváracie stoly a príslušenstvo bez
nitridovanej úpravy.

000940

000942

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

Hmotnosť:

Obj. číslo

Viacúčelový brúsny kameň
- 200x50x25

200 mm

50 mm

25 mm

0,56 kg

2-000940
16,00 €



Viacúčelový brúsny kameň
- 150x50x25

150 mm

50 mm

25 mm

0,42 kg

2-000942
13,00 €



 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

561

STOLY

NOHY STOLA

DORAZY

UHOLNÍKY

ČAPY

UPÍNAČE & PRÍSLUŠENSTVO

PRIZMY & PODPERY

RYCHLOUPÍNACIE ZARIADENIA & ADAPTÉR

PRÍSLUŠENSTVO

POLOHOVADLÁ

STOLY

Strana 568

Strana 572

Strana 576

Strana 580

Basic plazmanitridovaný

Professional Nehrdzavejúca oceľ

Professional 750 plazmanitridovaný

Professional Extreme 8.7 1000x500x100 plazmanitridovaný

Strana 582

Strana 584

Strana 586

Strana 588

Professional Extreme 8.7 1000x1000x100 plazmanitridovaný

Professional Extreme 8.7 1200x800x100 plazmanitridovaný

Professional Extreme 8.7 1200x1200x100 plazmanitridovaný

Professional Extreme 8.7 1500x1000x100 plazmanitridovaný

Strana 590

Strana 592

Strana 594

Strana 596

Professional Extreme 8.7 1500x1500x100 plazmanitridovaný

Professional Extreme 8.7 2000x1000x100 plazmanitridovaný

Professional Extreme 8.7 2000x1200x100 plazmanitridovaný

Professional Extreme 8.7 2400x1200x100 plazmanitridovaný

Strana 598

Strana 600

Strana 602

Strana 604

Professional Extreme 8.7 3000x1500x100 plazmanitridovaný

Professional Extreme 8.7 4000x2000x100 plazmanitridovaný

Zvárací stôl - špeciálne veľkosti
plazmanitridovaný

Hliníková doska s otvormi pre stôl

Strana 606

Strana 608

Strana 610

Strana 612

Oktagonálny stôl 100
plazmanitridovaný

Oktagonálny stôl 50
plazmanitridovaný

Oktagonálny stôl 12
plazmanitridovaný

Upínacia a výmenná doska s otvormi
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STOLY

Strana 614

Strana 616

Podperné a upínacie puzdro

Segmentové platne s otvormi
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STOLY
Basic

Basic
Zváracie stoly Basic sú vyrobené z vysoko kvalitnej ocele
S355J2+N a potom upravené termochemickým procesom
plazmanitridovania. Takto upravené stoly prechádzajú
celým radom termochemických procesov, ktoré ho robia
odolnejším proti korózii. Zároveň sa týmito procesmi zvyšujú aj
mechanické vlastnosti stolov.

Video o produkte
nájdete na:

www.siegmund.com/
V161035

750 | 815 | 850
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Noha s pätkou pre ukotvenie do
podlahy
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brzdou

550-950
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Základná noha
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NOHY STOLA

Strana 624
Výškovo nastaviteľná noha

Výška nohy v mm.
Rozmery uvedené čiernou farbou sú štandardné výšky nôh pre
stoly uvedené vyššie. Rozmery uvedené šedou farbou, v závislosti
na type nohy, sú dostupné bez dodatočných príplatkov ale musia
byť uvedené na objednávke. Samozrejme môžete použiť aj iné
verzie nôh stola System 16 pre stôl Basic System 16.

STOLY

1.

7.

50 mm

4.

11,5-13 mm

2.

3.

5.

6.

8.

9.

25

50

16 mm

25

50

1. HRÚBKA MATERIÁLU

4. BOČNÝ PANEL

7. REBROVANIE

• cca. 11,5 – 13 mm

50 mm výška

Konštrukcia vystužená rebrovaním

5. PREPRACOVANÉ ZAOBLENIA
2. MATERIÁL
Vysoko kvalitná oceľ S355J2+N,
plazmanitridované a BAR-úprava povrchu

• zaoblenie s polomerom 3 mm na horných
horizontálnych hranách stola redukuje možnosť
poškodenia Siegmund príslušenstva a komponentov
• zaoblenie s polomerom 6 mm na vertikálnych
hranách rohov redukuje riziko zranenia sa

8. NOHY STOLA
• Profil 70x70 mm
• Pätka Ø 70 mm (vyrobené z jedného kusa)
• Noha stola je presne nastaviteľná v rozsahu 40 mm
(Platí iba pre základné nohy)

TVRDOSŤ PODĽA VICKERSOVEJ STUPNICE
Tvrdosť povrchu: cca. 450 – 750
Základná tvrdosť: cca. 165 – 220

6. SYSTÉMOVÉ OTVORY

9. NOSNOSŤ

• Ø 16 mm

Nosnosť na nohu je 1.000 kg
Maximálne odporúčané zaťaženie:
so 4 nohami = 1.000 kg
s rovnomerným rozložením hmotnosti.
(Platí iba pre základné nohy)

Zaoblenie hrán systémových otvorov s
polomerom R2 na pracovnej doske stola:

3. ŠPECIFIKÁCIA
• Vzdialenosť otvorov 50 mm
• Mriežka s rozostupom 50 mm

• redukcia poškodenia stola, Siegmund príslušenstva a
komponentov zákazníka
• pre jednoduchšie vkladanie čapov a príslušenstva
• veľké skosenie hrán na spodnej strane stola pre
maximálnu upínaciu silu čapov (pozrite stranu 684)

Matematicky celkové dovolené zaťaženia sú oveľa vyššie.
Uvedené povolené zaťaženia sú vypočítané s ohľadom
na bezpečnosť.

V prípade požadovanej vyššej nosnosti nás prosím
neváhajte kontaktovať.
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STOLY
Basic Zvárací stôl

Popis:
Stôl Basic je osadený horizontálne / vertikálne
usporiadanými systémovými otvormi s rastrom
50 mm. Priemer týchto otvorov je 16 mm,
hrúbka materiálu je cca. 11,5-13 mm a stôl je
vyrobený z vysoko kvalitnej ocele S355J2+N +
plazmanitridovanie. Raster s rozostupom 50 mm
uľahčuje zostavenie prípravku.
Rôzne verzie nôh stolov nájdete na strane 620.
Špeciálne vybavenie zváracích stolov je dostupné
na požiadanie.
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STOLY

Basic plazmanitridovaný
raster 50 mm

Znížená cena bez
plazmanitridovania

Nohy stola:

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

Hmotnosť:

Basic 1000x1000x50
s Základná noha 815
Výška stola 850

4

1000 mm

1000 mm

50 mm

cca. 183 kg

161010.P
1.070,00 €



2-165110.B
-125,00 €



Basic 1200x800x50
s Základná noha 815
Výška stola 850

4

1200 mm

800 mm

50 mm

cca. 173 kg

161025.P
1.070,00 €



2-165125.B
-125,00 €



Basic 1200x1200x50
s Základná noha 815
Výška stola 850

4

1200 mm

1200 mm

50 mm

cca. 242 kg

161015.P
1.392,00 €



2-165115.B
-150,00 €



Basic 1500x1000x50
s Základná noha 815
Výška stola 850

4

1500 mm

1000 mm

50 mm

cca. 244 kg

161035.P
1.500,00 €



2-165135.B
-150,00 €



 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

Príplatok za stôl s inými nohami pozostáva z rozdielu ceny štandardnej nohy a zvolenej nohy.
Hmotnosť = Stôl + Paleta + Základná noha
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STOLY
Nehrdzavejúca oceľ

Nehrdzavejúca oceľ
Stoly z nehrdzavejúcej ocele sú vhodné na prácu s dielmi z
nehrdzavejúcej ocele predovšetkým tam, kde si to vyžadujú
okolnosti, ako napr. vo farmaceutickom alebo potravinárskom
priemysle.

Video o produkte
nájdete na:

www.siegmund.com/
V160020.E
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Strana 624
Výškovo nastaviteľná noha

Výška nohy v mm.
Rozmery uvedené čiernou farbou sú štandardné výšky nôh
pre stoly uvedené vyššie. Rozmery uvedené šedou farbou,
v závislosti na type nohy, sú dostupné bez dodatočných
príplatkov ale musia byť uvedené na objednávke.

STOLY

1.

7.

100 mm

4.

11,5-13 mm

2.

3.

5.

6.

8.

9.

25

50

16 mm

25

50

1. HRÚBKA MATERIÁLU

4. BOČNÝ PANEL

7. REBROVANIE

• cca. 11,5 – 13 mm

• 100 mm výška
• dodatočné systémové otvory ponúkajú paralelné
upínanie s rastrom 25 mm

Niekoľkonásobné rebrovanie na
spodnej strane stola pre optimálnu
stabilitu a presnosť

5. PREPRACOVANÉ ZAOBLENIA

8. NOHY STOLA

• zaoblenie s polomerom 3 mm na horných
horizontálnych hranách stola redukuje možnosť
poškodenia Siegmund príslušenstva a komponentov
• zaoblenie s polomerom 6 mm na vertikálnych
hranách rohov redukuje riziko zranenia sa

• Profil 70x70 mm
• Pätka Ø 70 mm (vyrobené z jedného kusa)
• Noha stola je presne nastaviteľná v
rozsahu 40 mm (Platí iba pre základné nohy)

2. MATERIÁL
vysoko kvalitná nehrdzavejúca oceľ X5CrNi18-10 (1.4301)

TVRDOSŤ PODĽA VICKERSOVEJ STUPNICE
Základná tvrdosť cca. 266 – 382

6. SYSTÉMOVÉ OTVORY
• Ø 16 mm

3. ŠPECIFIKÁCIA
• Vzdialenosť otvorov 50 mm
• Mriežka s rozostupom 50 mm

Zaoblenie hrán systémových otvorov s
polomerom R2 na pracovnej doske stola:
• redukcia poškodenia stola, Siegmund príslušenstva
a komponentov zákazníka
• pre jednoduchšie vkladanie čapov a príslušenstva
• veľké skosenie hrán na spodnej strane stola pre
maximálnu upínaciu silu čapov (pozrite stranu 684)

9. NOSNOSŤ
Nosnosť na nohu je 1.000 kg
Maximálne odporúčané zaťaženie:
so 4 nohami = 2.000 kg
so 6 nohami = 3.000 kg
so 8 nohami = 4.000 kg
s rovnomerným rozložením hmotnosti.
(Platí iba pre základné nohy)
Matematicky celkové dovolené zaťaženia sú oveľa vyššie.
Uvedené povolené zaťaženia sú vypočítané s ohľadom
na bezpečnosť.

V prípade požadovanej vyššej nosnosti nás prosím
neváhajte kontaktovať.
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STOLY
Nehrdzavejúca oceľ Zvárací stôl

Popis:
Stôl z nehrdzavejúcej ocele s horizontálne /
vertikálne usporiadanými systémovými otvormi
a paralelným 25 mm rastrom otvorov na bokoch
stola. Stôl pozostáva zo 16 mm systémových
otvorov, hrúbka materiálu je cca. 11,5-13 mm
a je vyrobený z vysoko kvalitnej nehrdzavejúcej
ocele X5CrNi18-10 (V2A). Raster s rozostupom
50 mm uľahčuje zostavenie prípravku.
Rôzne verzie nôh stolov nájdete na strane 620.
Stoly z nehrdzavejúcej ocele sú taktiež dostupné
so zdvíhacím zariadením a spojovacím rámom.
Špeciálne vybavenie zváracích stolov je dostupné
na požiadanie.
Ilustračné fotografie všetkých veľkostí nájdete na
www.siegmund.com.
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STOLY

Nohy stola:

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

Hmotnosť:

Professional 1000x500x100 Nehrdzavejúca oceľ
s Základná noha 750
Výška stola 850

4

1000 mm

500 mm

100 mm

cca. 149 kg

2-160005.E
1.755,00 €



Professional 1000x1000x100 Nehrdzavejúca oceľ
s Základná noha 750
Výška stola 850

4

1000 mm

1000 mm

100 mm

cca. 219 kg

2-160010.E
2.834,00 €



Professional 1200x800x100 Nehrdzavejúca oceľ
s Základná noha 750
Výška stola 850

4

1200 mm

800 mm

100 mm

cca. 219 kg

2-160025.E
2.564,00 €



Professional 1200x1200x100 Nehrdzavejúca oceľ
s Základná noha 750
Výška stola 850

4

1200 mm

1200 mm

100 mm

cca. 279 kg

2-160015.E
3.644,00 €



Professional 1500x1000x100 Nehrdzavejúca oceľ
s Základná noha 750
Výška stola 850

4

1500 mm

1000 mm

100 mm

cca. 299 kg

2-160035.E
3.913,00 €



Professional 1500x1500x100 Nehrdzavejúca oceľ
s Základná noha 750
Výška stola 850

4

1500 mm

1500 mm

100 mm

cca. 399 kg

2-160050.E
5.397,00 €



Professional 2000x1000x100 Nehrdzavejúca oceľ
s Základná noha 750
Výška stola 850

4

2000 mm

1000 mm

100 mm

cca. 374 kg

2-160020.E
5.127,00 €



Professional 2000x1200x100 Nehrdzavejúca oceľ
s Základná noha 750
Výška stola 850

4

2000 mm

1200 mm

100 mm

cca. 439 kg

2-160060.E
5.667,00 €



Professional 2400x1200x100 Nehrdzavejúca oceľ
s Základná noha 750
Výška stola 850

6

2400 mm

1200 mm

100 mm

cca. 537 kg

2-160030.E
6.746,00 €



Professional 3000x1500x100 Nehrdzavejúca oceľ
s Základná noha 750
Výška stola 850

6

3000 mm

1500 mm

100 mm

cca. 762 kg

2-160040.E
9.445,00 €



Iné veľkosti na požiadanie

Nehrdzavejúca oceľ

·



 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

Príplatok za stôl s inými nohami pozostáva z rozdielu ceny štandardnej nohy a zvolenej nohy.
Hmotnosť = Stôl + Paleta + Základná noha
573

STOLY
Professional 750

Professional 750
Tvrdosť povrchu až 750 HV!
Zváracie stoly Professional 750 sú vyrábané z ocele S355J2+N
a dodatočne upravené plazmanitridovaním a povrchovou
úpravou. Na základe väčšej nosnosti zváracích stolov sú
špeciálne určené pre prácu s ťažkými dielmi.
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NOHY STOLA

Strana 624
Výškovo nastaviteľná noha

Výška nohy v mm.
Rozmery uvedené čiernou farbou sú štandardné výšky nôh
pre stoly uvedené vyššie. Rozmery uvedené šedou farbou,
v závislosti na type nohy, sú dostupné bez dodatočných
príplatkov ale musia byť uvedené na objednávke.

STOLY

1.

7.

100 mm

4.

11,5-13 mm

2.

3.

5.

6.

8.

9.

25

50

16 mm

25

50

1. HRÚBKA MATERIÁLU

4. BOČNÝ PANEL

7. REBROVANIE

• cca. 11,5 – 13 mm

• 100 mm výška
• dodatočné systémové otvory ponúkajú
paralelné upínanie s rastrom 25 mm

Niekoľkonásobné rebrovanie na
spodnej strane stola pre optimálnu
stabilitu a presnosť

5. PREPRACOVANÉ ZAOBLENIA

8. NOHY STOLA

• zaoblenie s polomerom 3 mm na horných
horizontálnych hranách stola redukuje
možnosť poškodenia Siegmund príslušenstva a
komponentov
• zaoblenie s polomerom 6 mm na vertikálnych
hranách rohov redukuje riziko zranenia sa

• Profil 70x70 mm
• Pätka Ø 70 mm (vyrobené z jedného kusa)
• Noha stola je presne nastaviteľná v rozsahu 40 mm
(Platí iba pre základné nohy)

2. MATERIÁL
Vysoko kvalitná oceľ S355J2+N,
plazmanitridované a BAR-úprava povrchu*

TVRDOSŤ PODĽA VICKERSOVEJ STUPNICE
Tvrdosť povrchu: cca. 450 – 750
Základná tvrdosť: cca. 165 – 220

6. SYSTÉMOVÉ OTVORY
• Ø 16 mm

* Dôsledkom nedostatočnej materiálovej tvrdosti
Professional 750 je výrazne vyššie opotrebovanie
výrobku.

3. ŠPECIFIKÁCIA
• Vzdialenosť otvorov 50 mm
• Mriežka s rozostupom 50 mm

Zaoblenie hrán systémových otvorov s
polomerom R2 na pracovnej doske stola:
• redukcia poškodenia stola, Siegmund príslušenstva a
komponentov zákazníka
• pre jednoduchšie vkladanie čapov a príslušenstva
• ešte menšia priľnavosť rozstreku na okrajoch
systémových otvorov
• menšia pravdepodobnosť poškodenia okrajov
systémových otvorov dôsledkom manipulácie ťažkých
dielov
• veľké skosenie hrán na spodnej strane stola pre
maximálnu upínaciu silu čapov (pozrite stranu 684)

9. NOSNOSŤ
Nosnosť na nohu je 1.000 kg
Maximálne odporúčané zaťaženie:
so 4 nohami = 2.000 kg
so 6 nohami = 3.000 kg
so 8 nohami = 4.000 kg
s rovnomerným rozložením hmotnosti.
(Platí iba pre základné nohy)
Matematicky celkové dovolené zaťaženia sú oveľa vyššie.
Uvedené povolené zaťaženia sú vypočítané s ohľadom
na bezpečnosť.

V prípade požadovanej vyššej nosnosti nás prosím
neváhajte kontaktovať.
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STOLY
Professional 750

Popis:
Stôl Professional 750 osadený horizontálne /
vertikálne usporiadanými systémovými otvormi
na pracovnej doske a paralelným rastrom
otvorov s rozostupom 25 mm na bokoch stola.
Stôl je osadený 16 mm systémovými otvormi,
hrúbka materiálu je cca. 11,5-13 mm a je
vyrobený z vysoko kvalitnej ocele S355J2+N.
Raster s rozostupom 50 mm uľahčuje zostavenie
prípravku.
Zváracie stoly sú vyrobené milimetrovou
stupnicou.
Rôzne verzie nôh stolov nájdete na strane 620.
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STOLY

Professional 750
plazmanitridovaný
raster 50 mm

Znížená cena bez
plazmanitridovania

Nohy stola:

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

Hmotnosť:

Professional 750 1000x500x100 plazmanitridovaný
s Základná noha 750
Výška stola 850

4

1000 mm

500 mm

100 mm

cca. 128 kg

2-160005.P
995,00 €



2-165105
-86,00 €



Professional 750 1000x1000x100 plazmanitridovaný
s Základná noha 750
Výška stola 850

4

1000 mm

1000 mm

100 mm

cca. 193 kg

2-160010.P
1.327,00 €



2-165110
-104,00 €



Professional 750 1200x800x100 plazmanitridovaný
s Základná noha 750
Výška stola 850

4

1200 mm

800 mm

100 mm

cca. 195 kg

2-160025.P
1.327,00 €



2-165125
-104,00 €



Professional 750 1200x1200x100 plazmanitridovaný
s Základná noha 750
Výška stola 850

4

1200 mm

1200 mm

100 mm

cca. 261 kg

2-160015.P
1.661,00 €



2-165115
-178,00 €



Professional 750 1500x1000x100 plazmanitridovaný
s Základná noha 750
Výška stola 850

4

1500 mm

1000 mm

100 mm

cca. 281 kg

2-160035.P
1.758,00 €



2-165135
-159,00 €



Professional 750 1500x1500x100 plazmanitridovaný
s Základná noha 750
Výška stola 850

4

1500 mm

1500 mm

100 mm

cca. 397 kg

2-160050.P
2.360,00 €



2-165150
-215,00 €



Professional 750 2000x1000x100 plazmanitridovaný
s Základná noha 750
Výška stola 850

4

2000 mm

1000 mm

100 mm

cca. 354 kg

2-160020.P
2.360,00 €



2-165120
-294,00 €



Professional 750 2000x1200x100 plazmanitridovaný
s Základná noha 750
Výška stola 850

4

2000 mm

1200 mm

100 mm

cca. 415 kg

2-160060.P
2.790,00 €



2-165160
-300,00 €



Professional 750 2400x1200x100 plazmanitridovaný
s Základná noha 750
Výška stola 850

6

2400 mm

1200 mm

100 mm

cca. 503 kg

2-160030.P
3.220,00 €



2-165130
-314,00 €



Professional 750 3000x1500x100 plazmanitridovaný
s Základná noha 750
Výška stola 850

8

3000 mm

1500 mm

100 mm

cca. 795 kg

2-160050.P.2
4.720,00 €



2-165150.2
-430,00 €



Iné veľkosti na požiadanie

·



 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

Príplatok za stôl s inými nohami pozostáva z rozdielu ceny štandardnej nohy a zvolenej nohy.
Hmotnosť = Stôl + Paleta + Základná noha
160050.P.2: Skladá sa z 2 stolov 1,5 x 1,5 m vrátane 6 spojovacích čapov.
577

STOLY
Professional Extreme 8.7

Professional Extreme 8.7
Tvrdosť povrchu až 850 HV!
Stoly Professional Extreme 8.7 sú vyrábané zo špeciálnej
nástrojovej ocele s dodatočnou plazmanitridovanou
povrchovou úpravou. Sú zvlášť vhodné pre prácu s veľmi
ťažkými dielmi.

Video o produkte
nájdete na:

www.siegmund.com/
V160020.X
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Strana 624
Výškovo nastaviteľná noha

Výška nohy v mm.
Rozmery uvedené čiernou farbou sú štandardné výšky nôh
pre stoly uvedené vyššie. Rozmery uvedené šedou farbou,
v závislosti na type nohy, sú dostupné bez dodatočných
príplatkov ale musia byť uvedené na objednávke.
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1. HRÚBKA MATERIÁLU

4. BOČNÝ PANEL

7. REBROVANIE

• cca. 11,5 – 13 mm

• 100 mm výška
• dodatočné systémové otvory ponúkajú
paralelné upínanie s rastrom 25 mm

Niekoľkonásobné rebrovanie na
spodnej strane stola pre optimálnu
stabilitu a presnosť

5. PREPRACOVANÉ ZAOBLENIA

8. NOHY STOLA

• zaoblenie s polomerom 3 mm na horných
horizontálnych hranách stola redukuje
možnosť poškodenia Siegmund príslušenstva a
komponentov
• zaoblenie s polomerom 6 mm na vertikálnych
hranách rohov redukuje riziko zranenia sa

• Profil 70x70 mm
• Pätka Ø 70 mm (vyrobené z jedného kusa)
• Noha stola je presne nastaviteľná v rozsahu 40 mm
(Platí iba pre základné nohy)

2. MATERIÁL
Tvrdená nástrojová oceľ X8.7,
plazmanitridované a BAR-úprava povrchu*

TVRDOSŤ PODĽA VICKERSOVEJ STUPNICE
Doska stola:
Tvrdosť povrchu: cca. 450 – 850
Základná tvrdosť: cca. 280 – 340
Bok stola:
Tvrdosť povrchu: cca. 450 – 750
Základná tvrdosť: cca. 165 – 220

* Boky stola sú vyrobené z našej štandardnej, vysoko
kvalitnej ocele S355J2+N s ohľadom na ideálny
pomer výkonu, životnosti a ceny.

3. ŠPECIFIKÁCIA
• Vzdialenosť otvorov 50 mm
• Mriežka s rozostupom 50 mm

6. SYSTÉMOVÉ OTVORY
• Ø 16 mm
Zaoblenie hrán systémových otvorov s
polomerom R2 na pracovnej doske stola:
• redukcia poškodenia stola, Siegmund príslušenstva
a komponentov zákazníka
• pre jednoduchšie vkladanie čapov a príslušenstva
• ešte menšia priľnavosť rozstreku na okrajoch
systémových otvorov
• menšia pravdepodobnosť poškodenia okrajov
systémových otvorov dôsledkom manipulácie
ťažkých dielov
• veľké skosenie hrán na spodnej strane stola pre
maximálnu upínaciu silu čapov (pozrite stranu 684)

9. NOSNOSŤ
Nosnosť na nohu je 1.000 kg
Maximálne odporúčané zaťaženie:
so 4 nohami = 2.000 kg
so 6 nohami = 3.000 kg
so 8 nohami = 4.000 kg
s rovnomerným rozložením hmotnosti.
(Platí iba pre základné nohy)
Matematicky celkové dovolené zaťaženia sú oveľa vyššie.
Uvedené povolené zaťaženia sú vypočítané s ohľadom
na bezpečnosť.

V prípade požadovanej vyššej nosnosti nás prosím
neváhajte kontaktovať.

579

STOLY
Professional Extreme 8.7
1000x500x100 mm
Popis:
Stôl Professional Extreme, 1000x500x100 mm,
osadený horizontálne / vertikálne usporiadanými
systémovými otvormi s rozostupom 50 mm na
pracovnej doske a paralelným rastrom otvorov
s rozostupom 25 mm na bokoch stola. Priemer
systémových otvorov je 16 mm, hrúbka materiálu je
cca. 11,5-13 mm. Pracovná doska stola je vyrobená
zo špeciálne tvrdenej nástrojovej ocele. Všetky štyri
boky stola sú vyrobené z našej štandardne vysoko
kvalitnej ocele S355J2+N vzhľadom na ideálnu
rovnováhu vlastností materiálu, životnosti a ceny.
Raster s rozostupom 50 mm uľahčuje zostavenie
prípravku.
Zváracie stoly sú vyrobené milimetrovou stupnicou.
Rôzne verzie nôh stolov nájdete na strane 620.

Hmotnosť: cca. 128 kg
Hmotnosť = Stôl + Paleta + Základná noha

580

STOLY
Professional Extreme 8.7
1000x500x100 mm
Professional
Extreme 8.7 raster 50 mm

1000x500x100 - plazmanitridovaný
bez nôh

Znížená cena bez
plazmanitridovania

2-160005.X7.T1
924,00 €



2-165105
-86,00 €



2-160005.X7
1.108,00 €



2-165105
-86,00 €



s Základná noha 750
Výška stola 850
 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

Možné varianty nôh pre zvárací stôl Professional Extreme
Príplatok Základná
noha
(pozrite stranu 622)

Príplatok Noha s
pätkou pre ukotvenie do podlahy

Príplatok Výškovo
nastaviteľná noha
(pozrite stranu 624)

(pozrite stranu 625)

Vymeniteľné bez
príplatku

2-160857.XX

2-160875.XX

2-160877.XX

•

52,00 €

46,00 €

Špeciálne vybavenie pre zváracie stoly Professional Extreme

Bočný panel

Povrch

Extra príplatok
za dva-krát tvrdené
boky stola

Príplatok za
diagonálny raster pre
boky stola

Príplatok za
diagonálny raster závitová diera
M8 / M12 / M16

(pozrite stranu 578)

(pozrite stranu 82)

(pozrite stranu 82)

25

25

25

25

25

Napríklad pre
raster 50 mm

Professional Extreme

25

25

25

25
25

25

25

25

50

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

M8

M12

M16

25

2-166705.X

2-166605.X

2-166105.X

2-166205.X

2-166305.X

299,00 €

96,00 €

286,00 €

286,00 €

286,00 €

25

581

STOLY
Professional Extreme 8.7
1000x1000x100 mm
Popis:
Stôl Professional Extreme, 1000x1000x100 mm,
osadený horizontálne / vertikálne usporiadanými
systémovými otvormi s rozostupom 50 mm na
pracovnej doske a paralelným rastrom otvorov
s rozostupom 25 mm na bokoch stola. Priemer
systémových otvorov je 16 mm, hrúbka materiálu je
cca. 11,5-13 mm. Pracovná doska stola je vyrobená
zo špeciálne tvrdenej nástrojovej ocele. Všetky štyri
boky stola sú vyrobené z našej štandardne vysoko
kvalitnej ocele S355J2+N vzhľadom na ideálnu
rovnováhu vlastností materiálu, životnosti a ceny.
Raster s rozostupom 50 mm uľahčuje zostavenie
prípravku.
Zváracie stoly sú vyrobené milimetrovou stupnicou.
Rôzne verzie nôh stolov nájdete na strane 620.

Hmotnosť: cca. 193 kg
Hmotnosť = Stôl + Paleta + Základná noha

582

STOLY
Professional Extreme 8.7
1000x1000x100 mm
Professional
Extreme 8.7 raster 50 mm

1000x1000x100 - plazmanitridovaný
bez nôh

Znížená cena bez
plazmanitridovania

2-160010.X7.T1
1.251,00 €



2-165110
-104,00 €



2-160010.X7
1.435,00 €



2-165110
-104,00 €



s Základná noha 750
Výška stola 850
 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

Možné varianty nôh pre zvárací stôl Professional Extreme
Príplatok Základná
noha
(pozrite stranu 622)

Príplatok Noha s
kolieskom a brzdou
750

Príplatok Noha s
pätkou pre ukotvenie
do podlahy

(pozrite stranu 626)

(pozrite stranu 625)

Príplatok Výškovo
nastaviteľná noha
(pozrite stranu 624)

Príplatok Výškovo
nastaviteľná noha s
kolieskom a brzdou
(pozrite stranu 627)

Vymeniteľné bez
príplatku

2-160857.XX

2-160876.XX

2-160875.XX

2-160877.XX

2-160879.XX

•

51,00 €

52,00 €

46,00 €

75,00 €

Špeciálne vybavenie pre zváracie stoly Professional Extreme

Bočný panel

Povrch

Extra príplatok
za dva-krát tvrdené
boky stola

Príplatok za
diagonálny raster pre
boky stola

Príplatok za
diagonálny raster závitová diera
M8 / M12 / M16

(pozrite stranu 578)

(pozrite stranu 82)

(pozrite stranu 82)

25

25

25

25

25

Napríklad pre
diagonálny raster pre bok stola.

Professional Extreme

25

25

25

25
25

25

25

25

50

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

M8

M12

M16

25

2-166710.X

2-166610.X

2-166110.X

2-166210.X

2-166310.X

379,00 €

137,00 €

409,00 €

409,00 €

409,00 €

25

583

STOLY
Professional Extreme 8.7
1200x800x100 mm
Popis:
Stôl Professional Extreme, 1200x800x100 mm,
osadený horizontálne / vertikálne usporiadanými
systémovými otvormi s rozostupom 50 mm na
pracovnej doske a paralelným rastrom otvorov
s rozostupom 25 mm na bokoch stola. Priemer
systémových otvorov je 16 mm, hrúbka materiálu je
cca. 11,5-13 mm. Pracovná doska stola je vyrobená
zo špeciálne tvrdenej nástrojovej ocele. Všetky štyri
boky stola sú vyrobené z našej štandardne vysoko
kvalitnej ocele S355J2+N vzhľadom na ideálnu
rovnováhu vlastností materiálu, životnosti a ceny.
Raster s rozostupom 50 mm uľahčuje zostavenie
prípravku.
Zváracie stoly sú vyrobené milimetrovou stupnicou.
Rôzne verzie nôh stolov nájdete na strane 620.

Hmotnosť: cca. 195 kg
Hmotnosť = Stôl + Paleta + Základná noha

584

STOLY
Professional Extreme 8.7
1200x800x100 mm
Professional
Extreme 8.7 raster 50 mm

1200x800x100 - plazmanitridovaný
bez nôh

Znížená cena bez
plazmanitridovania

2-160025.X7.T1
1.362,00 €



2-165125
-104,00 €



2-160025.X7
1.546,00 €



2-165125
-104,00 €



s Základná noha 750
Výška stola 850
 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

Možné varianty nôh pre zvárací stôl Professional Extreme
Príplatok Základná
noha
(pozrite stranu 622)

Príplatok Noha s
pätkou pre ukotvenie do podlahy

Príplatok Výškovo
nastaviteľná noha
(pozrite stranu 624)

(pozrite stranu 625)

Vymeniteľné bez
príplatku

2-160857.XX

2-160875.XX

2-160877.XX

•

52,00 €

46,00 €

Špeciálne vybavenie pre zváracie stoly Professional Extreme

Bočný panel

Povrch

Extra príplatok
za dva-krát tvrdené
boky stola

Príplatok za
diagonálny raster pre
boky stola

Príplatok za
diagonálny raster závitová diera
M8 / M12 / M16

(pozrite stranu 578)

(pozrite stranu 82)

(pozrite stranu 82)

25

25

25

25

25

Napríklad pre
Diagonálny raster M8

Professional Extreme

25

25

25

25
25

25

25

25

50

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

M8

M12

M16

25

2-166725.X

2-166625.X

2-166125.X

2-166225.X

2-166325.X

377,00 €

136,00 €

407,00 €

407,00 €

407,00 €

25

585

STOLY
Professional Extreme 8.7
1200x1200x100 mm
Popis:
Stôl Professional Extreme, 1200x1200x100 mm,
osadený horizontálne / vertikálne usporiadanými
systémovými otvormi s rozostupom 50 mm na
pracovnej doske a paralelným rastrom otvorov
s rozostupom 25 mm na bokoch stola. Priemer
systémových otvorov je 16 mm, hrúbka materiálu je
cca. 11,5-13 mm. Pracovná doska stola je vyrobená
zo špeciálne tvrdenej nástrojovej ocele. Všetky štyri
boky stola sú vyrobené z našej štandardne vysoko
kvalitnej ocele S355J2+N vzhľadom na ideálnu
rovnováhu vlastností materiálu, životnosti a ceny.
Raster s rozostupom 50 mm uľahčuje zostavenie
prípravku.
Zváracie stoly sú vyrobené milimetrovou stupnicou.
Rôzne verzie nôh stolov nájdete na strane 620.

Hmotnosť: cca. 261 kg
Hmotnosť = Stôl + Paleta + Základná noha

586

STOLY
Professional Extreme 8.7
1200x1200x100 mm
Professional
Extreme 8.7 raster 50 mm

1200x1200x100 - plazmanitridovaný
bez nôh

Znížená cena bez
plazmanitridovania

2-160015.X7.T1
1.694,00 €



2-165115
-178,00 €



2-160015.X7
1.878,00 €



2-165115
-178,00 €



s Základná noha 750
Výška stola 850
 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

Možné varianty nôh pre zvárací stôl Professional Extreme
Príplatok Základná
noha
(pozrite stranu 622)

Príplatok Noha s
kolieskom a brzdou
750

Príplatok Noha s
pätkou pre ukotvenie
do podlahy

(pozrite stranu 626)

(pozrite stranu 625)

Príplatok Výškovo
nastaviteľná noha
(pozrite stranu 624)

Príplatok Výškovo
nastaviteľná noha s
kolieskom a brzdou
(pozrite stranu 627)

Vymeniteľné bez
príplatku

2-160857.XX

2-160876.XX

2-160875.XX

2-160877.XX

2-160879.XX

•

51,00 €

52,00 €

46,00 €

75,00 €

Špeciálne vybavenie pre zváracie stoly Professional Extreme

Bočný panel

Povrch

Extra príplatok
za dva-krát tvrdené
boky stola

Príplatok za
diagonálny raster pre
boky stola

Príplatok za
diagonálny raster závitová diera
M8 / M12 / M16

(pozrite stranu 578)

(pozrite stranu 82)

(pozrite stranu 82)

25

25

25

25

25

Napríklad pre
Diagonálny raster M12

Professional Extreme

25

25

25

25
25

25

25

25

50

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

M8

M12

M16

25

2-166715.X

2-166615.X

2-166115.X

2-166215.X

2-166315.X

457,00 €

177,00 €

531,00 €

531,00 €

531,00 €

25

587

STOLY
Professional Extreme 8.7
1500x1000x100 mm
Popis:
Stôl Professional Extreme, 1500x1000x100 mm,
osadený horizontálne / vertikálne usporiadanými
systémovými otvormi s rozostupom 50 mm na
pracovnej doske a paralelným rastrom otvorov
s rozostupom 25 mm na bokoch stola. Priemer
systémových otvorov je 16 mm, hrúbka materiálu je
cca. 11,5-13 mm. Pracovná doska stola je vyrobená
zo špeciálne tvrdenej nástrojovej ocele. Všetky štyri
boky stola sú vyrobené z našej štandardne vysoko
kvalitnej ocele S355J2+N vzhľadom na ideálnu
rovnováhu vlastností materiálu, životnosti a ceny.
Raster s rozostupom 50 mm uľahčuje zostavenie
prípravku.
Zváracie stoly sú vyrobené milimetrovou stupnicou.
Rôzne verzie nôh stolov nájdete na strane 620.

Hmotnosť: cca. 281 kg
Hmotnosť = Stôl + Paleta + Základná noha

588

STOLY
Professional Extreme 8.7
1500x1000x100 mm
Professional
Extreme 8.7 raster 50 mm

1500x1000x100 - plazmanitridovaný
bez nôh

Znížená cena bez
plazmanitridovania

2-160035.X7.T1
1.786,00 €



2-165135
-159,00 €



2-160035.X7
1.970,00 €



2-165135
-159,00 €



s Základná noha 750
Výška stola 850
 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

Možné varianty nôh pre zvárací stôl Professional Extreme
Príplatok Základná
noha
(pozrite stranu 622)

Príplatok Noha s
kolieskom a brzdou
750

Príplatok Noha s
pätkou pre ukotvenie
do podlahy

(pozrite stranu 626)

(pozrite stranu 625)

Príplatok Výškovo
nastaviteľná noha
(pozrite stranu 624)

Príplatok Výškovo
nastaviteľná noha s
kolieskom a brzdou
(pozrite stranu 627)

Vymeniteľné bez
príplatku

2-160857.XX

2-160876.XX

2-160875.XX

2-160877.XX

2-160879.XX

•

51,00 €

52,00 €

46,00 €

75,00 €

Špeciálne vybavenie pre zváracie stoly Professional Extreme

Bočný panel

Povrch

Extra príplatok
za dva-krát tvrdené
boky stola

Príplatok za
diagonálny raster pre
boky stola

Príplatok za
diagonálny raster závitová diera
M8 / M12 / M16

(pozrite stranu 578)

(pozrite stranu 82)

(pozrite stranu 82)

25

25

25

25

25

Napríklad pre
Diagonálny raster M16

Professional Extreme

25

25

25

25
25

25

25

25

50

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

M8

M12

M16

25

2-166735.X

2-166635.X

2-166135.X

2-166235.X

2-166335.X

483,00 €

191,00 €

571,00 €

571,00 €

571,00 €

25

589

STOLY
Professional Extreme 8.7
1500x1500x100 mm
Popis:
Stôl Professional Extreme, 1500x1500x100 mm,
osadený horizontálne / vertikálne usporiadanými
systémovými otvormi s rozostupom 50 mm na
pracovnej doske a paralelným rastrom otvorov
s rozostupom 25 mm na bokoch stola. Priemer
systémových otvorov je 16 mm, hrúbka materiálu je
cca. 11,5-13 mm. Pracovná doska stola je vyrobená
zo špeciálne tvrdenej nástrojovej ocele. Všetky štyri
boky stola sú vyrobené z našej štandardne vysoko
kvalitnej ocele S355J2+N vzhľadom na ideálnu
rovnováhu vlastností materiálu, životnosti a ceny.
Raster s rozostupom 50 mm uľahčuje zostavenie
prípravku.
Zváracie stoly sú vyrobené milimetrovou stupnicou.
Rôzne verzie nôh stolov nájdete na strane 620.

Hmotnosť: cca. 397 kg
Hmotnosť = Stôl + Paleta + Základná noha

590

STOLY
Professional Extreme 8.7
1500x1500x100 mm
Professional
Extreme 8.7 raster 50 mm

1500x1500x100 - plazmanitridovaný
bez nôh

Znížená cena bez
plazmanitridovania

2-160050.X7.T1
2.414,00 €



2-165150
-215,00 €



2-160050.X7
2.598,00 €



2-165150
-215,00 €



s Základná noha 750
Výška stola 850
 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

Možné varianty nôh pre zvárací stôl Professional Extreme
Príplatok Základná
noha
(pozrite stranu 622)

Príplatok Noha s
kolieskom a brzdou
750

Príplatok Noha s
pätkou pre ukotvenie
do podlahy

(pozrite stranu 626)

(pozrite stranu 625)

Príplatok Výškovo
nastaviteľná noha
(pozrite stranu 624)

Príplatok Výškovo
nastaviteľná noha s
kolieskom a brzdou
(pozrite stranu 627)

Vymeniteľné bez
príplatku

2-160857.XX

2-160876.XX

2-160875.XX

2-160877.XX

2-160879.XX

•

51,00 €

52,00 €

46,00 €

75,00 €

Špeciálne vybavenie pre zváracie stoly Professional Extreme

Bočný panel

Povrch

Extra príplatok
za dva-krát tvrdené
boky stola

Príplatok za
diagonálny raster pre
boky stola

Príplatok za
diagonálny raster závitová diera
M8 / M12 / M16

(pozrite stranu 578)

(pozrite stranu 82)

(pozrite stranu 82)

25

25

25

25

25

Napríklad pre
raster 50 mm

Professional Extreme

25

25

25

25
25

25

25

25

50

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

M8

M12

M16

25

2-166750.X

2-166650.X

2-166150.X

2-166250.X

2-166350.X

685,00 €

282,00 €

846,00 €

846,00 €

846,00 €

25

591

STOLY
Professional Extreme 8.7
2000x1000x100 mm
Popis:
Stôl Professional Extreme, 2000x1000x100 mm,
osadený horizontálne / vertikálne usporiadanými
systémovými otvormi s rozostupom 50 mm na
pracovnej doske a paralelným rastrom otvorov
s rozostupom 25 mm na bokoch stola. Priemer
systémových otvorov je 16 mm, hrúbka materiálu je
cca. 11,5-13 mm. Pracovná doska stola je vyrobená
zo špeciálne tvrdenej nástrojovej ocele. Všetky štyri
boky stola sú vyrobené z našej štandardne vysoko
kvalitnej ocele S355J2+N vzhľadom na ideálnu
rovnováhu vlastností materiálu, životnosti a ceny.
Raster s rozostupom 50 mm uľahčuje zostavenie
prípravku.
Zváracie stoly sú vyrobené milimetrovou stupnicou.
Rôzne verzie nôh stolov nájdete na strane 620.

Hmotnosť: cca. 354 kg
Hmotnosť = Stôl + Paleta + Základná noha
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STOLY
Professional Extreme 8.7
2000x1000x100 mm
Professional
Extreme 8.7 raster 50 mm

2000x1000x100 - plazmanitridovaný
bez nôh

Znížená cena bez
plazmanitridovania

2-160020.X7.T1
2.414,00 €



2-165120
-294,00 €



2-160020.X7
2.598,00 €



2-165120
-294,00 €



s Základná noha 750
Výška stola 850
 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

Možné varianty nôh pre zvárací stôl Professional Extreme
Príplatok Základná
noha
(pozrite stranu 622)

Príplatok Noha s
kolieskom a brzdou
750

Príplatok Noha s
pätkou pre ukotvenie
do podlahy

(pozrite stranu 626)

(pozrite stranu 625)

Príplatok Výškovo
nastaviteľná noha
(pozrite stranu 624)

Príplatok Výškovo
nastaviteľná noha s
kolieskom a brzdou
(pozrite stranu 627)

Vymeniteľné bez
príplatku

2-160857.XX

2-160876.XX

2-160875.XX

2-160877.XX

2-160879.XX

•

51,00 €

52,00 €

46,00 €

75,00 €

Špeciálne vybavenie pre zváracie stoly Professional Extreme

Bočný panel

Povrch

Extra príplatok
za dva-krát tvrdené
boky stola

Príplatok za
diagonálny raster pre
boky stola

Príplatok za
diagonálny raster závitová diera
M8 / M12 / M16

(pozrite stranu 578)

(pozrite stranu 82)

(pozrite stranu 82)

25

25

25

25

25

Napríklad pre
diagonálny raster pre bok stola.

Professional Extreme

25

25

25

25
25

25

25

25

50

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

M8

M12

M16

25

2-166720.X

2-166620.X

2-166120.X

2-166220.X

2-166320.X

635,00 €

257,00 €

769,00 €

769,00 €

769,00 €

25
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STOLY
Professional Extreme 8.7
2000x1200x100 mm
Popis:
Stôl Professional Extreme, 2000x1200x100 mm,
osadený horizontálne / vertikálne usporiadanými
systémovými otvormi s rozostupom 50 mm na
pracovnej doske a paralelným rastrom otvorov
s rozostupom 25 mm na bokoch stola. Priemer
systémových otvorov je 16 mm, hrúbka materiálu je
cca. 11,5-13 mm. Pracovná doska stola je vyrobená
zo špeciálne tvrdenej nástrojovej ocele. Všetky štyri
boky stola sú vyrobené z našej štandardne vysoko
kvalitnej ocele S355J2+N vzhľadom na ideálnu
rovnováhu vlastností materiálu, životnosti a ceny.
Raster s rozostupom 50 mm uľahčuje zostavenie
prípravku.
Zváracie stoly sú vyrobené milimetrovou stupnicou.
Rôzne verzie nôh stolov nájdete na strane 620.

Hmotnosť: cca. 415 kg
Hmotnosť = Stôl + Paleta + Základná noha
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STOLY
Professional Extreme 8.7
2000x1200x100 mm
Professional
Extreme 8.7 raster 50 mm

2000x1200x100 - plazmanitridovaný
bez nôh

Znížená cena bez
plazmanitridovania

2-160060.X7.T1
2.946,00 €



2-165160
-300,00 €



2-160060.X7
3.130,00 €



2-165160
-300,00 €



s Základná noha 750
Výška stola 850
 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

Možné varianty nôh pre zvárací stôl Professional Extreme
Príplatok Základná
noha
(pozrite stranu 622)

Príplatok Noha s
kolieskom a brzdou
750

Príplatok Noha s
pätkou pre ukotvenie
do podlahy

(pozrite stranu 626)

(pozrite stranu 625)

Príplatok Výškovo
nastaviteľná noha
(pozrite stranu 624)

Príplatok Výškovo
nastaviteľná noha s
kolieskom a brzdou
(pozrite stranu 627)

Vymeniteľné bez
príplatku

2-160857.XX

2-160876.XX

2-160875.XX

2-160877.XX

2-160879.XX

•

51,00 €

52,00 €

46,00 €

75,00 €

Špeciálne vybavenie pre zváracie stoly Professional Extreme

Bočný panel

Povrch

Extra príplatok
za dva-krát tvrdené
boky stola

Príplatok za
diagonálny raster pre
boky stola

Príplatok za
diagonálny raster závitová diera
M8 / M12 / M16

(pozrite stranu 578)

(pozrite stranu 82)

(pozrite stranu 82)

25

25

25

25

25

Napríklad pre
Diagonálny raster M8

Professional Extreme

25

25

25

25
25

25

25

25

50

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

M8

M12

M16

25

2-166760.X

2-166660.X

2-166160.X

2-166260.X

2-166360.X

735,00 €

308,00 €

924,00 €

924,00 €

924,00 €

25

595

STOLY
Professional Extreme 8.7
2400x1200x100 mm
Popis:
Stôl Professional Extreme, 2400x1200x100 mm,
osadený horizontálne / vertikálne usporiadanými
systémovými otvormi s rozostupom 50 mm na
pracovnej doske a paralelným rastrom otvorov
s rozostupom 25 mm na bokoch stola. Priemer
systémových otvorov je 16 mm, hrúbka materiálu je
cca. 11,5-13 mm. Pracovná doska stola je vyrobená
zo špeciálne tvrdenej nástrojovej ocele. Všetky štyri
boky stola sú vyrobené z našej štandardne vysoko
kvalitnej ocele S355J2+N vzhľadom na ideálnu
rovnováhu vlastností materiálu, životnosti a ceny.
Raster s rozostupom 50 mm uľahčuje zostavenie
prípravku.
Zváracie stoly sú vyrobené milimetrovou stupnicou.
Rôzne verzie nôh stolov nájdete na strane 620.

Hmotnosť: cca. 503 kg
Hmotnosť = Stôl + Paleta + Základná noha
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STOLY
Professional Extreme 8.7
2400x1200x100 mm
Professional
Extreme 8.7 raster 50 mm

2400x1200x100 - plazmanitridovaný
bez nôh

Znížená cena bez
plazmanitridovania

2-160030.X7.T1
3.377,00 €



2-165130
-314,00 €



2-160030.X7
3.653,00 €



2-165130
-314,00 €



s Základná noha 750
Výška stola 850
 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

Možné varianty nôh pre zvárací stôl Professional Extreme
Príplatok Základná
noha
(pozrite stranu 622)

Príplatok Noha s
pätkou pre ukotvenie do podlahy

Príplatok Výškovo
nastaviteľná noha
(pozrite stranu 624)

(pozrite stranu 625)

Vymeniteľné bez
príplatku

2-160857.XX

2-160875.XX

2-160877.XX

•

52,00 €

46,00 €

Špeciálne vybavenie pre zváracie stoly Professional Extreme

Bočný panel

Povrch

Extra príplatok
za dva-krát tvrdené
boky stola

Príplatok za
diagonálny raster pre
boky stola

Príplatok za
diagonálny raster závitová diera
M8 / M12 / M16

(pozrite stranu 578)

(pozrite stranu 82)

(pozrite stranu 82)

25

25

25

25

25

Napríklad pre
Diagonálny raster M12

Professional Extreme

25

25

25

25
25

25

25

25

50

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

M8

M12

M16

25

2-166730.X

2-166630.X

2-166130.X

2-166230.X

2-166330.X

887,00 €

351,00 €

1.052,00 €

1.052,00 €

1.052,00 €

25

597

STOLY
Professional Extreme 8.7
3000x1500x100 mm
Popis:
Stôl Professional Extreme, 3000x1500x100 mm,
osadený horizontálne / vertikálne usporiadanými
systémovými otvormi s rozostupom 50 mm na
pracovnej doske a paralelným rastrom otvorov
s rozostupom 25 mm na bokoch stola. Priemer
systémových otvorov je 16 mm, hrúbka materiálu je
cca. 11,5-13 mm. Pracovná doska stola je vyrobená
zo špeciálne tvrdenej nástrojovej ocele. Všetky štyri
boky stola sú vyrobené z našej štandardne vysoko
kvalitnej ocele S355J2+N vzhľadom na ideálnu
rovnováhu vlastností materiálu, životnosti a ceny.
Raster s rozostupom 50 mm uľahčuje zostavenie
prípravku.
Zváracie stoly sú vyrobené milimetrovou stupnicou.
Rôzne verzie nôh stolov nájdete na strane 620.

Hmotnosť: cca. 795 kg
Hmotnosť = Stôl + Paleta + Základná noha
Skladá sa z 2 stolov 1,5 x 1,5 m vrátane 6 spojovacích čapov.
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STOLY
Professional Extreme 8.7
3000x1500x100 mm
Professional
Extreme 8.7 raster 50 mm

3000x1500x100 - plazmanitridovaný
bez nôh

Znížená cena bez
plazmanitridovania

2-160050.X7.2.T1
4.828,00 €



2-165150.2
-430,00 €



2-160050.X7.2
5.196,00 €



2-165150.2
-430,00 €



s Základná noha 750
Výška stola 850
 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

Možné varianty nôh pre zvárací stôl Professional Extreme
Príplatok Základná
noha
(pozrite stranu 622)

Príplatok Noha s
pätkou pre ukotvenie do podlahy

Príplatok Výškovo
nastaviteľná noha
(pozrite stranu 624)

(pozrite stranu 625)

Vymeniteľné bez
príplatku

2-160857.XX

2-160875.XX

2-160877.XX

•

52,00 €

46,00 €

Špeciálne vybavenie pre zváracie stoly Professional Extreme

Bočný panel

Povrch

Extra príplatok
za dva-krát tvrdené
boky stola

Príplatok za
diagonálny raster pre
boky stola

Príplatok za
diagonálny raster závitová diera
M8 / M12 / M16

(pozrite stranu 578)

(pozrite stranu 82)

(pozrite stranu 82)

25

25

25

25

25

Napríklad pre
Diagonálny raster M16

Professional Extreme

25

25

25

25
25

25

25

25

50

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

M8

M12

M16

25

25

2-166750.X.2

2-166650.X.2

2-166150.X.2

2-166250.X.2

2-166350.X.2

1.370,00 €

564,00 €

1.608,00 €

1.692,00 €

1.692,00 €

599

STOLY
Professional Extreme 8.7
4000x2000x100 mm
Popis:
Stôl Professional Extreme, 4000x2000x100 mm,
osadený horizontálne / vertikálne usporiadanými
systémovými otvormi s rozostupom 50 mm na
pracovnej doske a paralelným rastrom otvorov
s rozostupom 25 mm na bokoch stola. Priemer
systémových otvorov je 16 mm, hrúbka materiálu je
cca. 11,5-13 mm. Pracovná doska stola je vyrobená
zo špeciálne tvrdenej nástrojovej ocele. Všetky štyri
boky stola sú vyrobené z našej štandardne vysoko
kvalitnej ocele S355J2+N vzhľadom na ideálnu
rovnováhu vlastností materiálu, životnosti a ceny.
Raster s rozostupom 50 mm uľahčuje zostavenie
prípravku.
Zváracie stoly sú vyrobené milimetrovou stupnicou.
Rôzne verzie nôh stolov nájdete na strane 620.

Hmotnosť: cca. 1.297 kg
Hmotnosť = Stôl + Paleta + Základná noha
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STOLY
Professional Extreme 8.7
4000x2000x100 mm
Professional
Extreme 8.7 raster 50 mm

4000x2000x100 - plazmanitridovaný
bez nôh

Znížená cena bez
plazmanitridovania

2-160055.X7.T1
6.938,00 €



2-165155
-752,00 €



2-160055.X7
7.306,00 €



2-165155
-752,00 €



s Základná noha 750
Výška stola 850
 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

Možné varianty nôh pre zvárací stôl Professional Extreme
Príplatok Základná
noha
(pozrite stranu 622)

Príplatok Noha s
pätkou pre ukotvenie do podlahy

Príplatok Výškovo
nastaviteľná noha
(pozrite stranu 624)

(pozrite stranu 625)

Vymeniteľné bez
príplatku

2-160857.XX

2-160875.XX

2-160877.XX

•

52,00 €

46,00 €

Špeciálne vybavenie pre zváracie stoly Professional Extreme

Bočný panel

Povrch

Extra príplatok
za dva-krát tvrdené
boky stola

Príplatok za
diagonálny raster pre
boky stola

Príplatok za
diagonálny raster závitová diera
M8 / M12 / M16

(pozrite stranu 578)

(pozrite stranu 82)

(pozrite stranu 82)

25

25

25

25

25

Napríklad pre
raster 50 mm

Professional Extreme

25

25

25

25
25

25

25

25

50

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

M8

M12

M16

25

2-166755.X

2-166655.X

2-166155.X

2-166255.X

2-166355.X

·

756,00 €

2.268,00 €

2.268,00 €

2.268,00 €

25

601

STOLY
Professional Extreme 8.7 - Špeciálne veľkosti

Popis:
Pre výber ďalších dostupných rozmerov (max.
2000x3800 mm) pozrite nasledovnú tabuľku:
Ďalšie veľkosti a materiály dostupné na
požiadanie. Ceny závisia od počtu požadovaných
stolov.
Ceny sú závislé od množstva.
Zľava:
2 ks a viac: 5 %
5 ks a viac: 10 %
10 ks a viac: 15 %
Rôzne verzie nôh stolov nájdete na strane 620.
Špeciálne vybavenie zváracích stolov je dostupné
na požiadanie.
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STOLY
Professional Extreme 8.7 - Špeciálne veľkosti

Rozmery
600

x

600

600

x

800

600

x

1000

600

x

1200

600

x

1400

600

x

1600

600

x

1800

600

x

2000

600

x

2200

600

x

2400

600

x

2600

600

x

2800

600

x

3000

600

x

3200

600

x

3400

600

x

3600

600

x

3800

600

x

4000

800

x

800

800

x

1000

800

x

1400

800

x

1600

800

x

1800

800

x

2000

800

x

2200

800

x

2400

800

x

2600

800

x

2800

Professional
Extreme 8.7
3.134,00 €
2-960606.X7
3.337,00 €
2-960608.X7
3.539,00 €
2-960610.X7
3.740,00 €
2-960612.X7
3.942,00 €
2-960614.X7
4.144,00 €
2-960616.X7
4.346,00 €
2-960618.X7
4.548,00 €
2-960620.X7
4.750,00 €
2-960622.X7
4.952,00 €
2-960624.X7
5.153,00 €
2-960626.X7
5.355,00 €
2-960628.X7
5.557,00 €
2-960630.X7
5.760,00 €
2-960632.X7
5.961,00 €
2-960634.X7
6.163,00 €
2-960636.X7
6.365,00 €
2-960638.X7
6.566,00 €
2-960640.X7
3.577,00 €
2-960808.X7
3.817,00 €
2-960810.X7
4.297,00 €
2-960814.X7
4.538,00 €
2-960816.X7
4.779,00 €
2-960818.X7
5.018,00 €
2-960820.X7
5.259,00 €
2-960822.X7
5.500,00 €
2-960824.X7
5.739,00 €
2-960826.X7
5.980,00 €
2-960828.X7

Rozmery
800

x

3000

800

x

3200

800

x

3400

800

x

3600

800

x

3800

800

x

4000

1000 x

1200

1000 x

1400

1000 x

1600

1000 x

1800

1000 x

2200

1000 x

2400

1000 x

2600

1000 x

2800

1000 x

3000

1000 x

3200

1000 x

3400

1000 x

3600

1000 x

3800

1000 x

4000

1200 x

1400

1200 x

1600

1200 x

1800

1200 x

2200

1200 x

2600

1200 x

2800

1200 x

3000

1200 x

3200

Professional
Extreme 8.7
6.220,00 €
2-960830.X7
6.460,00 €
2-960832.X7
6.700,00 €
2-960834.X7
6.941,00 €
2-960836.X7
7.181,00 €
2-960838.X7
7.421,00 €
2-960840.X7
4.374,00 €
2-961012.X7
4.654,00 €
2-961014.X7
4.932,00 €
2-961016.X7
5.211,00 €
2-961018.X7
5.768,00 €
2-961022.X7
6.046,00 €
2-961024.X7
6.326,00 €
2-961026.X7
6.604,00 €
2-961028.X7
6.883,00 €
2-961030.X7
7.161,00 €
2-961032.X7
7.440,00 €
2-961034.X7
7.719,00 €
2-961036.X7
7.998,00 €
2-961038.X7
8.276,00 €
2-961040.X7
5.009,00 €
2-961214.X7
5.325,00 €
2-961216.X7
5.643,00 €
2-961218.X7
6.278,00 €
2-961222.X7
6.911,00 €
2-961226.X7
7.229,00 €
2-961228.X7
7.545,00 €
2-961230.X7
7.863,00 €
2-961232.X7

Rozmery
1200 x

3400

1200 x

3600

1200 x

3800

1200 x

4000

1400 x

1400

1400 x

1600

1400 x

1800

1400 x

2000

1400 x

2200

1400 x

2400

1400 x

2600

1400 x

2800

1400 x

3000

1400 x

3200

1400 x

3400

1400 x

3600

1400 x

3800

1400 x

4000

1600 x

1600

1600 x

1800

1600 x

2000

1600 x

2200

1600 x

2400

1600 x

2600

1600 x

2800

1600 x

3000

1600 x

3200

1600 x

3400

Professional
Extreme 8.7
8.180,00 €
2-961234.X7
8.496,00 €
2-961236.X7
8.814,00 €
2-961238.X7
9.131,00 €
2-961240.X7
5.364,00 €
2-961414.X7
5.720,00 €
2-961416.X7
6.075,00 €
2-961418.X7
6.431,00 €
2-961420.X7
6.786,00 €
2-961422.X7
7.142,00 €
2-961424.X7
7.497,00 €
2-961426.X7
7.852,00 €
2-961428.X7
8.209,00 €
2-961430.X7
8.564,00 €
2-961432.X7
8.919,00 €
2-961434.X7
9.274,00 €
2-961436.X7
9.630,00 €
2-961438.X7
9.986,00 €
2-961440.X7
6.114,00 €
2-961616.X7
6.508,00 €
2-961618.X7
6.901,00 €
2-961620.X7
7.295,00 €
2-961622.X7
7.689,00 €
2-961624.X7
8.083,00 €
2-961626.X7
8.477,00 €
2-961628.X7
8.871,00 €
2-961630.X7
9.265,00 €
2-961632.X7
9.658,00 €
2-961634.X7

Rozmery
1600 x

3600

1600 x

3800

1600 x

4000

1800 x

1800

1800 x

2000

1800 x

2200

1800 x

2400

1800 x

2600

1800 x

2800

1800 x

3000

1800 x

3200

1800 x

3400

1800 x

3600

1800 x

3800

1800 x

4000

2000 x

2000

2000 x

2200

2000 x

2400

2000 x

2600

2000 x

2800

2000 x

3000

2000 x

3200

2000 x

3400

2000 x

3600

2000 x

3800

Professional
Extreme 8.7
10.052,00 €
2-961636.X7
10.447,00 €
2-961638.X7
10.841,00 €
2-961640.X7
6.940,00 €
2-961818.X7
7.372,00 €
2-961820.X7
7.804,00 €
2-961822.X7
8.237,00 €
2-961824.X7
8.669,00 €
2-961826.X7
9.101,00 €
2-961828.X7
9.533,00 €
2-961830.X7
9.965,00 €
2-961832.X7
10.399,00 €
2-961834.X7
10.831,00 €
2-961836.X7
11.263,00 €
2-961838.X7
11.695,00 €
2-961840.X7
7.843,00 €
2-962020.X7
8.314,00 €
2-962022.X7
8.784,00 €
2-962024.X7
9.255,00 €
2-962026.X7
9.726,00 €
2-962028.X7
10.197,00 €
2-962030.X7
10.667,00 €
2-962032.X7
11.138,00 €
2-962034.X7
11.609,00 €
2-962036.X7
12.079,00 €
2-962038.X7

603

STOLY
Hliníková doska s otvormi

Popis:
Dierovaná hliníková doska špeciálne navrhnutá
pre prácu s nehrdzavejúcou oceľou. Dierovaná
doska je ideálna pre oddelenie ocele od
nehrdzavejúcej ocele. Nakoľko je raster
systémových otvorov totožný s rastrom stola
je použitie úplne jednoduché. Prevedenie z
nehrdzavejúcej ocele so systémovými otvormi je
dostupné na požiadanie.
Hliníková dierovaná doska sa upevňuje na stôl
pomocou univerzálnych čapov (obj. č. 160532
/ 160533).
Z hľadiska úspory nákladov za prepravu je
vhodné objednávať platňu už priamo so stolom.

160203

604

STOLY

Dĺžka: (a)

Hliníková doska s otvormi pre stôl 160005
Hliníková doska s otvormi pre stôl 160010
Hliníková doska s otvormi pre stôl 160025
Hliníková doska s otvormi pre stôl 160015
Hliníková doska s otvormi pre stôl 160035
Hliníková doska s otvormi pre stôl 160050
Hliníková doska s otvormi pre stôl 160020
Hliníková doska s otvormi pre stôl 160060 (2x 160208)
Hliníková doska s otvormi pre stôl 160030 (2x 160202)
Hliníková doska s otvormi pre stôl 160040 (3x 160203)

Šírka: (b)

MS: (d)

Hmotnosť:

Obj. číslo

994 mm

494 mm

2 mm

2,50 kg

2-160207
103,00 €

994 mm

994 mm

2 mm

5,00 kg

2-160200
121,00 €



1194 mm

794 mm

2 mm

4,70 kg

2-160205
178,00 €



1194 mm

1194 mm

2 mm

7,10 kg

2-160202
182,00 €



1494 mm

994 mm

2 mm

7,20 kg

2-160203
186,00 €



1494 mm

1494 mm

2 mm

11,20 kg

2-160206
306,00 €



1994 mm

994 mm

2 mm

10,00 kg

2-160201
239,00 €



11,80 kg

2-160208.2
315,00 €



14,20 kg

2-160202.2
363,00 €



21,60 kg

2-160203.3
558,00 €



Iné veľkosti na požiadanie
·





MS=Hrúbka materiálu;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

605

STOLY
Oktagonálny stôl s bočnou stranou stola 100 mm

Popis:
Oktagonálny stôl je najčastejšie používaný na
manipulátoroch v robotizovaných bunkách.
Oktagonálny stôl ponúka tie isté upínacie možnosti
ako stoly Siegmund Professional vzhľadom na
paralelné usporiadanie systémových otvorov na
všetkých deviatich stranách. Pre individuálne
potreby je možné stôl modifikovať podľa
požiadaviek.
Materiál S355J2+N oceľ.
b

Ceny sú závislé od množstva.

ø

c

Zľava:
2 ks a viac: 5 %
5 ks a viac: 10 %
10 ks a viac: 15 %
Pre spojenie oktagonálnej dosky s otočným
stolom je nutné použiť adaptér a spojovací diel.
Za dodatočný príplatok je možné tento adaptér
navrhnúť a vyrobiť na základe Vašich požiadaviek.
Hmotnosť sa môže líšiť v závislosti od prevedenia.

a

Špeciálne vybavenie zváracích stolov je dostupné
na požiadanie.
Ilustračné fotografie všetkých veľkostí nájdete na
www.siegmund.com.
Pätky alebo adaptér nie sú štandardnou súčasťou
oktagonálnych stolov.

606

STOLY

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

Ø: (o)

MS: (d)

Hmotnosť:

Oktagonálny stôl SW 600x100 plazmanitridovaný
bez nôh

249 mm

600 mm

100 mm

650 mm

12 mm

cca. 98 kg

2-920616.P
1.860,00 €



Oktagonálny stôl SW 800x100 plazmanitridovaný
bez nôh

331 mm

800 mm

100 mm

866 mm

12 mm

cca. 131 kg

2-920816.P
2.742,00 €



Oktagonálny stôl SW 1000x100 plazmanitridovaný
bez nôh

414 mm

1000 mm

100 mm

1082 mm

12 mm

cca. 170 kg

2-921016.P
3.280,00 €



Oktagonálny stôl SW 1200x100 plazmanitridovaný
bez nôh

497 mm

1200 mm

100 mm

1299 mm

12 mm

cca. 228 kg

2-921216.P
4.129,00 €



Iné veľkosti na požiadanie
Príplatok za úpravu adaptéra

plazmanitridovaný

·
0-940000
532,00 €





MS=Hrúbka materiálu;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

Ceny bez plazmanitridovania na požiadanie.

607

STOLY
Oktagonálny stôl s bočnou stranou stola 50 mm

Popis:
Oktagonálny stôl je najčastejšie používaný na
manipulátoroch v robotizovaných bunkách.
Oktagonálny stôl ponúka tie isté upínacie možnosti
ako stoly Siegmund Professional vzhľadom na
paralelné usporiadanie systémových otvorov na
všetkých deviatich stranách. Pre individuálne potreby
je možné stôl modifikovať podľa požiadaviek.
Materiál S355J2+N oceľ.
Ceny sú závislé od množstva.
b

Zľava:
2 ks a viac: 5 %
5 ks a viac: 10 %
10 ks a viac: 15 %

ø

c

Pre spojenie oktagonálnej dosky s otočným stolom je
nutné použiť adaptér a spojovací diel. Za dodatočný
príplatok je možné tento adaptér navrhnúť a vyrobiť
na základe Vašich požiadaviek.
Hmotnosť sa môže líšiť v závislosti od prevedenia.

a

Špeciálne vybavenie zváracích stolov je dostupné na
požiadanie.
Ilustračné fotografie všetkých veľkostí nájdete na
www.siegmund.com.
Pätky alebo adaptér nie sú štandardnou súčasťou
oktagonálnych stolov.

608

STOLY

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

Ø: (o)

MS: (d)

Hmotnosť:

Oktagonálny stôl SW 600x50 plazmanitridovaný
bez nôh

249 mm

600 mm

50 mm

650 mm

12 mm

cca. 77 kg

2-920616.1.P
1.674,00 €



Oktagonálny stôl SW 800x50 plazmanitridovaný
bez nôh

331 mm

800 mm

50 mm

866 mm

12 mm

cca. 103 kg

2-920816.1.P
2.468,00 €



Oktagonálny stôl SW 1000x50 plazmanitridovaný
bez nôh

414 mm

1000 mm

50 mm

1082 mm

12 mm

cca. 135 kg

2-921016.1.P
2.952,00 €



Oktagonálny stôl SW 1200x50 plazmanitridovaný
bez nôh

497 mm

1200 mm

50 mm

1299 mm

12 mm

cca. 186 kg

2-921216.1.P
3.716,00 €



Iné veľkosti na požiadanie
Príplatok za úpravu adaptéra

plazmanitridovaný

·
0-940000
532,00 €





MS=Hrúbka materiálu;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

Ceny bez plazmanitridovania na požiadanie.

609

STOLY
Oktagonálny stôl bez bočnej strany

Popis:
Oktagonálny stôl je najčastejšie používaný na
manipulátoroch alebo v robotizovaných bunkách.
Oktagonálny stôl ponúka tie isté upínacie možnosti
ako štandardné upínacie stoly Siegmund vzhľadom
na systémové otvory a závitové otvory M8 po
stranách stola. Vzhľadom na špecifické požiadavky
môže byť stôl upravený presne podľa potreby.
Oktagonálnu dosku bez bočnej strany je možné
upevniť na manipulátor prostredníctvom
systémových otvorov s použitím upínacieho púzdra
(obj. č. 160500) a čapov.
b

Materiál S355J2+N oceľ.

ø

Ceny sú závislé od množstva.

c

Zľava:
2 ks a viac: 5 %
5 ks a viac: 10 %
10 ks a viac: 15 %
Špeciálne vybavenie zváracích stolov je dostupné na
požiadanie.

a

610

Ilustračné fotografie všetkých veľkostí nájdete na
www.siegmund.com.

STOLY

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

Ø: (o)

MS: (d)

Hmotnosť:

Oktagonálny stôl SW 500x12 plazmanitridovaný
bez nôh

207 mm

500 mm

12 mm

541 mm

12 mm

cca. 54 kg

2-950500.P
1.090,00 €



Oktagonálny stôl SW 600x12 plazmanitridovaný
bez nôh

249 mm

600 mm

12 mm

649 mm

12 mm

cca. 63 kg

2-950600.P
1.211,00 €



Oktagonálny stôl SW 800x12 plazmanitridovaný
bez nôh

331 mm

800 mm

12 mm

866 mm

12 mm

cca. 84 kg

2-950800.P
1.785,00 €



Oktagonálny stôl SW 1000x12 plazmanitridovaný
bez nôh

414 mm

1000 mm

12 mm

1082 mm

12 mm

cca. 111 kg

2-951000.P
2.135,00 €



Oktagonálny stôl SW 1200x12 plazmanitridovaný
bez nôh

497 mm

1200 mm

12 mm

1299 mm

12 mm

cca. 157 kg

2-951200.P
2.688,00 €



Iné veľkosti na požiadanie
Príplatok za úpravu rozmiestnenia otvorov.

plazmanitridovaný

·
0-940000.1
395,00 €





MS=Hrúbka materiálu;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

Ceny bez plazmanitridovania na požiadanie.

611

STOLY
Upínacia a výmenná doska s otvormi - 50 mm

Popis:
Upínacia a výmenná doska použiteľná v kombinácii s
upínacími stolmi, manipulátormi, zváracími otočnými
stolmi alebo len ako výmenná doska. Špeciálnou
vlastnosťou je vysoká efektívnosť používania takejto
dosky. Doska sa jednoducho a rýchlo upevňuje
pomocou čapov, podpier a úpínacích púzdier
(obj. č. 160500). Na bočných stranách sa nachádzajú
závitové diery M8.
Minimálna šírka: 600 mm
Minimálna dĺžka: 800 mm
Minimálna plocha: 0,64 m²
Ďalšie veľkosti na požiadanie.
Materiál: S355J2+N oceľ + plazmanitridovanie
Ceny sú závislé od objednaného množstva.
Zľavy:
2 ks a viac: 5 %
5 ks a viac: 10 %
10 ks a viac: 15 %
Na požiadanie je dostupné vyhotovenie z
nehrdzavejúcej ocele.
Dodatočné závitové diery sú dostupné na
požiadanie.
Ilustračné fotografie všetkých veľkostí nájdete na
www.siegmund.com.

612

STOLY
Upínacia a výmenná doska s otvormi - 50 mm

Rozmery

plazmanitridovaný

600

x

800

600

x

1000

600

x

1200

800

x

800

800

x

1000

800

x

1200

800

x

1400

800

x

1600

1000 x

1000

1000 x

1200

1000 x

1400

1000 x

1600

1.208,00 €
2-950608.P
1.374,00 €
2-950610.P
1.540,00 €
2-950612.P
1.430,00 €
2-950808.P
1.650,00 €
2-950810.P
1.871,00 €
2-950812.P
2.092,00 €
2-950814.P
2.313,00 €
2-950816.P
1.926,00 €
2-951010.P
2.202,00 €
2-951012.P
2.479,00 €
2-951014.P
2.755,00 €
2-951016.P

Rozmery

plazmanitridovaný

1200 x

1200

1200 x

1400

1200 x

1600

1400 x

1400

1400 x

1600

1500 x

1500

2.534,00 €
2-951212.P
2.865,00 €
2-951214.P
3.197,00 €
2-951216.P
3.251,00 €
2-951414.P
3.639,00 €
2-951416.P
3.652,00 €
2-951515.P

613

STOLY
Podperné a upínacie puzdro

Popis:
Podperné a upínacie púzdro je flexibilný nástroj,
ktorý je potrebný pre upevnenie Siegmund
komponentov v akejkoľvek pozícii za použitia
upínacích čapov. Toto púzdro je možné privariť
alebo upevniť na špecifické zariadenie zákazníka
a tak ponúknuť rýchle upnutie celého prvku
prostredníctvom upínacích čapov.

160500

614

STOLY

Výška: (c)

Podperné a upínacie puzdro
- Čiernené

50 mm

Ø: (o)

60 mm

Hmotnosť:

0,60 kg

Obj. číslo

2-160500
19,00 €



 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

615

STOLY
Segmentové platne s otvormi

Popis:
Špeciálna platňa je navrhnutá pre použitie
v laserových strojoch. Ponúka mnoho
upínacích možností. Panely sú dodávané s
príslušenstvom, ako skrutky a dištančné vložky
pre montáž na laserový stroj.
Materiál S355J2+N oceľ.
Vďaka rozostupu otvorov 50 mm ponúka
flexibilné upínacie možnosti. Platne je možné
vzájomne prekladať a tak vytvoriť kontinuálnu
plochu.

160230

160231.1

616

160231

STOLY

Dĺžka: (a)

Segmentové platne s otvormi
- leštený
Základná lišta s jedným radom systémových otvorov
Základná lišta s jedným radom systémových otvorov
Základná lišta s jedným radom systémových otvorov
Základná lišta s jedným radom systémových otvorov
Základná lišta s tromi radmi systémových otvorov
Základná lišta s tromi radmi systémových otvorov
Základná lišta s tromi radmi systémových otvorov
Základná lišta s tromi radmi systémových otvorov

Hmotnosť:

Obj. číslo

21,20 kg

2-160230
262,00 €



1366 mm

15,00 kg

2-160231
736,00 €



1500 mm

16,00 kg

2-160232
639,00 €



1682 mm

18,00 kg

2-160233
689,00 €



2182 mm

24,00 kg

2-160234
789,00 €



1366 mm

25,20 kg

2-160231.1
774,00 €



1500 mm

27,00 kg

2-160232.1
1.316,00 €



1682 mm

30,00 kg

2-160233.1
1.632,00 €



2182 mm

41,00 kg

2-160234.1
1.042,00 €



548 mm

Šírka: (b)

498 mm

Výška: (c)

12 mm

Iné veľkosti na požiadanie
·



 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

617

NOHY STOLA

618

NOHY STOLA

Strana 622

Strana 622

Strana 622

Strana 622

Základná noha 750

Základná noha 850

Základná noha 815

Krytka pätky nohy

Strana 624

Strana 625

Strana 625

Strana 625

Výškovo nastaviteľná noha 550-950

Noha s pätkou pre ukotvenie
do podlahy 750

Noha s pätkou pre ukotvenie
do podlahy 850

Noha s pätkou pre ukotvenie
do podlahy 815

Strana 626

Strana 626

Strana 627

Strana 628

Noha s kolieskom a brzdou 750

Noha s kolieskom a brzdou 815

Výškovo nastaviteľná noha s
kolieskom a brzdou 600-900

Hydraulické zdvíhacie zariadenie
pre System 16

Strana 629

Spojovací rám pre System 16

619

NOHY STOLA
Nohy stola
MONTÁŽ NÔH
STOLA:

ZÁKLADNÁ NOHA
Strana 622
VERZIA
850
Špeciálne veľkosti

Zaťaženie
na nohu:
1.000 kg

850 mm

750
750 mm

Do montážnej dosky sa vložia dve skrutky
s vnútorným šesťhranom vrátane poistných
podložiek. Následne je noha upevnená
skrutkami momentom 150 Nm.

Zaťaženie
na nohu:
1.000 kg

Skrutky sú súčasťou dodávky.
160858.X

Prosím dodržujte priložené montážne inštrukcie.

160857.X

VÝŠKOVO NASTAVITEĽNÁ NOHA
Strana 624
VERZIA
550-950 mm

550-950
Špeciálne veľkosti

Zaťaženie
na nohu:
1.000 kg

160877.X

NOHA S PÄTKOU PRE UKOTVENIE DO PODLAHY
Strana 625
VERZIA
750
750 mm

Špeciálne veľkosti

Zaťaženie
na nohu:
1.000 kg

160875.X

NOHA S KOLIESKOM A BRZDOU
Strana 626
VERZIA
750
750 mm

Špeciálne veľkosti

Zaťaženie
na nohu:
200 kg

160876.X

VÝŠKOVO NASTAVITEĽNÁ NOHA S KOLIESKOM A BRZDOU
Strana 627

600-900 mm

VERZIA
600-900
Špeciálne veľkosti

160879.X

620

Nohy stola nie sú vhodné pre stoly Basic.

Zaťaženie
na nohu:
200 kg

NOHY STOLA

1.

ZAŤAŽENIE NA NOHU STOLA

1. ŠESŤHRANNÁ SKRUTKA

Maximálne zaťaženie na nohu pre System 16 je
200-1.000 kg pre všetky stoly v závislosti od typu nôh.

• so závitom M16
• s Poistná podložka

Matematicky celkové dovolené zaťaženia sú
oveľa vyššie. Uvedené povolené zaťaženia sú
vypočítané s ohľadom na bezpečnosť.

2. MATERIÁL

V prípade požadovanej vyššej nosnosti nás prosím
neváhajte kontaktovať.

3. PÄTKA NOHY

• stabilný profil 70x70 mm
• pre väčšiu stabilitu
• práškový nástrek

•
•
•
•

1.

Ø 70 mm
pre optimálne rozloženie tlaku
vyrobené z jedného kusa
pre väčšiu stabilitu a presnosť

4. SKRUTKA

PRE MAXIMÁLNU BEZPEČNOSŤ:

• so závitom M16x1,5 s jemným stúpaním
(stúpanie 1,5 mm)
• presné nastavenie výšky v rozsahu 40 mm
• s poistnou maticou

Prípustné zaťaženie

Vertikálne pôsobiaca sila:
10 kN

2.

4.
SW 13

4.
3.
3.

621

NOHY STOLA
Základná noha

Popis:
Noha je dostupná v niekoľkých dĺžkových
prevedeniach (špeciálne dĺžky na požiadanie).
Maximálne doporučené zaťaženie je 1.000 kg a
nohu je možné presne výškovo doladiť v rozsahu
40 mm.
Kryt nohy chráni skrutku pred znečistením a
následným poškodením ako aj samotný zvárací
kábel pred poškodením od kontaktov so závitmi
skrutky.

c

160858.X

160857.X

161856

160859

40 mm

622

NOHY STOLA

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

Základná noha 750
- Presné doladenie výšky v rozsahu 40 mm

70 mm

70 mm

750 mm

Základná noha 850
- Presné doladenie výšky v rozsahu 40 mm

70 mm

70 mm

850 mm

Hmotnosť:

Obj. číslo

6,10 kg

2-160858.X
46,00 €



6,70 kg

2-160857.X
46,00 €



Iné veľkosti na požiadanie
·



Základná noha 815
- presné doladenie výšky v rozsahu 50 mm
- Štandardná výška nohy pre stôl Basic

70 mm

70 mm

815 mm

6,50 kg

2-161856
46,00 €



Krytka pätky nohy
- pre základnú nohu / pätku pre ukotvenie do podlahy System 16
- pre výškovo nastaviteľnú nohu System 22

75 mm

75 mm

100 mm

0,35 kg

2-160859
9,00 €



 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

623

NOHY STOLA
Výškovo nastaviteľná noha

Popis:
Výškovo-nastaviteľná noha je nastaviteľná v rozsahu
550-950 mm, maximálne zaťaženie je 1.000 kg.
Druhý uzamykací čap zvyšuje stabilitu. Výšku je
možné presne dodatočne doladiť v rozsahu 40 mm.

c

40 mm

160877.X

Výškovo nastaviteľná noha 550-950
- Presné doladenie výšky v rozsahu 40 mm
- Výška stola nastaviteľná v rozsahu 650-1050 mm

160859.1

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

Hmotnosť:

70 mm

70 mm

550-950 mm

7,00 kg

Obj. číslo

2-160877.X
92,00 €

Iné veľkosti na požiadanie
·
Krytka pätky nohy
- pre výškovo nastaviteľnú nohu
 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

624

65 mm

65 mm

100 mm

0,28 kg

2-160859.1
11,00 €







NOHY STOLA
Noha s pätkou pre ukotvenie do podlahy

Popis:
Noha s pätkou pre ukotvenie do podlahy má
maximálne zaťaženie 1.000 kg a ponúka možnosť
fixovať stôl pevne na podlahu a tak zvýšiť stabilitu.
Nohu je možné presne výškovo doladiť v rozsahu
50 mm.

c

50 mm

160875.X

160868

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

Noha s pätkou pre ukotvenie do podlahy 750
- presné doladenie výšky v rozsahu 50 mm
- Iné veľkosti na požiadanie

70 mm

70 mm

750 mm

8,30 kg

2-160875.X
98,00 €



Noha s pätkou pre ukotvenie do podlahy 850
- presné doladenie výšky v rozsahu 50 mm
- Iné veľkosti na požiadanie

70 mm

70 mm

850 mm

9,30 kg

2-160873.X
98,00 €



Noha s pätkou pre ukotvenie do podlahy 815
- presné doladenie výšky v rozsahu 50 mm
- Štandardná výška nohy pre stôl Basic
- Iné veľkosti na požiadanie

70 mm

70 mm

815 mm

9,10 kg

2-160874.X
98,00 €



2,50 kg

2-160868
·



Pätka pre ukotvenie do podlahy
- Zameniteľné s pätkou zo štandardnej nohy a výškovo nastaviteľnej nohy.

130 mm

Ø: (o)

120 mm

Hmotnosť:

Obj. číslo

 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

625

NOHY STOLA
Noha s kolieskom a brzdou

Popis:
Noha s kolieskom a brzdou s maximálnym
doporučeným zaťažením 200 kg. Noha je
presne výškovo nastaviteľná v rozsahu 40 mm
prostredníctvom skrutky.

c

40 mm

160876.X

161855

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

Hmotnosť:

Obj. číslo

Noha s kolieskom a brzdou 750
- Presné doladenie výšky v rozsahu 40 mm

70 mm

70 mm

750 mm

7,00 kg

2-160876.X
97,00 €



Noha s kolieskom a brzdou 815
- presné doladenie výšky v rozsahu 50 mm
- Štandardná výška nohy pre stôl Basic

70 mm

70 mm

815 mm

7,50 kg

2-161855
97,00 €



Iné veľkosti na požiadanie
·
 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

626



NOHY STOLA
Výškovo nastaviteľná noha s kolieskom a brzdou

Popis:
Výškovo nastaviteľná noha s kolieskom a brzdou
s maximálnym zaťažením 200 kg a presným
doladením výšky v rozsahu 40 mm.

c

40 mm

160879.X

Výškovo nastaviteľná noha s kolieskom a brzdou 600-900
- Presné doladenie výšky v rozsahu 40 mm
- Výška stola nastaviteľná v rozsahu 700-1000 mm

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

Hmotnosť:

70 mm

70 mm

600-900 mm

8,00 kg

Obj. číslo

2-160879.X
121,00 €

Iné veľkosti na požiadanie
·





 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

627

NOHY STOLA
Hydraulické zdvíhacie zariadenie pre System 16

Popis:
Zdvíhacie zariadenie ponúka príležitosť výškovo
nastaviť Siegmund upínacie a zváracie stoly rýchlo,
nezávisle a na princípe hydrauliky. Jednoznačne je
to najjednoduchší spôsob manipulácie s ťažkými
dielmi.
Ďalšie nosnosti a úpravy v špeciálnych veľkostiach sú
dostupné na požiadanie.
Dĺžka kábla pre napájanie a prevádzku je 3m.
Základná výška zariadenia je minimálna výška
zdvíhacej plošiny. Maximálna výška je odvodená od
základnej výšky a efektívnej výšky zdvihu. Uvedené
výšky zodpovedajú hodnotám bez stola.

Obj. číslo

Hydraulické zdvíhacie zariadenie pre System 16
- Ceny a veľkosti sú zhodné so System 28. Tieto sú navrhnuté aj pre System 16.
 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

628

·



NOHY STOLA
Spojovací rám pre System 16

Popis:

b

a

Spojovací rám v kombinácii so zváracím stolom
sa prostredníctvom čapov upevní k podkladovým
lištám a tak umožní rýchlu a presnú zmenu
pracovnej pozície. Spojenie niekoľkých rámov a
podkladových líšt ponúka efektívne a komplexné
riešenie.

c

b1

a1

Obj. číslo

Spojovací rám pre System 16
- Ceny a veľkosti sú zhodné so System 28. Tieto sú navrhnuté aj pre System 16.

·



 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

629

DORAZY

DORAZY

Strana 632

Strana 632

Strana 632

Strana 633

Excentrický doraz Ø 45

Excentrický doraz Ø 75
so závitom M10

Excentrický doraz Ø 75

Flexibilný doraz 12x83 Hliník

Strana 634

Strana 634

Strana 635

Strana 635

Flexibilný doraz 12x78 Oceľ

Flexibilný doraz 24x78 Oceľ

Flexibilný doraz 12x97 Oceľ

Flexibilný doraz 24x97 Oceľ

Strana 636

Strana 637

Strana 638

Strana 639

Univerzálny doraz 50 L

Univerzálny doraz 80 L

Univerzálny doraz 80 L

Univerzálny doraz 115 L

Strana 639

Strana 639

Strana 640

Strana 641

Univerzálny doraz 115 L

Univerzálny doraz 115 L Hliník

Univerzálny doraz 150 L

Univerzálny doraz / Upínací most

Strana 642

Strana 642

Strana 644

Strana 645

Univerzálny doraz 300 M

Univerzálny doraz 500 M

Plochý uholník 250

Uhlová šablona

631

DORAZY
Excentrický doraz

Popis:
Excentrický doraz je prostredníctvom jednoduchého
otočného mechanizmu vhodný pre plynulé a presné
zostavenie dielov bez veľkých nárokov na priestor.

160401.N

160402.N

160403.N

Ø: (o)

MS: (d)

Hmotnosť:

Excentrický doraz Ø 45
- nitridovaný
- vhodné do stiesnených podmienok

45 mm

12 mm

0,13 kg

2-160401.N
13,00 €



Excentrický doraz Ø 75 so závitom M10
- nitridovaný
- možnosť kombinácie - medzikus

75 mm

12 mm

0,38 kg

2-160402.N
17,00 €



Excentrický doraz Ø 75
- nitridovaný
- použiteľný taktiež ako podpera

75 mm

12 mm

0,39 kg

2-160403.N
16,00 €



MS=Hrúbka materiálu;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

632

= Odolnosť voči ryhám

=

Ochrana proti rozstreku
zvárania

= Ochrana pred koróziou

Obj. číslo

DORAZY
Flexibilný doraz 83 Hliník

Popis:
Hliníkový flexibilný doraz nastaviteľný cez oválny
otvor používaný z dôvodu zaoblenia jednej
strany najmä pre rohové aplikácie alebo pre
nerovné povrchy. Je vhodný aj pre aplikácie s
obmedzeným priestorom.

d1

a

f

d

b

160412

Flexibilný doraz 12x83
- Hliník

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

MS: (d)

WS: (d1)

VB: (f)

Hmotnosť:

83 mm

31 mm

12 mm

8 mm

50 mm

0,05 kg

Obj. číslo

2-160412
14,00 €



MS=Hrúbka materiálu; WS=Hrúbka steny; VB=Nastaviteľný rozsah;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

= Hliník

633

DORAZY
Flexibilný doraz 78 Oceľ

Popis:
Flexibilný doraz nastaviteľný prostredníctvom
oválneho otvoru. Vďaka zaobleniu je použiteľný
v rohoch a na rôznych povrchoch. Často
sa používa pri aplikáciach s obmedzeným
priestorom.

d1

a

f

d

b

160415

160416

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

MS: (d)

WS: (d1)

VB: (f)

Hmotnosť:

Flexibilný doraz 12x78
- pozinkovaný

78 mm

28 mm

12 mm

6 mm

50 mm

0,07 kg

2-160415
13,00 €



Flexibilný doraz 24x78
- požadovaný dlhý upínací čap
- pozinkovaný

78 mm

28 mm

24 mm

6 mm

50 mm

0,13 kg

2-160416
18,00 €



MS=Hrúbka materiálu; WS=Hrúbka steny; VB=Nastaviteľný rozsah;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

634

Obj. číslo

DORAZY
Flexibilný doraz 97 Oceľ

Popis:
Flexibilný doraz individuálne nastaviteľný cez
oválny otvor. Vzhľadom na oválne zakončenie
je vhodný pre aplikácie v rohoch a na rôznych
povrchoch. Variabilný doraz 97 je preferovaný v
prípade nedostatku priestoru na väčšie upínacie
prvky, prípadne v diagonálnych aplikáciach.
d1

f

a

d

b

160417

160418

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

MS: (d)

WS: (d1)

VB: (f)

Hmotnosť:

Obj. číslo

Flexibilný doraz 12x97
- pozinkovaný

97 mm

24 mm

12 mm

4 mm

71 mm

0,08 kg

2-160417
23,00 €



Flexibilný doraz 24x97
- požadovaný dlhý upínací čap
- pozinkovaný

97 mm

24 mm

24 mm

4 mm

71 mm

0,16 kg

2-160418
29,00 €



MS=Hrúbka materiálu; WS=Hrúbka steny; VB=Nastaviteľný rozsah;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

635

DORAZY
Univerzálny doraz 50 L

Popis:
Univerzálny doraz 50 L môže byť upevnený v
požadovanej pozícii prostredníctvom dvoch
systémových otvorov. Univerzálny doraz 50 L otvára
enormný potenciál možností použitia hlavne v
aplikáciach s obmedzeným priestorom.

a

d

b

160407

Univerzálny doraz 50 L
- 2 systémové otvory
- nitridovaný

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

MS: (d)

Hmotnosť:

50 mm

30 mm

12 mm

0,08 kg

MS=Hrúbka materiálu;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

636

= Odolnosť voči ryhám

=

Ochrana proti rozstreku
zvárania

= Ochrana pred koróziou

Obj. číslo

2-160407.N
17,00 €



DORAZY
Univerzálny doraz 80 L

Popis:
Univerzálny doraz 80 L môže byť upevnený
v požadovanej pozícii prostredníctvom troch
systémových otvorov.

a

d

b

160408.N

Univerzálny doraz 80 L
- 3 systémové otvory
- nitridovaný

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

MS: (d)

Hmotnosť:

80 mm

30 mm

12 mm

0,16 kg

Obj. číslo

2-160408.N
19,00 €



MS=Hrúbka materiálu;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

= Odolnosť voči ryhám

=

Ochrana proti rozstreku
zvárania

= Ochrana pred koróziou

637

DORAZY
Univerzálny doraz 80 L

Popis:
Univerzálny doraz 80 L nastaviteľný prostredníctvom
oválneho otvoru s milimetrovou presnosťou v
rozsahu 0-50 mm.

a

d

b

160410.N

Univerzálny doraz 80 L
- nitridovaný

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

MS: (d)

VB: (f)

Hmotnosť:

80 mm

30 mm

12 mm

50 mm

0,07 kg

MS=Hrúbka materiálu; VB=Nastaviteľný rozsah;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

638

= Odolnosť voči ryhám

=

Ochrana proti rozstreku
zvárania

= Ochrana pred koróziou

Obj. číslo

2-160410.N
26,00 €



DORAZY
Univerzálny doraz 115 L

Popis:
Univerzálny doraz 115 L, ktorý je možné
prostredníctvom kombinácie systémových
otvorov a oválneho otvoru použiť ako pevný
alebo variabilný prvok (rozsah nastavenia
je 0-50 mm). Je vhodný aj pre použitie s
prizmou alebo adaptérom.

a

160420.N

d

160420

b

160420.A

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

MS: (d)

VB: (f)

Hmotnosť:

Obj. číslo

Univerzálny doraz 115 L
- nitridovaný
- štandardne s obojstrannou milimetrovou stupnicou

115 mm

30 mm

12 mm

50 mm

0,20 kg

2-160420.N
31,00 €



Univerzálny doraz 115 L
- Čiernené

115 mm

30 mm

12 mm

50 mm

0,20 kg

2-160420
24,00 €



Univerzálny doraz 115 L
- Hliník

115 mm

30 mm

12 mm

50 mm

0,05 kg

2-160420.A
27,00 €



MS=Hrúbka materiálu; VB=Nastaviteľný rozsah;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

= Odolnosť voči ryhám

= Milimetrová stupnica

=

Ochrana proti rozstreku
zvárania

= Ochrana pred koróziou

= Hliník

639

DORAZY
Univerzálny doraz 150 L

Popis:
Univerzálny doraz 150 L špeciálne navrhnutý pre
rozšírenie dorazových plôch (nastaviteľný rozsah
0-50 mm). Fixné alebo variabilné upnutie je
dosiahnuté kombináciou troch systémových otvorov
a oválneho otvoru. Je vhodný aj pre použitie s
prizmami alebo adaptérmi.

a

d

b

160422.N

Univerzálny doraz 150 L
- 3 systémové otvory
- nitridovaný
- štandardne s obojstrannou milimetrovou stupnicou

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

MS: (d)

VB: (f)

Hmotnosť:

150 mm

35 mm

12 mm

50 mm

0,33 kg

MS=Hrúbka materiálu; VB=Nastaviteľný rozsah;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

640

= Odolnosť voči ryhám

= Milimetrová stupnica

=

Ochrana proti rozstreku
zvárania

= Ochrana pred koróziou

Obj. číslo

2-160422.N
34,00 €



DORAZY
Univerzálny doraz / Upínací most

Popis:
Univerzálny doraz použiteľný aj ako upínací most.
S malým otvorom v strede tela použiteľný so
závitovým upínačom ako upínací most.

a

d

b

160450.N

Univerzálny doraz / Upínací most
- 3 systémové otvory
- nitridovaný

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Ø: (o)

MS: (d)

VB: (f)

Hmotnosť:

175 mm

35 mm

16 mm

12 mm

50 mm

0,40 kg

Obj. číslo

2-160450.N
37,00 €



MS=Hrúbka materiálu; VB=Nastaviteľný rozsah;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

= Odolnosť voči ryhám

=

Ochrana proti rozstreku
zvárania

= Ochrana pred koróziou

641

DORAZY
Univerzálny doraz 300 M / 500 M

Popis:
Univerzálny doraz 300 M / 500 M môže byť
fixne alebo variabilne upevnený prostredníctvom
systémových otvorov a oválneho otvoru
(nastaviteľný rozsah 0-150 mm). Vďaka tomu
poskytuje široký rozsah upínacích možností.

a

d

b

160425.N

642

160432.N

DORAZY

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

MS: (d)

VB: (f)

Hmotnosť:

Univerzálny doraz 300 M
- 7 systémových otvorov
- nitridovaný
- štandardne s milimetrovou stupnicou

Obj. číslo

300 mm

50 mm

12 mm

100 mm

1,08 kg

2-160425.N
39,00 €



Univerzálny doraz 500 M
- 13 systémových otvorov
- nitridovaný
- štandardne s obojstrannou milimetrovou stupnicou

500 mm

50 mm

12 mm

150 mm

1,85 kg

2-160432.N
59,00 €



MS=Hrúbka materiálu; VB=Nastaviteľný rozsah;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

= Odolnosť voči ryhám

= Milimetrová stupnica

=

Ochrana proti rozstreku
zvárania

= Ochrana pred koróziou

643

DORAZY
Plochý uholník 250

Popis:
Plochý uholník prostredníctvom svojich systémových
otvorov a oválnych otvorov ho predurčuje na
variabilné použitie. Rozsah nastavenia je až 100 mm
a ponúka široký rozsah upínacích kombinácií.

a

d
c

b

160444

Plochý uholník
- 5 systémových otvorov
- Čiernené

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

MS: (d)

Hmotnosť:

250 mm

188 mm

50 mm

12 mm

1,35 kg

MS=Hrúbka materiálu;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

644

Obj. číslo

2-160444
77,00 €



DORAZY
Uhlová šablona

Popis:
Uhlová šablona ponúka presné nastavenie uhla
v 10° krokoch alebo plynule v rozsahu 0-90°.
Presnosť a flexibilita je zabezpečená presnou
stupnicou na 1°.

a

b

160455.N

Uhlová šablona
- nitridovaný
- vrátane 2x dištančného krúžku

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

130 mm

130 mm

Dištančný krúžok
- Čiernené

Výška: (c)

7 mm

Ø: (o)

22 mm

MS: (d)

Hmotnosť:

Obj. číslo

5 mm

0,40 kg

2-160455.N
33,00 €



0,01 kg

2-160538
2,00 €



MS=Hrúbka materiálu;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

= Odolnosť voči ryhám

=

Ochrana proti rozstreku
zvárania

= Ochrana pred koróziou

645

UHOLNÍKY
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UHOLNÍKY
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UHOLNÍKY
Upínací uholník - doraz 50 L

Popis:
Doraz a upínací uholník 50 L môže byť použitý ako
doraz pre veľké sekcie. Je kompatibilný so všetkými
dostupnými prvkami a tak môže vytvárať výškovo
nastaviteľný celok v kombinácii s komponentom s
oválnym otvorom, napr. 90 WL, obj. č. 160111.N.

c
d
a

b

160105.N

Upínací uholník - doraz 50 L
- nitridovaný

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

MS: (d)

Hmotnosť:

50 mm

30 mm

50 mm

12 mm

0,20 kg

MS=Hrúbka materiálu;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

648

= Odolnosť voči ryhám

=

Ochrana proti rozstreku
zvárania

= Ochrana pred koróziou

Obj. číslo

2-160105.N
27,00 €



UHOLNÍKY
Upínací uholník - doraz 90 X / 90 SL

Popis:
Doraz a upínací uholník 90 X / 90 SL môže byť
použitý ako doraz pre veľké diely. Je kompatibilný
so všetkými dostupnými prvkami a tak môže
vytvárať výškovo nastaviteľný celok v kombinácii s
komponentom s oválnym otvorom.

c

d
a
b

160108.N

160109.N

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

MS: (d)

Hmotnosť:

Obj. číslo

Upínací uholník - doraz 90 X
- nitridovaný
- štandardne s obojstrannou milimetrovou stupnicou

90 mm

30 mm

25 mm

12 mm

0,19 kg

2-160108.N
31,00 €



Upínací uholník - doraz 90 SL
- nitridovaný
- štandardne s obojstrannou milimetrovou stupnicou

90 mm

30 mm

40 mm

12 mm

0,21 kg

2-160109.N
33,00 €



MS=Hrúbka materiálu;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

= Odolnosť voči ryhám

= Milimetrová stupnica

=

Ochrana proti rozstreku
zvárania

= Ochrana pred koróziou

649

UHOLNÍKY
Upínací uholník - doraz 90 L

Popis:
Doraz a upínací uholník 90 L je nastaviteľný
uholník, ktorý môže byť všestranne použitý v
kombinácii systémových otvorov a oválneho otvoru.
Kombináciou s dorazom a upínacím uholníkom
50 L (obj. č. 160105.N) a dorazom a upínacím
uholníkom 90 SL (obj. č. 160109.N) dosiahneme
výškovo nastaviteľný prvok pre zváracie aplikácie.
Tento komponent je taktiež vhodný aj ako doraz
pre veľké diely.
Dostupné aj v pochrómovanom vyhotovení pre
prácu na meracích stoloch, pre prácu s hliníkom,
pre WIG zváranie.
c

160110.N

d
a
b

160110.C

650

160110.A

UHOLNÍKY

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

MS: (d)

Hmotnosť:

Upínací uholník - doraz 90 L
- systémový otvor / oválny otvor
- nitridovaný
- štandardne s obojstrannou milimetrovou stupnicou

Obj. číslo

90 mm

30 mm

90 mm

12 mm

0,31 kg

2-160110.N
43,00 €



Upínací uholník - doraz 90 L
- systémový otvor / oválny otvor
- Hliník

90 mm

30 mm

90 mm

12 mm

0,11 kg

2-160110.A
49,00 €



Upínací uholník - doraz 90 L
- systémový otvor / oválny otvor
- pochrómovaný, Dodací termín cca. 10 týžd

90 mm

30 mm

90 mm

12 mm

0,31 kg

2-160110.C
·



MS=Hrúbka materiálu;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

= Odolnosť voči ryhám

= Milimetrová stupnica

=

Ochrana proti rozstreku
zvárania

= Ochrana pred koróziou

= Hliník

651

UHOLNÍKY
Upínací uholník - doraz 90 WL / 90 VL

Popis:
Doraz a upínací uholník 90 WL je nastaviteľný a
všestranný prvok hlavne vďaka kombinácii dvoch
oválnych otvorov.
Doraz a upínací uholník 90 VL (obj. č. 160113.N)
s dvomi oválnymi otvormi používaný najmä
ako podperný prvok. Kombinácia s dorazom a
uholníkom 50 L (obj. č. 160105.N) a dorazom
a uholníkom 90 SL (obj. č. 160109.N) ponúka
vytvorenie výškovo nastaviteľného prvku.

c

d
a
b

160111

160113.N

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

MS: (d)

Hmotnosť:

Upínací uholník - doraz 90 WL
- oválny otvor / oválny otvor
- nitridovaný
- štandardne s obojstrannou milimetrovou stupnicou

90 mm

30 mm

90 mm

12 mm

0,27 kg

2-160111.N
45,00 €



Upínací uholník - doraz 90 VL
- systémový otvor / systémový otvor
- nitridovaný

90 mm

30 mm

90 mm

12 mm

0,34 kg

2-160113.N
43,00 €



MS=Hrúbka materiálu;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

652

= Odolnosť voči ryhám

= Milimetrová stupnica

=

Ochrana proti rozstreku
zvárania

= Ochrana pred koróziou

Obj. číslo

UHOLNÍKY
Upínací uholník - doraz 140 L

Popis:
Doraz a upínací uholník 140 L je ideálny ako
predĺženie stola pre ľahké diely. Vďaka oválnemu
otvoru je možné doraz použiť aj pre vyššie diely.

c

d
a
b

160112.N

Upínací uholník - doraz 140 L
- 5x systémový otvor / oválny otvor
- nitridovaný
- štandardne s obojstrannou milimetrovou stupnicou

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

MS: (d)

Hmotnosť:

90 mm

35 mm

140 mm

12 mm

0,51 kg

Obj. číslo

2-160112.N
51,00 €



MS=Hrúbka materiálu;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

= Odolnosť voči ryhám

= Milimetrová stupnica

=

Ochrana proti rozstreku
zvárania

= Ochrana pred koróziou

653

UHOLNÍKY
Upínací uholník - doraz 150 L

Popis:
Doraz a upínací uholník 150 L je nastaviteľný a
všestranný uholník, ktorý sa vyznačuje kombináciou
systémových otvorov a oválneho otvoru. Dodatočná
vrchná platnička slúži ako adaptér pre ďalšie
príslušenstvo, napr. prizmy alebo upínače.

d

c

d
a
b

160114.N

Upínací uholník - doraz 150 L
- 6x systémový otvor / oválny otvor
- nitridovaný

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

MS: (d)

Hmotnosť:

90 mm

35 mm

150 mm

12 mm

0,65 kg

MS=Hrúbka materiálu;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

654

= Odolnosť voči ryhám

=

Ochrana proti rozstreku
zvárania

= Ochrana pred koróziou

Obj. číslo

2-160114.N
53,00 €



UHOLNÍKY
Otočný uholník 150

Popis:
Otočný uholník ponúka množstvo kombinácií
upínacích prvkov prostredníctvom systémových
otvorov a možnosti otočenia o 180°.
Možnosť utiahnutia 2 čapmi súčasne ponúka
optimálnu fixáciu.

c

160101.N

Otočný uholník 150
- nitridovaný

Výška: (c)

Ø: (o)

MS: (d)

Hmotnosť:

150 mm

150 mm

12 mm

1,80 kg

Obj. číslo

2-160101.N
71,00 €



MS=Hrúbka materiálu;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

= Odolnosť voči ryhám

=

Ochrana proti rozstreku
zvárania

= Ochrana pred koróziou

655

UHOLNÍKY
Upínací uholník - doraz 300 G

Popis:
Doraz a upínací uholník 300 G pre fixné alebo
variabilné upínanie, ktoré je dosiahnuté
kombináciou systémových otvorov a oválneho
otvoru. Tento uholník je často používaný aj ako
predĺženie stola. Uholník je vyrobený z vysoko
kvalitného materiálu GGG40.

c

d
b

a

160162.N

Upínací uholník - doraz 300 G
- ľavý doraz
- nitridovaný

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

MS: (d)

Hmotnosť:

150 mm

49 mm

300 mm

12 mm

2,51 kg

MS=Hrúbka materiálu;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

656

= Odolnosť voči ryhám

=

Ochrana proti rozstreku
zvárania

= Ochrana pred koróziou

Obj. číslo

2-160162.N
69,00 €



UHOLNÍKY
Upínací uholník - doraz 500 G

Popis:
Doraz a upínací uholník 500 G pre fixné alebo
variabilné upínanie, ktoré je dosiahnuté
kombináciou systémových otvorov a oválneho
otvoru. Tento uholník je často používaný aj ako
predĺženie stola. Uholník je vyrobený z vysoko
kvalitného materiálu GGG40.

c

d

a

b

160164.N

Upínací uholník - doraz 500 G
- ľavý doraz
- nitridovaný

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

MS: (d)

Hmotnosť:

195 mm

49 mm

500 mm

12 mm

4,56 kg

Obj. číslo

2-160164.N
95,00 €



MS=Hrúbka materiálu;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

= Odolnosť voči ryhám

=

Ochrana proti rozstreku
zvárania

= Ochrana pred koróziou

657

UHOLNÍKY
Upínací uholník - doraz 250 GK

Popis:
Doraz a upínací uholník 250 GK ponúka možnosť
priestorového upínania dielov prostredníctvom svojej
trojrozmernej konštrukcie. Bol špeciálne navrhnutý
pre upínanie ťažkých dielov. Je často používaný ako
doraz a aj ako predĺženie stola. Vysoká stabilita
uholníka je dosiahnutá použitým materiálom liatina
GGG40. Odporúčame objednávanie v páre.

c

a

b

160124.N

160126.N

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

MS: (d)

Hmotnosť:

Upínací uholník - doraz 250 GK
- ľavý doraz
- nitridovaný
- štandardne s milimetrovou stupnicou

145 mm

49 mm

250 mm

cca. 14 mm

2,10 kg

2-160124.N
94,00 €



Upínací uholník - doraz 250 GK
- pravý doraz
- nitridovaný
- štandardne s milimetrovou stupnicou

145 mm

49 mm

250 mm

cca. 14 mm

2,10 kg

2-160126.N
94,00 €



MS=Hrúbka materiálu;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

658

= Odolnosť voči ryhám

= Milimetrová stupnica

=

Ochrana proti rozstreku
zvárania

= Ochrana pred koróziou

Obj. číslo

UHOLNÍKY
Upínací uholník - doraz 500 GK

Popis:
Doraz a upínací uholník 500 GK ponúka možnosť
priestorového upínania dielov prostredníctvom
svojej trojrozmernej konštrukcie. Bol špeciálne
navrhnutý pre upínanie ťažkých dielov. Je často
používaný ako doraz a aj ako predĺženie stola.
Vysoká stabilita uholníka je dosiahnutá použitým
materiálom liatina GGG40. Odporúčame
objednávanie v páre.

c

a

b

160134.N

160136.N

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

MS: (d)

Hmotnosť:

Obj. číslo

Upínací uholník - doraz 500 GK
- ľavý doraz
- nitridovaný
- štandardne s milimetrovou stupnicou

195 mm

49 mm

500 mm

cca. 14 mm

5,30 kg

2-160134.N
143,00 €



Upínací uholník - doraz 500 GK
- pravý doraz
- nitridovaný
- štandardne s milimetrovou stupnicou

195 mm

49 mm

500 mm

cca. 14 mm

5,30 kg

2-160136.N
143,00 €



MS=Hrúbka materiálu;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

= Odolnosť voči ryhám

= Milimetrová stupnica

=

Ochrana proti rozstreku
zvárania

= Ochrana pred koróziou

659

UHOLNÍKY
Upínací uholník - doraz 250 G s nastaviteľným uhlom rotácie

Popis:
Doraz a upínací uholník 250 G pre fixné alebo
variabilné upínanie, ktoré je dosiahnuté
kombináciou systémových otvorov a oválneho
otvoru. Tento uholník je často používaný aj ako
predĺženie stola. Uholník je vyrobený z vysoko
kvalitného materiálu GGG40.

c

b

a

160161.N

660

160163.N

UHOLNÍKY

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

MS: (d)

Hmotnosť:

Upínací uholník - doraz 250 G s nastaviteľným uhlom rotácie
- ľavý doraz
- liatina / nitridované
- štandardne s milimetrovou stupnicou

Obj. číslo

145 mm

49 mm

250 mm

cca. 14 mm

2,16 kg

2-160161.N
96,00 €



Upínací uholník - doraz 250 G s nastaviteľným uhlom rotácie
- pravý doraz
- liatina / nitridované
- štandardne s milimetrovou stupnicou

145 mm

49 mm

250 mm

cca. 14 mm

2,16 kg

2-160163.N
96,00 €



MS=Hrúbka materiálu;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

= Odolnosť voči ryhám

= Milimetrová stupnica

=

Ochrana proti rozstreku
zvárania

= Ochrana pred koróziou

661

UHOLNÍKY
Upínací uholník - doraz 750 GK

Popis:
Doraz a upínací uholník 750 GK ponúka možnosť
priestorového upínania dielov prostredníctvom svojej
trojrozmernej konštrukcie. Bol špeciálne navrhnutý
pre upínanie ťažkých dielov. Je často používaný ako
doraz a aj ako predĺženie stola. Vysoká stabilita
uholníka je dosiahnutá použitým materiálom liatina
GGG40. Odporúčame objednávanie v páre.
Vzhľadom na rozloženie systémových otvorov môže
byť uholník umiestnený s 25 mm rozostupom.
Upínacie možnosti sú tak dvojnásobné.

c

Trojitý, rozšírený oválny otvor zvyšuje stabilitu a
presnosť upínania.

a

b

160146.N

662

160148.N

UHOLNÍKY

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

MS: (d)

Hmotnosť:

Upínací uholník - doraz 750 GK
- ľavý doraz
- nitridovaný
- štandardne s milimetrovou stupnicou

Obj. číslo

200 mm

100 mm

750 mm

cca. 14 mm

8,30 kg

2-160146.N
245,00 €



Upínací uholník - doraz 750 GK
- pravý doraz
- nitridovaný
- štandardne s milimetrovou stupnicou

200 mm

100 mm

750 mm

cca. 14 mm

8,30 kg

2-160148.N
245,00 €



MS=Hrúbka materiálu;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

= Odolnosť voči ryhám

= Milimetrová stupnica

=

Ochrana proti rozstreku
zvárania

= Ochrana pred koróziou

663

UHOLNÍKY
Upínací uholník - doraz Aluminium-Titanium

Popis:
Doraz a upínací uholník GK vo vyhotovení
aluminium-titanium ponúka multifunkčné
upínacie možnosti vzhľadom na svoju priestorovú
konštrukciu. Je špeciálne navrhnutý pre použitie
s ťažkými dielmi. Môže byť použitý aj ako doraz a
predĺženie stola. Vysoká stabilita je zabezpečená
výrobou z materiálu aluminium-titanium, ktorý
bol špeciálne vyvinutý pre najvyššie požiadavky.
Odporúčame objednávanie v páre.
Aluminium-Titanium: Tento ľahký a vysoko pevný
materiál používame z dôvodu vysokej hmotnosti
niektorých veľkých dorazov a upínacích uholníkov.
Tento materiál nedosahuje tvrdosť nitridovanej
ocele.

c

a

664

160120

160121

160138

160139

b

UHOLNÍKY

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

MS: (d)

Hmotnosť:

Upínací uholník - doraz 250 GK Aluminium-Titanium
- ľavý doraz
- štandardne s milimetrovou stupnicou

Obj. číslo

145 mm

49 mm

250 mm

cca. 14 mm

1,20 kg

2-160120
143,00 €



Upínací uholník - doraz 250 GK Aluminium-Titanium
- pravý doraz
- štandardne s milimetrovou stupnicou

145 mm

49 mm

250 mm

cca. 14 mm

1,20 kg

2-160121
143,00 €



Upínací uholník - doraz 500 GK Aluminium-Titanium
- ľavý doraz
- štandardne s milimetrovou stupnicou

195 mm

49 mm

500 mm

cca. 14 mm

5,30 kg

2-160138
189,00 €



Upínací uholník - doraz 500 GK Aluminium-Titanium
- pravý doraz
- štandardne s milimetrovou stupnicou

195 mm

49 mm

500 mm

cca. 14 mm

5,30 kg

2-160139
189,00 €



MS=Hrúbka materiálu;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

= Milimetrová stupnica

= Hliník

= Titanium

665

UHOLNÍKY
Upínací uholník - doraz 250 D / 500 D / 750 D

Popis:
Doraz a upínací uholník 250 D / 500 D / 750 D
ponúka široké možnosti upínania vzhľadom na
trojrozmernosť umiestnenia systémových otvorov
a ich diagonálny raster. Je obzvlášť vhodný ako
predĺženie stola alebo vertikálna nadstavba v
kombinácii s ostatnými uholníkmi a dorazmi. Vysoká
stabilita bola dosiahnutá výrobou z liatiny GGG40.

c

160140.N

a

b

160144.N

666

160142.N

UHOLNÍKY

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

MS: (d)

Hmotnosť:

Upínací uholník - doraz 250 D
- pravý doraz
- nitridovaný

Obj. číslo

200 mm

100 mm

250 mm

cca. 14 mm

6,60 kg

2-160140.N
193,00 €



Upínací uholník - doraz 500 D
- pravý doraz
- nitridovaný

200 mm

100 mm

500 mm

cca. 14 mm

11,50 kg

2-160142.N
249,00 €



Upínací uholník - doraz 750 D
- pravý doraz
- nitridovaný

200 mm

100 mm

750 mm

cca. 14 mm

16,40 kg

2-160144.N
322,00 €



MS=Hrúbka materiálu;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

= Odolnosť voči ryhám

=

Ochrana proti rozstreku
zvárania

= Ochrana pred koróziou

667

UHOLNÍKY
Univerzálny uholník mechanický

Popis:
Univerzálny uholník je ideálny pre aplikácie, ktoré
vyžadujú presné a opakovateľné nastavovanie uhlov.
Dostupná je plná stupnica medzi 10° a 150°. Stupne
sa nastavujú pomocou šablony a imbusového kľúča.
Súčasťou balenia je aj nastavovacia šablona.

e

160170.N

Univerzálny uholník mechanický
- nitridovaný
- vrátane nastavovacej šablony
SL=Dĺžka strany;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

668

= Odolnosť voči ryhám

=

Ochrana proti rozstreku
zvárania

= Ochrana pred koróziou

SL: (e)

Hmotnosť:

260 mm

3,40 kg

Obj. číslo

2-160170.N
249,00 €



UHOLNÍKY
Univerzálny uholník hydromechanický

Popis:
Veľký univerzálny hydromechanický uholník s
veľkou silou upnutia je vhodný najmä na vysokozáťažové aplikácie. Uholník je voľne nastaviteľný
v rozsahu 0° až 225°.
K presnému nastaveniu sa používa digitálny
uhlomer (nie je súčasťou dodávky). Uholník sa
uťahuje imbusovým kľúčom 6 (obj. č. 280852.1).

e

160171

Univerzálny uholník hydromechanický
- Čiernené
Inbusový kľúč 6
- žltý

280852.1

SL: (e)

Hmotnosť:

Obj. číslo

250 mm

2,80 kg

2-160171
379,00 €



0,09 kg

2-280852.1
12,00 €



SL=Dĺžka strany;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

669

UHOLNÍKY
Rohový nadstavec liatina

Popis:
Rohový nadstavec vytvára dodatočný pracovný
priestor diagonálnym predĺžením stola v uhle
45°. Rohový nadstavec je variabilný pevný diel a
je kompatibilný s prizmami, dorazmi a uholníkmi.
Nadstavec je extrémne robustný a ponúka
spojovacie, dorazové a upínacie možnosti na
všetkých svojich piatich stranách.
Tento diel je vyrobený z vysoko kvalitného
materiálu GGG40.

c

b

a

160190.N

Rohový nadstavec liatina
- nitridovaný

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

Hmotnosť:

100 mm

65 mm

100 mm

1,70 kg

 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

670

= Odolnosť voči ryhám

=

Ochrana proti rozstreku
zvárania

= Ochrana pred koróziou

Obj. číslo

2-160190.N
128,00 €



UHOLNÍKY
Podporný a upínací rám

Popis:
Podperný a upínací rám ponúka možnosť
spojenia rozdielnych dielov, môže byť použitý
ako predĺženie stola alebo ako konzola.
Systémové otvory s rastrom 50 mm na všetkých
piatich stranách pokrývajú široký okruh upínacích
možností. Kombinácia systémových otvorov a
oválneho otvoru umožňuje fixné aj variabilné
upínanie dielov a komponentov.

c

b

a

160300.N

160302.N

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

Hmotnosť:

Obj. číslo

Podperný a upínací rám malý
- pravý doraz
- nitridovaný

150 mm

100 mm

50 mm

2,10 kg

2-160300.N
128,00 €



Podperný a upínací rám malý
- ľavý doraz
- nitridovaný

150 mm

100 mm

50 mm

2,10 kg

2-160301.N
128,00 €



Podperný a upínací rám veľký
- nitridovaný

300 mm

200 mm

50 mm

7,40 kg

2-160302.N
196,00 €



 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

= Odolnosť voči ryhám

=

Ochrana proti rozstreku
zvárania

= Ochrana pred koróziou

671

UHOLNÍKY
Upínací blok

Popis:
Upínací blok vhodný aj ako predlžovací prvok
vertikálnych konštrukcií alebo spojovací prvok dvoch
zváracích stolov. Kombináciou niekoľkých upínacích
blokov je možné upraviť veľkosť stola. Upínací blok
je upevnený k stolu prostredníctvom upínacích čapov
(obj. č. 160560.N).
Univerzálnosť dorazových a upínacích možností
je dosiahnutá kombináciou horizontálnych /
vertikálnych systémových otvorov na hornej aj
bočných stranách.

c

b
a

672

UHOLNÍKY

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

MS: (d)

Hmotnosť:

Upínací blok 300x300x100
- 5-stranný
- plazmanitridovaný

300 mm

300 mm

100 mm

12 mm

cca. 16 kg

2-160280.P
317,00 €



Upínací blok 400x200x200
- 5-stranný
- plazmanitridovaný

400 mm

200 mm

200 mm

12 mm

cca. 25 kg

2-160272.P
483,00 €



Upínací blok 500x500x100
- 5-stranný
- plazmanitridovaný

500 mm

500 mm

100 mm

12 mm

cca. 40 kg

2-160290.P
672,00 €



Iné veľkosti na požiadanie

plazmanitridovaný

·



MS=Hrúbka materiálu;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

= Ochrana pred koróziou

=

Ochrana proti rozstreku
zvárania

= Odolnosť voči ryhám

673

UHOLNÍKY
U-profil 100/100

Popis:
U-profil 100/100 je ideálny diel k predĺženiu stola,
pre vertikálne zostavy a taktiež ako robustný
spojovací prvok dvoch zváracích stolov. Uholník sa
upevňuje spájacími čapmi (obj. č. 160560.N).
Od dĺžky 500 mm majú všetky U-profily montážne
otvory pre nohy na svojej spodnej strane.
V prípade použitia na predĺženie stola odporúčame
upevniť uholník na nohy ak je toto predĺženie viac
ako 1000 mm.
c

a
b

Systémové otvory na piatich stranách a diagonálny
raster predurčujú tento uholník k mnohým
variantám upínania a možnostiam kombinácie s
inými uholníkmi a dorazmi.
Raster 50x50 mm uľahčuje orientáciu.
Ilustračné fotografie všetkých veľkostí nájdete na
www.siegmund.com.

674

UHOLNÍKY

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

MS: (d)

Hmotnosť:

plazmanitridovaný

U-profil 100x100x100 plazmanitridovaný

100 mm

100 mm

100 mm

12 mm

cca. 4,00 kg

2-160396.P
235,00 €



U-profil 500x100x100 plazmanitridovaný

500 mm

100 mm

100 mm

12 mm

cca. 15 kg

2-160360.P
330,00 €



U-profil 1000x100x100 plazmanitridovaný

1000 mm

100 mm

100 mm

12 mm

cca. 27 kg

2-160370.P
528,00 €



U-profil 1500x100x100 plazmanitridovaný

1500 mm

100 mm

100 mm

12 mm

cca. 39 kg

2-160380.P
642,00 €



U-profil 2000x100x100 plazmanitridovaný

2000 mm

100 mm

100 mm

12 mm

cca. 51 kg

2-160390.P
951,00 €



MS=Hrúbka materiálu;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

Pri nákupe 5 ks tiež dostupné bez nitridovania. Produkty dostupné na objednávku.

= Ochrana pred koróziou

=

Ochrana proti rozstreku
zvárania

= Odolnosť voči ryhám

675

UHOLNÍKY
U-profil 200/100

Popis:
U-profil 200/100 (strana 200 mm) je ideálny ako
predĺženie stola alebo ako prvok pre vertikálne
nadstavby, prípadne ako spojovací prvok
dvoch zváracích stolov. Profil sa upína na stôl
prostredníctvom upínacích čapov (obj. č. 160560.N).
Od dĺžky 500 mm majú všetky U-profily montážne
otvory pre nohy na svojej spodnej strane.

c

a
b

V prípade použitia na predĺženie stola odporúčame
upevniť uholník na nohy ak je toto predĺženie viac
ako 1000 mm.
Systémové otvory na piatich stranách a diagonálny
raster predurčujú tento uholník k mnohým variantám
upínania a možnostiam kombinácie s inými
uholníkmi a dorazmi.
Raster 50x50 mm uľahčuje orientáciu.
Ilustračné fotografie všetkých veľkostí nájdete na
www.siegmund.com.

676

UHOLNÍKY

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

MS: (d)

Hmotnosť:

plazmanitridovaný

U-profil 200x100x100 plazmanitridovaný

200 mm

100 mm

100 mm

12 mm

cca. 6,00 kg

2-160396.1.P
252,00 €



U-profil 500x200x100 plazmanitridovaný

500 mm

200 mm

100 mm

12 mm

cca. 22 kg

2-160360.1.P
418,00 €



U-profil 1000x200x100 plazmanitridovaný

1000 mm

200 mm

100 mm

12 mm

cca. 38 kg

2-160370.1.P
721,00 €



U-profil 1500x200x100 plazmanitridovaný

1500 mm

200 mm

100 mm

12 mm

cca. 55 kg

2-160380.1.P
952,00 €



U-profil 2000x200x100 plazmanitridovaný

2000 mm

200 mm

100 mm

12 mm

cca. 72 kg

2-160390.1.P
1.276,00 €



MS=Hrúbka materiálu;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

Pri nákupe 5 ks tiež dostupné bez nitridovania. Produkty dostupné na objednávku.

= Ochrana pred koróziou

=

Ochrana proti rozstreku
zvárania

= Odolnosť voči ryhám

677

UHOLNÍKY
U-profil 200/100 Aluminium-Titanium

Popis:
U-profil 100/100 je ideálny diel k predĺženiu stola,
pre vertikálne zostavy a taktiež ako robustný
spojovací prvok dvoch zváracích stolov. Uholník sa
upevňuje spájacími čapmi (obj. č. 160560.N).
Od dĺžky 500 mm majú všetky U-profily montážne
otvory pre nohy na svojej spodnej strane.
V prípade použitia na predĺženie stola odporúčame
upevniť uholník na nohy ak je toto predĺženie viac
ako 1000 mm.
c

a
b

Systémové otvory na piatich stranách a diagonálny
raster predurčujú tento uholník k mnohým
variantám upínania a možnostiam kombinácie s
inými uholníkmi a dorazmi.
Raster 50x50 mm uľahčuje orientáciu.
Aluminium-Titanium: Tento ľahký a vysoko pevný
materiál používame z dôvodu vysokej hmotnosti
niektorých veľkých dorazov a upínacích uholníkov.
Tento materiál nedosahuje tvrdosť nitridovanej
ocele.
Ilustračné fotografie všetkých veľkostí nájdete na
www.siegmund.com.

678

UHOLNÍKY

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

MS: (d)

Hmotnosť:

U-profil 500x100x100 Aluminium-Titanium

500 mm

100 mm

100 mm

12 mm

cca. 5,00 kg

3-160360.AT
·



U-profil 1000x100x100 Aluminium-Titanium

1000 mm

100 mm

100 mm

12 mm

cca. 9,00 kg

3-160370.AT
·



U-profil 1500x100x100 Aluminium-Titanium

1500 mm

100 mm

100 mm

12 mm

cca. 13 kg

3-160380.AT
·



U-profil 2000x100x100 Aluminium-Titanium

2000 mm

100 mm

100 mm

12 mm

cca. 18 kg

3-160390.AT
·



Iné veľkosti na požiadanie

Hliník

·



MS=Hrúbka materiálu;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

= Titanium

= Hliník

679

ČAPY

680

ČAPY

Strana 684

Strana 684

Strana 685

Strana 685

Rýchloupínací čap krátky

Rýchloupínací čap dlhý

Univerzálny čap krátky

Univerzálny čap dlhý

Strana 686

Strana 686

Strana 687

Strana 687

Nízkoprofilový upínací čap krátky

Nízkoprofilový upínací čap dlhý

Čap so zápustnou hlavou krátky

Čap so zápustnou hlavou dlhý

Strana 688

Strana 689

Strana 689

Strana 690

Vymedzovací čap

Spojovací čap krátky

Spojovací čap dlhý

Dištančný krúžok pre magnetický čap

Strana 692

Strana 692

Strana 692

Magnetický upínací čap 34

Magnetický upínací čap 46

Magnetický upínací čap 58

681

ČAPY
Čapy

Rýchly ako blesk a optimalizovaný
Dokonale navrhnutý mechanizmus
umožňuje upevnenie a uvoľnenie
rukou behom sekúnd.
Rýchlejšie upínanie s
vyššou silou

Optimalizovaná ergonómia hlavy čapu:
dostatok priestoru medzi rukoväťou a
obrobkom umožňuje ľahšiu manipuláciu

Optimalizovaný povrch
pre dokonalé uchopenie

Povrch dodatočne vyhladený po kalení pre
dosiahnutie maximálnej presnosti

Telo čapu je vyrobené z kalenej,
vysoko legovanej ocele pre maximálnu
pevnosť

Vzhľadom na minimálne vnútorné trenie nie je
potrebný O-krúžok, čap sa nezasekáva v znečistených
systémových otvoroch. Ak je to nevyhnutné, je možné
použiť O-krúžok
Vzhľadom na 4 guľôčky v mechanizme je prenos sily
intenzívnejší s minimálnym vnútorným trením. V
mnohých prípadoch postačuje utiahnutie rukou

Ø 6,7 mm guľôčky; veľká kontaktná plocha;
centrum tlaku prenášané na povrch.

Účinok 3 guľôčok, optimalizované rozloženie
záťaže podľa pravidla troch bodov. Nie je
potrebný O-krúžok pre udržanie guľôčok na
svojom mieste!

Zrazené hrany umožňujú aj upínanie do kríža

Patentovaný mechanizmus zabraňuje vzpriečeniu
guľôčok
682

ČAPY

UŤAHOVACÍ MOMENT (AM)

PEVNOSŤ V ŠMYKU (SK)

PEVNOSŤ V ŤAHU (ZK)

Uťahovací moment je sila utiahnutia čapu pomocou
momentového kľúča. Ak chcete získať optimálne
upínacie sily, uťahovací moment by mal zodpovedať
odporúčanej hodnote.

Sila šmyku / strihu je sila pôsobiaca zo strany na
priečny prierez čapu.

Pevnosť v ťahu ako výsledok ťahu upevneného
čapu.

Max. SK pre 160510: ≤ 55 kN

Max. ZK pre 160510: ≤ 10 kN

Čap bol navrhnutý tak, aby vyžadoval iba malý
uťahovací moment na dosiahnutie maximálnej
upínacej sily, čo umožňuje jednoduché upínanie
iba pomocou jednej ruky.

Max. AM pre 160510: ≤ 10 Nm

Video o produkte
nájdete na:

www.siegmund.com/
V160510

683

ČAPY
Rýchloupínací čap

Popis:
Rýchloupínací čap so závitovým uzáverom je
ideálny spojovací prvok Siegmund komponentov.
Charakteristickým prvkom čapu sú použité veľké
ložiskové guľôčky, ktoré svojim plošným tlakom
šetria otvory jednotlivých dielov. Stredová guľôčka
redukuje trenie a zaisťuje prenos sily ručného
utiahnutia na vonkajšie guľôčky. Nová verzia čapu
je bez O-krúžku s jednoduchou údržbou a čistením.
Čap bol taktiež dodatočne optimalizovaný.
Tento čap nie je dovolené používať na upínanie
stolov a U-profilov.

160510

160512

Dĺžka: (a)

Ø: (o)

Hmotnosť:

SK:

AM:

ZK:

Rýchloupínací čap krátky
- pre upínanie dvoch dielov
- Čiernené
- so závitovým uzáverom

53 mm

16 mm

0,08 kg

55,00 kN

10,00 Nm

10,00 kN

2-160510
29,00 €



Rýchloupínací čap dlhý
- pre upínanie troch dielov
- Čiernené
- so závitovým uzáverom

65 mm

16 mm

0,10 kg

55,00 kN

10,00 Nm

10,00 kN

2-160512
35,00 €



SK=Pevnosť v šmyku; AM=Uťahovací moment; ZK=Pevnosť v ťahu;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

684

Obj. číslo

ČAPY
Univerzálny čap

Popis:
Univerzálny čap je ideálny spojovací prvok pre
Siegmund komponenty. Je používaný pri dieloch
s rôznou hrúbkou. Upínací rozsah krátkeho čapu
je 22 mm až 28 mm a dlhého čapu 34 mm až
40 mm. Použité veľké guľôčky prenášajú tlak
z centra čapu na steny diery, pričom vďaka
ich plošnému tlaku nedochádza k poškodeniu
systémových otvorov ani pri vysokých upínacích
silách.
Univerzálny čap je možné utiahnuť integrovaným
ručným kolieskom alebo s pomocou imbusového
kľúča 6 (obj. č. 280852.1).
Tento čap nie je dovolené používať na upínanie
stolov a U-profilov.

160532

160533

Dĺžka: (a)

Ø: (o)

Hmotnosť:

SK:

AM:

ZK:

Obj. číslo

Univerzálny čap krátky
- pre upínanie dvoch dielov
- Čiernené

59 mm

16 mm

0,11 kg

50,00 kN

10,00 Nm

10,00 kN

2-160532
30,00 €



Univerzálny čap dlhý
- pre upínanie troch dielov
- Čiernené

71 mm

16 mm

0,12 kg

50,00 kN

10,00 Nm

10,00 kN

2-160533
37,00 €



SK=Pevnosť v šmyku; AM=Uťahovací moment; ZK=Pevnosť v ťahu;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

685

ČAPY
Nízkoprofilový upínací čap

Popis:
Nízkoprofilový upínací čap je predurčený pre
použitie v oválnych otvoroch. Jeho hlavnou
výhodou je jeho nízkoprofilová hlava.
Ideálne pre akuskrutkovač s momentom do 10 Nm.
Tento čap nie je dovolené používať na upínanie
stolov a U-profilov.

160522

160523

Dĺžka: (a)

Ø: (o)

Hmotnosť:

SK:

AM:

ZK:

Nízkoprofilový upínací čap krátky
- pre upínanie dvoch dielov
- Čiernené

36 mm

16 mm

0,05 kg

55,00 kN

10,00 Nm

10,00 kN

2-160522
25,00 €



Nízkoprofilový upínací čap dlhý
- pre upínanie troch dielov
- Čiernené

48 mm

16 mm

0,08 kg

55,00 kN

10,00 Nm

10,00 kN

2-160523
31,00 €



Sada skrutiek pre 160522
- 10ks / balenie

2-169085
11,00 €



Sada skrutiek pre 160523
- 10ks / balenie

2-169075
11,00 €



SK=Pevnosť v šmyku; AM=Uťahovací moment; ZK=Pevnosť v ťahu;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

686

Obj. číslo

ČAPY
Čap so zápustnou hlavou

Popis:
Čap so zápustnou hlavou sa používa ako skryté
spojenie medzi Siegmund komponentami. Svojou
konštrukciou sa zhoduje s ostatnými spojovacími
čapmi. Hlava čapu splýva s okrajom systémového
otvoru tak, aby nevyčnievala nad upnutý diel. Čap
so zápustnou hlavou nie je vhodný pre oválne
otvory.
Tento čap nie je dovolené používať na upínanie
stolov a U-profilov.

160528

160529

Dĺžka: (a)

Ø: (o)

Hmotnosť:

SK:

AM:

ZK:

Obj. číslo

Čap so zápustnou hlavou krátky
- pre upínanie dvoch dielov
- Čiernené

31 mm

16 mm

0,04 kg

55,00 kN

10,00 Nm

3,00 kN

2-160528
24,00 €



Čap so zápustnou hlavou dlhý
- pre upínanie troch dielov
- Čiernené

43 mm

16 mm

0,05 kg

55,00 kN

10,00 Nm

3,00 kN

2-160529
29,00 €



SK=Pevnosť v šmyku; AM=Uťahovací moment; ZK=Pevnosť v ťahu;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

687

ČAPY
Vymedzovací čap

Popis:
Vymedzovací čap sa používa k isteniu uholníkov,
ktoré je možné upevniť len jedným upínacím čapom
ako alternatívna lacnejšia náhrada. Zároveň týmto
čapom môžeme vytýčiť uhly ako napr. 90° alebo 45°
pri zostavovaní prípravku.
Na obrázku môžete vidieť príklad použitia.
Tento čap nie je dovolené používať na upínanie
stolov a U-profilov.

160540

Vymedzovací čap
- Čiernené
 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

688

Dĺžka: (a)

Ø: (o)

Hmotnosť:

38 mm

16 mm

0,07 kg

Obj. číslo

2-160540
9,00 €



ČAPY
Spojovací čap

Popis:
Spojovací čap, špeciálne navrhnutý pre pevné
dlhotrvajúce spojenie veľkých komponentov
Siegmund, napr. stolov alebo U-profilov.
Použitie imbusového kľuča a vlastnosť
samocentrovania čapu umožňujú jednoduchú
montáž. Hlava a skrutka čapu sú osadené
šesťhranom.
Spojovací čap zaisťuje pevné upínanie. Spojovací
čap nie je vhodný pre použitie v oválnych otvoroch.

160560.N

160561

Dĺžka: (a)

Ø: (o)

Hmotnosť:

SK:

AM:

ZK:

Obj. číslo

Spojovací čap krátky
- pre upínanie dvoch dielov
- nitridovaný
- s imbusom

25 mm

16 mm

0,03 kg

50,00 kN

15,00 Nm

4,00 kN

2-160560.N
15,00 €



Spojovací čap dlhý
- pre upínanie troch dielov
- Čiernené
- s imbusom

37 mm

16 mm

0,05 kg

50,00 kN

15,00 Nm

4,00 kN

2-160561
18,00 €



SK=Pevnosť v šmyku; AM=Uťahovací moment; ZK=Pevnosť v ťahu;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

= Odolnosť voči ryhám

=

Ochrana proti rozstreku
zvárania

= Ochrana pred koróziou

689

ČAPY
Náhradné diely pre čapy

Popis:
Dištančný krúžok je špeciálne navrhnutý pre
aplikácie, ktoré si vyžadujú priestor medzi dvomi
upínacími prvkami. Umožňuje napríklad použitie
dlhých upínacích čapov.

160539

Dištančný krúžok pre magnetický čap
- Čiernené
Náhradné diely pre čapy
- 10x 169008, 10x 169009, 5x 169074
 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

690

169103

Výška: (c)

Ø: (o)

Hmotnosť:

Obj. číslo

12 mm

21 mm

0,02 kg

2-160539
2,00 €



0,02 kg

2-169103
2,00 €



ČAPY

691

ČAPY
Magnetický upínací čap

Popis:
Magnetický upínací čap dovoľuje rýchle upnutie bez
použitia akejkoľvek skrutky alebo náradia. Je vhodný
pre diely, ktoré podliehajú deformácii pri klasickom
upínaní, ako napr. tenké plechy a pre diely, kde nie je
možné použiť iný spôsob upnutia.

692

160740

160740.1

160740.2

160539

ČAPY

Dĺžka: (a)

Ø: (o)

Hmotnosť:

34 mm

16 mm

0,02 kg

2-160740
12,00 €



Magnetický upínací čap 46
- Dĺžka mag. časti 50 mm
- Hliník

46 mm

16 mm

0,03 kg

2-160740.1
14,00 €



Magnetický upínací čap 58
- Dĺžka mag. časti 75 mm
- Hliník

58 mm

16 mm

0,04 kg

2-160740.2
16,00 €



21 mm

0,02 kg

2-160539
2,00 €



Magnetický upínací čap 34
- Dĺžka mag. časti 25 mm
- Hliník

Dištančný krúžok pre magnetický čap
- Čiernené

Výška: (c)

12 mm

Obj. číslo

 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

= Hliník

693

UPÍNAČE & PRÍSLUŠENSTVO

694

UPÍNAČE & PRÍSLUŠENSTVO

Strana 698

Strana 700

Professional skrutkový upínač

Professional skrutkový upínač 45°/90° Professional rýchloupínač

Strana 702

Strana 704

Skrutkový upínač s rúrkou

Strana 706

Strana 708

Strana 709

Strana 710

Rúrkový upínač Universal

Skrutkový upínač Basic

Krátka prítlačná skrutka
s púzdrom a prizmou

Prizma pre skrutkový upínač

Strana 710

Strana 710

Strana 711

Strana 711

Prizma pre skrutkový upínač

Prizma pre skrutkový upínač

Duo prizma Ø 25

Duo prizma Ø 25

Strana 711

Strana 712

Strana 712

Strana 712

Duo prizma Ø 25

Guľová prítlačná koncovka
pre skrutkový upínač

Guľová prítlačná koncovka
pre skrutkový upínač

Guľová prítlačná koncovka
pre skrutkový upínač

Strana 712

Prítlačná koncovka pre skrutkový
upínač

695

UPÍNAČE & PRÍSLUŠENSTVO
Upínače & Príslušenstvo

Video o produkte
nájdete na:

160643
150 mm

160637
100 mm

www.siegmund.com/
V160610

160634.1

160617

90 mm

160634.3
75 mm

160662

160618.1

Ø 20

160660

160660.E

160660.PA

Čiernené /

Nehrdzavejúca oceľ

Polyamid

160650.A

160650.PA

Hliník

Polyamid

160656.E

160656.PA

nitridovaný

Ø 25

160650
Čiernené /
nitridovaný

160632
200 mm

Ø 25

160656

Čiernené /
nitridovaný

696

Všetky položky pre 160610 nájdete na strane 699. Prizmy pre skrutkové upínače nájdete na strane 710; 711; 712.

Nehrdzavejúca oceľ

Polyamid

UPÍNAČE & PRÍSLUŠENSTVO

160643
150 mm

160634.1
90 mm

160617.4

160634.3
75 mm

160618.1

160653

Ø 20

160660

Čiernené /

160660.E

Nehrdzavejúca oceľ

160660.PA
Polyamid

nitridovaný

Ø 25

160650

160650.A

160650.PA

Čiernené /

Hliník

Polyamid

160656.E

160656.PA

nitridovaný

160642
200 mm

Ø 25

160656

Čiernené /

Nehrdzavejúca oceľ

Polyamid

nitridovaný

Všetky položky pre 160601 nájdete na strane 705. Prizmy pre skrutkové upínače nájdete na strane 710; 711; 712.

697

UPÍNAČE & PRÍSLUŠENSTVO
Professional skrutkový upínač

Popis:

195 mm

Professional závitový upínač je nástroj, ktorý ponúka
rýchle, účinné a presné upínanie s veľkým množstvom
variácií dostupných dielov.
Efektívnosť je dosiahnutá úsporou času, rýchlym
nastavením a jednoduchím uvoľnením dielov. Pre Vaše
individuálne požiadavky ponúkame špeciálne dĺžky
horizontálnych aj vertikálnych ramien.
Profil horizontálneho ramena je 20x10 mm. Profil
vertikálneho ramena je 20x13 mm. Vertikálne rameno je
dodatočne tvrdené.

Tr 12x3

Pre upínanie skoro každého tvaru sú prizmy vymeniteľné.
Pre vhodné prizmy pozrite stranu 710.
Dlhá životnosť je garantovaná povrchovou úpravou a aj
možnosťou doobjednania náhradných dielov.
S novým ručným kolieskom na upínacom kríži sa ešte viac
urýchlilo nastavovanie výšky upínania.

160656

35-125 mm

160610

160610.S

Štandardný model
Professional skrutkový upínač
Professional skrutkový upínač špeciálna veľkosť
 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

Štandardný model 160610:
pozostáva z 1x 160634.3, 1x 160643, 1x 160632, 1x 160618.1, 1x 160617, 1x 160662, 1x 160656

698

max. zaťaženie:

2,5 kN

Hmotnosť:

1,20 kg

Obj. číslo

2-160610
52,00 €



2-160610.S
·



UPÍNAČE & PRÍSLUŠENSTVO

160634.3

160643

160632

160618.1

160617

160662

Náhradné diely, špeciálne veľkosti a konfigurovateľné diely
Skrutka
- pre 160610, 160630, 160620, 160601, 160604
- trapézový závit 12 x 3 mm

90 mm
2-160634.1
11,00 €



Horizontálne rameno
- pre 160610, 160601
- bez puzdra 160618.1, prosím objednávajte zvlášť

150 mm
2-160643
9,00 €



Vertikálne rameno
- pre 160610, 160620

200 mm
2-160632
13,00 €



Puzdro so závitom
- pre 160610, 160601
- trapézový závit 12 x 3 mm pre System 16 skrutkový upínač
- Čiernené

75 mm
2-160634.3
9,00 €



15 mm
2-160618.1
5,00 €



Krížové vedenie liatina
- pre 160606, 160610
- bez ručného kolieska

42 mm
2-160617
17,00 €



Ručné koliesko pre krížové vedenie liatina
- pre 160606, 160610, 160630

17 mm
2-160662
6,00 €



 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

699

UPÍNAČE & PRÍSLUŠENSTVO
Professional skrutkový upínač 45°/90°

Popis:
Professional skrutkový upínač 45°/90° nahrádza
štandardný skrutkový upínač 45° alebo 90°. Tento
upínač určuje nové štandardy vďaka systému
plynulého nastavenia uhla v rozsahu 0°-360°.
Pre upnutie rôznych dielov slúži vymeniteľná prizma.
Dostupné prizmy nájdete na strane 710.
Rozmery ramena sú 20x13 mm.
S novým ručným kolieskom na liatinovom kríži je
zmena výšky takmer okamžitá.
0°
36
Tr 12x3

195 mm

160656

160630

160630.S

Štandardný model
Professional skrutkový upínač
Professional skrutkový upínač špeciálna veľkosť
 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

Štandardný model 160630:
pozostáva z 1x 160634.1, 1x 160633, 1x 169108, 1x 160617.2, 1x 160662, 1x 169109, 1x 160656

700

max. zaťaženie:

2,5 kN

Hmotnosť:

0,75 kg

Obj. číslo

2-160630
49,00 €



2-160630.S
·



UPÍNAČE & PRÍSLUŠENSTVO

160634.1

160633

169108

160617.2

160662

169109

Náhradné diely, špeciálne veľkosti a konfigurovateľné diely
Skrutka
- pre 160610, 160630, 160620, 160601, 160604
- trapézový závit 12 x 3 mm

90 mm
2-160634.1
11,00 €



Vertikálne rameno
- pre 160630

200 mm
2-160633
14,00 €



Vodiace púzdro so závitom
- pre 160630

36 mm
2-169108
2,00 €



44 mm
2-160617.2
17,00 €



Ručné koliesko pre krížové vedenie liatina
- pre 160606, 160610, 160630

17 mm
2-160662
6,00 €



Koliesko pre krížové vedenie liatina
- pre 160630
- so zápustnou skrutkou M6x20

10 mm
2-169109
3,00 €



Krížové vedenie liatina
- pre 160630
- bez ručného kolieska

75 mm
2-160634.3
9,00 €



 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

701

UPÍNAČE & PRÍSLUŠENSTVO
Professional rýchloupínač

Popis:

145 mm

Professional rýchloupínač určený na upínanie dielov
rýchlo a účinne. Sila upnutia je nastaviteľná.
S novým ručným kolieskom na liatinovom kríži je
výška nastaviteľná takmer okamžite. Profily ramien
sú 20x10 mm a 20x13 mm. Vertikálne rameno je
dodatočné tvrdené.
Rýchloupínač je doporučené používať na
plazmanitridovaných stoloch System 16.

70-125 mm

160606

160606.S

Štandardný model
Professional rýchloupínač
Professional rýchloupínač špeciálna veľkosť
 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

Štandardný model 160606:
pozostáva z 1x 160637, 1x 160632.1, 1x 160617, 1x 160662

702

max. zaťaženie:

2,5 kN

Hmotnosť:

0,90 kg

Obj. číslo

2-160606
67,00 €



2-160606.S
·



UPÍNAČE & PRÍSLUŠENSTVO

160637

160632.1

160617

160662

Náhradné diely, špeciálne veľkosti a konfigurovateľné diely
Horizontálne rameno s podporou rýchloupínačov
- pre 160606

100 mm
2-160637
44,00 €



150 mm
2-160632.1
12,00 €



Krížové vedenie liatina
- pre 160606, 160610
- bez ručného kolieska

42 mm
2-160617
17,00 €



Ručné koliesko pre krížové vedenie liatina
- pre 160606, 160610, 160630

17 mm
2-160662
6,00 €



Vertikálne rameno
- pre 160606

 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

703

UPÍNAČE & PRÍSLUŠENSTVO
Skrutkový upínač s rúrkou

Popis:

200 mm

Upínač, ktorý ponúka rýchle, účinné a presné
upínanie rôznych obrobkov. Účinnosť je dosiahnutá
úsporou času, bleskovo rýchlym nastavením
a jednoduchou demontážou. Pre individuálne
potreby ponúkame špeciálne dĺžky horizontálnych
a vertikálnych ramien. Pre upevnenie každého
typu a tvaru obrobku je k dispozícii niekoľko
vymeniteľných priziem. Viac informácii o prizmách
nájdete na strane 710.
Dlhá životnosť je garantovaná dodatočnou úpravou
materiálu, ako aj dostupnosťou náhradných dielov.
Tr 12x3

Vhodné pre nenáročné upínacie aplikácie
(s ohľadom na max. zaťaženie).

160656

35-125 mm

160601

160601.S

Štandardný model
Skrutkový upínač s rúrkou
Skrutkový upínač s rúrkou špeciálna veľkosť
 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

Štandardný model 160601:
pozostáva z 1x 160634.3, 1x 160643, 1x 160642, 1x 160618.1, 1x 160617.4, 1x 160653, 1x 160656

704

max. zaťaženie:

1,5 kN

Hmotnosť:

1,00 kg

Obj. číslo

2-160601
49,00 €



2-160601.S
·



UPÍNAČE & PRÍSLUŠENSTVO

160634.3

160643

160642

160618.1

160617.4

160653

Náhradné diely, špeciálne veľkosti a konfigurovateľné diely
Skrutka
- pre 160610, 160630, 160620, 160601, 160604
- trapézový závit 12 x 3 mm

75 mm
2-160634.3
9,00 €

90 mm
2-160634.1
11,00 €



Horizontálne rameno
- pre 160610, 160601
- bez puzdra 160618.1, prosím objednávajte zvlášť

150 mm
2-160643
9,00 €



Vertikálne rameno
- pre 160601

200 mm
2-160642
5,00 €





Puzdro so závitom
- pre 160610, 160601
- trapézový závit 12 x 3 mm pre System 16 skrutkový upínač
- Čiernené

2-160618.1
5,00 €

Krížové vedenie liatina
- pre 160601
- bez ručného kolieska

50 mm
2-160617.4
17,00 €

Dištančný krúžok
- pre 160601, 160604

15 mm

2-160653
3,00 €







 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

705

UPÍNAČE & PRÍSLUŠENSTVO
Basic upínač s rúrkovým profilom Universal

Popis:
Univerzálny upínač s rozsahom upínania v uhle + / - 42°
ponúka flexibilné upínanie s použitím skrutky. Nová
konštrukcia kombinuje výhody štandardných skrutkových
upínačov 45° a 90°. Umožňuje upínať aj s náklonom aj
priamo. V konečnom dôsledku ponúka nové možnosti
svojou veľkosťou a pokrýva väčší rozsah.

± 42°

90
mm

360°

Horizontálne rameno je plne nastaviteľné v rozsahu
150 mm a spolu v kombinácii so skrutkou ponúka
variabilný upínací rozsah. Dĺžka vertikálneho ramena
je 150 mm.
Samozrejmosťou sú vymeniteľné prizmy pre
prispôsobenie sa danej aplikácii. Prizmy nájdete na
strane 710.

160656

Dlhá životnosť a efektivita je garantovaná dodatočne
tvrdeným materiálom a možnosťou kedykoľvek
doobjednať náhradné diely.
Pre upevnenie vertikálneho ramena do systémového
otvoru sa používa polohovací krúžok (obj. č. 160653).

150 mm

160653

45-135 mm

160604

160604.S

Štandardný model
Rúrkový upínač Universal
Rúrkový upínač Universal špeciálna veľkosť
 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

Štandardný model 160604:
pozostáva z 1x 160634.1, 1x 160678, 1x 160677, 1x 160679, 1x 160653, 1x 160656

706

max. zaťaženie:

0,6 kN

Hmotnosť:

0,80 kg

Obj. číslo

2-160604
52,00 €



2-160604.S
·



UPÍNAČE & PRÍSLUŠENSTVO

160634.1

160678

160677

160679

160653

Náhradné diely, špeciálne veľkosti a konfigurovateľné diely
Skrutka
- pre 160610, 160630, 160620, 160601, 160604
- trapézový závit 12 x 3 mm

75 mm
2-160634.3
9,00 €



90 mm
2-160634.1
11,00 €



Horizontálne rameno
- pre 160604

150 mm
2-160678
19,00 €



špeciálna veľkosť
2-160678.S
·



Vertikálne rameno
- pre 160604
- môže byť použité taktiež ako horizontálne rameno

150 mm
2-160677
13,00 €



špeciálna veľkosť
2-160677.S
·



28 mm
2-160679
5,00 €



Skrutka
- pre 160604
Dištančný krúžok
- pre 160601, 160604

2-160653
3,00 €



 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

707

UPÍNAČE & PRÍSLUŠENSTVO
Skrutkový upínač Basic

Popis:
Tento skrutkový upínač je jednoduché a pevné
upínacie zariadenie. Vzdialenosť medzi upínačom
a dielom je nastaviteľná pomocou upínacej skrutky.
Dostupné aj vymeniteľné prizmy pre upnutie rôznych
dielov.
Dostupné prizmy nájdete na strane 710.

195 mm

100 mm

Tr 12x3

160656

160620

Skrutkový upínač Basic
- Čiernené
 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

708

Šírka: (b)

Výška: (c)

max. zaťaženie

Hmotnosť:

128 mm

200 mm

2,5 kN

0,95 kg

Obj. číslo

2-160620
41,00 €



UPÍNAČE & PRÍSLUŠENSTVO
Krátka prítlačná skrutka

Popis:
Krátka skrutka s púzdrom a prizmou je vhodná
pre upínanie kompaktných komponentov alebo
Siegmund prvkov prostredníctvom uholníkov.
Skrutka je navrhnutá pre potreby upínania cez
systémový otvor 16 mm. Skrutku je možné
nastaviť klasickým kľúčom alebo imbusovým
kľúčom.

c

160666

160618

Výška: (c)

Krátka prítlačná skrutka s púzdrom a prizmou
- Čiernené
- trapézový závit 12 x 3 mm

75 mm

Puzdro so závitom
- Čiernené
- trapézový závit 12 x 3 mm

10 mm

Ø: (o)

19 mm

Hmotnosť:

Obj. číslo

0,10 kg

2-160666
20,00 €



0,01 kg

2-160618
10,00 €



 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

709

UPÍNAČE & PRÍSLUŠENSTVO
Prizma pre skrutkový upínač

Popis:
Prizma pre skrutkový upínač je vhodná pre upínanie
kruhových aj hranatých profilov.
Jednoduchým nasadením prizmy na guľovú hlavu
upínača dosiahneme flexibilné a presné upínanie.
Prizma je ľahko vymeniteľná stiahnutím z hlavy
upínača.
Prizmy sú dostupné v niekoľkých materiálových
vyhotoveniach.
Vyhotovenie z polyamidu sa používa pri povrchoch
náchylných na poškrabanie.
Vyhotovenie z nehrdzavejúcej ocele je vhodné
pre materiály, kde chceme zabrániť kontaminácii
koróziou.

160656

160656.E

160656.PA

Výška: (c)

Ø: (o)

Hmotnosť:

Prizma pre skrutkový upínač
- Čiernené / nitridovaný
- pre tŕň s trapézovým závitom 12 x 3 mm

14 mm

25 mm

0,02 kg

2-160656
7,00 €



Prizma pre skrutkový upínač
- Nehrdzavejúca oceľ
- pre tŕň s trapézovým závitom 12 x 3 mm

14 mm

25 mm

0,02 kg

2-160656.E
10,00 €



Prizma pre skrutkový upínač
- Polyamid
- pre tŕň s trapézovým závitom 12 x 3 mm

14 mm

25 mm

0,01 kg

2-160656.PA
7,00 €



 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

710

= Polyamid

Obj. číslo

UPÍNAČE & PRÍSLUŠENSTVO
Duo prizma Ø 25 pre skrutkový upínač

Popis:
Duo prizma vzhľadom na svoje dvojité použitie je
vhodná pre všetky závitové upínače a taktiež je
vhodná do všetkých systémových otvorov System
16. Uhol 120° vytvára stabilný podklad pre všetky
kruhové profily. Prizma má zrazené hrany a tak môže
byť použitá aj ako podložka pre zvárané diely.
Vyhotovenie z polyamidu je vhodné pre povrchy
náchylné na poškrabanie.

120°

Polyamidová prizma je vhodná len na použitie so
skrutkovými upínačmi.

160650

160650.PA

160650.A

Výška: (c)

Ø: (o)

Hmotnosť:

Obj. číslo

Duo prizma Ø 25
- Čiernené / nitridovaný
- pre tŕň s trapézovým závitom 12 x 3 mm
- bez O-krúžka

19 mm

25 mm

0,04 kg

2-160650
10,00 €



Duo prizma Ø 25
- Polyamid
- pre tŕň s trapézovým závitom 12 x 3 mm
- bez O-krúžka

19 mm

25 mm

0,01 kg

2-160650.PA
10,00 €



Duo prizma Ø 25
- Hliník
- pre tŕň s trapézovým závitom 12 x 3 mm
- bez O-krúžka

19 mm

25 mm

0,01 kg

2-160650.A
12,00 €



 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

= Polyamid

= Hliník

711

UPÍNAČE & PRÍSLUŠENSTVO
Guľová prítlačná koncovka pre skrutkový upínač

Popis:
Guľová prítlačná koncovka pre závitové upínače je
špeciálne navrhnutá pre upínanie v rohoch alebo
drážkach. Spojením prítlačnej guľovej koncovky
a závitového upínača vzniká flexibilné spojenie s
možnosťou naklápania koncovky a tak zabezpečenia
presného upnutia.
Koncovku je jednoduché demontovať a následne
očistiť.
Guľová prítlačná koncovka je dostupná v niekoľkých
materiálových vyhotoveniach.
Polyamidová koncovka je vhodná pre povrchy
náchylné na poškrabanie.
Vyhotovenie z nehrdzavejúcej ocele je vhodné pre
materiály, ktoré sa nesmú kontaminovať koróziou.

712

160660

160660.E

160660.PA

160661

UPÍNAČE & PRÍSLUŠENSTVO

Výška: (c)

Ø: (o)

Hmotnosť:

Guľová prítlačná koncovka pre skrutkový upínač
- Čiernené
- pre tŕň s trapézovým závitom 12 x 3 mm

Obj. číslo

13 mm

20 mm

0,02 kg

2-160660
7,00 €



Guľová prítlačná koncovka pre skrutkový upínač
- Nehrdzavejúca oceľ
- pre tŕň s trapézovým závitom 12 x 3 mm

13 mm

20 mm

0,02 kg

2-160660.E
10,00 €



Guľová prítlačná koncovka pre skrutkový upínač
- Polyamid
- pre tŕň s trapézovým závitom 12 x 3 mm

13 mm

20 mm

0,01 kg

2-160660.PA
8,00 €



Prítlačná koncovka pre skrutkový upínač
- Čiernené
- trapézový závit 12 x 3 mm
- pre špecifické prispôsobenie zákazníkom

25 mm

25 mm

0,07 kg

2-160661
12,00 €



 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

= Polyamid
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PRIZMY & PODPERY

714

PRIZMY & PODPERY

Strana 718

Strana 718

Strana 718

Strana 719

Vario prizma Ø 50 90°/120°
s prírubou

Vario prizma Ø 50 90°/120°
s prírubou

Vario prizma Ø 50 90°/120°
s prírubou

Prizma Ø 80 120°
s prírubou

Strana 719

Strana 719

Strana 720

Strana 720

Prizma Ø 80 120°
s prírubou

Prizma Ø 80 120°
s prírubou

Nadstavec prizmy 50

Nadstavec prizmy 100

Strana 720

Strana 720

Strana 721

Strana 722

Nadstavec prizmy

Špeciálna skrutka

Závitová podpera Ø 50

Set podpier 7 dielny

Strana 723

Strana 724

Upínací kužeľ

Výškovo nastaviteľná podpera
so stupnicou

715

PRIZMY & PODPERY
Prizmy & Podpery
VARIO PRIZMA Ø 50 90° / 120°
Všetky prizmy System 16 sú osadené adaptérom,
ktorý je možné v prípade nutnosti demontovať.
Adaptér a špeciálna skrutka sú súčasťou dodávky
každej prizmy.

Strana 718

VERZIA
90°/120°

Čiernené
Hliník
Polyamid

160645.1

PRIZMA Ø 80 120°
Strana 719

VERZIA

Prizma

120°

Čiernené / nitridovaný
Hliník
Polyamid

160652.1

Doska stola

NADSTAVEC PRIZMY
Strana 720
Rýchlo a bezpečne použiteľný s každou
prizmou.

100 mm

Špeciálna skrutka

10 mm

50 mm

ALTERNATÍVNE:

Prizma

Adaptér so závitom

Doska stola
716

Aplikácia

160649.2

160649.1

160649

PRIZMY & PODPERY

S ADAPTÉROM V SYSTÉMOVÝCH
OTVOROCH
Prizma s adaptérom použiteľná pre všetky
systémové otvory System 16 ponúka stabilný
povrch pre oválne profily.

BEZ ADAPTÉRA NA STOLE

S NADSTAVCOM PRIZMY

Všetky prizmy System 16 môžu byť použité aj bez
adaptéra a tak umiestnené na stole nezávisle od
rozloženia systémových otvorov.

Ak je nevyhnutné, môže byť použitý aj nadstavec
prizmy. Ten dovoľuje polohovanie v rôznych výškach v
kombinácii s dištančnými krúžkami a podperami.
Spolu so závitovými podperami je možné dosiahnuť
plynulé polohovanie.

Pozrite podpery (obj. č. 160821) alebo závitové
podpery (obj. č. 160822).

Video o produkte
nájdete na:

www.siegmund.com/
V160645

717

PRIZMY & PODPERY
Vario prizma Ø 50 90°/120° s prírubou

Popis:
Vario prizma Ø 50 s uhlami 90° a 120° je vhodná na
upínanie dielov s kruhovým profilom ale aj pre diely
so štvorhranným profilom s priemerom do
80 mm. Prizma je univerzálne použiteľná pre všetky
systémové otvory 16 mm.
Prizma s prírubou môže byť upevnená v systémovom
otvore. Pre voľné polohovanie prizmy vzhľadom na
systémové otvory je možné prírubu demontovať z
prizmy. Pre prípad úpravy výšky upínania a prizmy je
možné použiť veľké množstvo adaptérov.

90/120°

Verzia prizmy z polyamidu je určená pre povrchy
náchylné na poškrabanie.
c

160645.1

160645.1.A

160645.1.PA

160641

Výška: (c)

Ø: (o)

Hmotnosť:

Vario prizma Ø 50 90°/120° s prírubou
- Čiernené
- závit M10 pre rozšírenie napr. prizmou 160649

20 mm

50 mm

0,21 kg

2-160645.1
31,00 €



Vario prizma Ø 50 90°/120° s prírubou
- Hliník
- závit M10 pre rozšírenie napr. prizmou 160649

20 mm

50 mm

0,07 kg

2-160645.1.A
42,00 €



Vario prizma Ø 50 90°/120° s prírubou
- Polyamid
- závit M10 pre rozšírenie napr. prizmou 160649

20 mm

50 mm

0,03 kg

2-160645.1.PA
40,00 €



Vario prizma Ø 50 90°/120° bez príruby
- Čiernené
- Prizmu je možné upnúť použitím čapov

35 mm

50 mm

0,39 kg

2-160641
32,00 €



 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

718

= Hliník

= Polyamid

Obj. číslo

PRIZMY & PODPERY
Prizma Ø 80 120° s prírubou

Popis:
Prizma Ø 80 s uhlom 120° je univerzálne
použiteľná pre kruhové profily s priemerom do
120 mm. Prizma ponúka stabilný povrch pre
kruhové profily a je určená pre systémové otvory
16 mm.
Prizma s prírubou môže byť upevnená v
systémovom otvore. Pre voľné polohovanie
prizmy vzhľadom na systémové otvory je možné
prírubu demontovať z prizmy. Pre prípad úpravy
výšky upínania a prizmy je možné použiť veľké
množstvo adaptérov.

120°

Verzia prizmy z polyamidu je určená pre povrchy
náchylné na poškrabanie.

c

160652.1

160652.1.A

160652.1.PA

Výška: (c)

Ø: (o)

Hmotnosť:

Obj. číslo

Prizma Ø 80 120° s prírubou
- Čiernené / nitridovaný
- závit M10 pre rozšírenie napr. prizmou 160649

30 mm

80 mm

0,77 kg

2-160652.1
34,00 €



Prizma Ø 80 120° s prírubou
- Hliník
- závit M10 pre rozšírenie napr. prizmou 160649

30 mm

80 mm

0,77 kg

2-160652.1.A
52,00 €



Prizma Ø 80 120° s prírubou
- Polyamid
- závit M10 pre rozšírenie napr. prizmou 160649

30 mm

80 mm

0,77 kg

2-160652.1.PA
52,00 €



 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

= Hliník

= Polyamid

719

PRIZMY & PODPERY
Nadstavec prizmy

Popis:
Adaptér / nadstavec prizmy môže byť rýchlo a
bezpečne upevnený na všetky prizmy. V kombinácii
s dištančným krúžkom (obj. č. 160821) ponúka
priestor pre polohovanie priziem v rôznych výškach.
Kombináciou so skrutkovou podperou
(obj. č. 160822) dosiahneme plynulé polohovanie.
Prostredníctvom závitu môže byť nadstavec prizmy
upevnený na iné predĺženie alebo upevnený na
vlastnú konštrukciu.

a

160649.1

160649.2

160649

160649.0

Dĺžka: (a)

Ø: (o)

Hmotnosť:

Nadstavec prizmy 50
- Čiernené

50 mm

16 mm

0,08 kg

2-160649.1
15,00 €



Nadstavec prizmy 100
- Čiernené

100 mm

16 mm

0,15 kg

2-160649.2
19,00 €



Nadstavec prizmy
- Čiernené

10 mm

16 mm

0,02 kg

2-160649
6,00 €



Špeciálna skrutka
- pre prizmy System 16

10 mm

16 mm

0,02 kg

2-160649.0
6,00 €



 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

Všetky verzie sú na požiadanie dostupné vo vyhotovení hliník alebo polyamid.

720

Obj. číslo

PRIZMY & PODPERY
Závitová podpera

Popis:
Podpera je špeciálne navrhnutá na
nastavenie výšky v rozsahu 55-75 mm.
Spojením nástavca priziem a setu podpier
sa výškové rozpätie značne zvyšuje.

160822

Závitová podpera Ø 50
- Čiernené

Výška: (c)

Ø: (o)

Hmotnosť:

55-75 mm

50 mm

0,71 kg

Obj. číslo

2-160822
28,00 €



 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

721

PRIZMY & PODPERY
Set podpier 7 dielny

Popis:
Set podpier, pozostávajúci zo 7 kusov, ponúka
variabilnú možnosť pre vytvorenie požadovanej
výšky základnej roviny. Jednotlivé prvky setu
pokrývajú výškové nastavenie v rozsahu 1-60 mm.
Najmenšia podložka má hrúbku len 1 mm pre
dosiahnutie vysokej presnosti. Jednotlivé podložky
sú označené.
Podpery sa jednoducho a presne nastavujú
pomocou O-krúžkov. Tento set je univerzálne
použiteľný v systémových otvoroch typu 16 mm.
Závit M10 na vnútornej strane dovoľuje upevnenie
špecifických komponentov a priziem.

160821

160821.1

160821.2

Výška: (c)

Ø: (o)

Hmotnosť:

Set podpier 7 dielny
- Čiernené

65 mm

25 mm

0,17 kg

2-160821
32,00 €



Polohovací čap
- Čiernené

65 mm

25 mm

0,09 kg

2-160821.1
16,00 €



25 mm

0,08 kg

2-160821.2
16,00 €



Sada vymedzovacích krúžkov
- odstupňovanie krúžkov:
1 / 2 / 3 / 5 mm
10 / 20 mm
 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84
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Obj. číslo

PRIZMY & PODPERY
Upínací kužeľ

Popis:
Upínací kužeľ navrhnutý pre upínanie
okrúhlych a štvorcových rúrkových profilov s
priemerom < 45 mm. Upínací kužeľ sa upevňuje
pomocou čapov.

c

160670

Upínací kužeľ
- Čiernené / nitridovaný

Výška: (c)

Ø: (o)

Hmotnosť:

40 mm

45 mm

0,26 kg

Obj. číslo

2-160670
13,00 €



 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

Všetky verzie sú na požiadanie dostupné vo vyhotovení hliník alebo polyamid.

723

PRIZMY & PODPERY
Výškovo nastaviteľná podpera so stupnicou

Popis:
Výškovo nastaviteľná podpera so stupnicou ponúka
pevnú opornú plochu pre nadstavby a môže byť
použitá vo všetkých systémových otvoroch.
Výšku možno plynule nastaviť v rozsahu
20 – 105 mm reguláciou nastavovacieho krúžku
a poistnej matice. Vzhľadom na presné spracovanie
je možné výšku nastaviť s presnosťou na milimeter.
Dostupné od 01.04.2019.

a

160824

724

PRIZMY & PODPERY

Dĺžka: (a)

Výškovo nastaviteľná podpera so stupnicou
- vrátane Sada skrutiek

125 mm

Ø: (o)

40 mm

Hmotnosť:

0,33 kg

Obj. číslo

2-160824
35,00 €



 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

725

RYCHLOUPÍNACIE ZARIADENIA & ADAPTÉR

726

RYCHLOUPÍNACIE ZARIADENIA & ADAPTÉR

Strana 728

Strana 729

Strana 730

Strana 730

Vertikálny rýchloupínač
s adaptérom

Priamočiary rýchloupínač
s adaptérom

Adaptér s otvormi Ø 48 / 15
pre rýchloupínače

Adaptér bez otvorov Ø 48 / 15
pre rýchloupínače

727

RYCHLOUPÍNACIE ZARIADENIA & ADAPTÉR
Vertikálny rýchloupínač s adaptérom

Popis:
Vertikálny upínač s montážnym adaptérom
je univerzálne použiteľný so systémovými
otvormi 16 mm. Vertikálny upínač v spojení s
univerzálnym dorazom (obj. č. 160420.N) ponúka
ešte väčšie možnosti upínania.
Adaptér je vymeniteľný. Viac na strane 730.
Ďalšie rýchloupínače nájdete na internete na
adrese www.siegmund.com

3-28 mm
40-75 mm

160705

009082

Hmotnosť:

Vertikálny rýchloupínač s adaptérom
- Adaptér 160715
Vertikálny rýchloupínač
 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

728

Obj. číslo

0,95 kg

2-160705
34,00 €



0,39 kg

2-009082
22,00 €



RYCHLOUPÍNACIE ZARIADENIA & ADAPTÉR
Priamočiary rýchloupínač s adaptérom

Popis:
Priamočiary rýchloupínač s adaptérom je
univerzálne použiteľný pre všetky systémové
otvory 16 mm. V spojení s univerzálnym
dorazom (obj. č. 160420.N) ponúka ešte väčšie
možnosti upínania.
Adaptér je vymeniteľný. Viac na strane 730.
Ďalšie rýchloupínače nájdete na internete na
adrese www.siegmund.com

35 mm
60-75 mm

160710

009083

Hmotnosť:

Priamočiary rýchloupínač s adaptérom
- Adaptér 160715
Priamočiary rýchloupínač

Obj. číslo

0,91 kg

2-160710
37,00 €



0,40 kg

2-009083
25,00 €



 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

729

RYCHLOUPÍNACIE ZARIADENIA & ADAPTÉR
Adaptér s otvormi / Adaptér bez otvorov

Popis:
Adaptér s otvormi univerzálne použiteľný vo všetkých
systémových otvoroch 16 mm. S integrovaným
O-krúžkom dosahuje maximálnu presnosť.

d

c

160715

160720

Výška: (c)

Ø: (o)

MS: (d)

Hmotnosť:

Adaptér s otvormi Ø 48 / 15
- pre rýchloupínače
- Čiernené

22 mm

48 mm

15 mm

0,20 kg

2-160715
12,00 €



Adaptér bez otvorov Ø 48 / 15
- pre rýchloupínače
- Čiernené

22 mm

48 mm

15 mm

0,25 kg

2-160720
12,00 €



MS=Hrúbka materiálu;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

730

Obj. číslo

RYCHLOUPÍNACIE ZARIADENIA & ADAPTÉR

731

PRÍSLUŠENSTVO

732

PRÍSLUŠENSTVO

Strana 734

Strana 736

Strana 737

Strana 738

Sub Table Box pre System 16

Vozík na náradie

Panel na náradie

Nástenný držiak náradia s rukávmi

Strana 739

Strana 740

Strana 741

Strana 742

Ochranná stena

Kefka Ø 17 s ochrannou čiapočkou

Držiak horáku

Inbusový kľúč 4

Strana 743

Strana 744

Strana 744

Strana 744

Uzemnenie Comfort

Štandardný zverák 100
pre System 16

Prémiový zverák 100
pre System 16 / 22 / 28

Štandardný zverák 125
pre System 16 / 22 / 28

Strana 744

Strana 746

Strana 746

Prémiový zverák 125
pre System 16 / 22 / 28

Prepravný držiak s upevňovacou
platničkou 700 kg nosné zaťaženie

Prepravný držiak nitridovaný

733

PRÍSLUŠENSTVO
Sub Table Box

Popis:
So Siegmund ST Boxom máte stále k dispozícii
svoje náradie. Vytvorte si úložný priestor a
poriadok na Vašom zváracom stole.
Nosnosť ST Boxu je cca. 100 kg. Každá zásuvka má
maximálne zaťaženie cca. 50 kg.
160900

161900

Plne uzavretý dizajn chráni obsah zásuviek pred
nečistotami a rozstrekom zvárania.
Bez ohľadu na veľkosť stola alebo rebrovanie môže
byť ST Box pripevnený ku každému zváraciemu
stolu Siegmund.
Pri každej objednávke získate aj návod na montáž.
Po montáži môžete ľahko pripevniť ST Box na
zvárací stôl.

c

004200

004205

004210

004215

a
b

734

PRÍSLUŠENSTVO

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Hmotnosť:

Obj. číslo

420 mm

34,76 kg

2-160900
267,00 €



510 mm

420 mm

34,53 kg

2-161900
267,00 €



590 mm

400 mm

60 mm

7,10 kg

2-004200
108,00 €



590 mm

400 mm

120 mm

8,70 kg

2-004205
124,00 €



590 mm

400 mm

180 mm

9,10 kg

2-004210
133,00 €



590 mm

400 mm

240 mm

9,50 kg

2-004215
142,00 €



Sub Table Box pre System 16
- lakované

630 mm

510 mm

Sub Table Box pre System 16 Basic
- lakované

630 mm

Zásuvka 60 mm
Zásuvka 120 mm
Zásuvka 180 mm
Zásuvka 240 mm

Výška: (c)

 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

735

PRÍSLUŠENSTVO
Vozík na náradie

Popis:
Vozík na náradie ponúka dostatok priestoru pre
Siegmund príslušenstvo. Náradie je prehľadne
usporiadané a vždy po ruke. Veľké uholníky sú
prakticky a bezpečne uložené vo vnútri vozíka.
Vďaka kolieskam je náradie ľahko premiestniteľné
medzi pracovnými stanicami.

c

a
b

160910

Vozík na náradie
- lakované
- Max. celková nosnosť 240 kg
 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

736

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

Hmotnosť:

Obj. číslo

555 mm

560 mm

680 mm

30,00 kg

2-160910
459,00 €



PRÍSLUŠENSTVO
Panel na náradie

Popis:
S panelom na náradie Siegmund je všetko
príslušenstvo vždy na dosah. Držiak je
jednoducho upevnený čapmi k stolu alebo
pripevnený na stenu.

c

b

a

160912

Panel na náradie
- lakované

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

Hmotnosť:

500 mm

50 mm

500 mm

7,40 kg

Obj. číslo

2-160912
188,00 €



 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

737

PRÍSLUŠENSTVO
Modulárna stena na náradie

Popis:
S modulárnou stenou na náradie si vytvoríte svoju
vlastnú náraďovňu s potrebnými komponentami a
doplnkami.
Modul 160930 (s držiakom typ 16) je vhodný pre
závitové upínače, prizmy a čapy. Modul 160931
(bez držiaka) je vhodný len pre prizmy a čapy.
S použitím kolíka 160936 je možné na stenu
umiestniť všetky komponenty so systémovým
otvorom 16.
Podkladová doska nie je súčasťou
dodávky. Odporúčame použiť dosku s
hrúbkou minimálne 5 cm.

b

a

c

160930

160931

160936

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

Ø: (o)

Hmotnosť:

Nástenný držiak náradia s rukávmi
- lakované

500 mm

80 mm

90 mm

16 mm

1,90 kg

2-160930
55,00 €



Nástenný držiak náradia bez rukávov
- lakované

500 mm

80 mm

90 mm

16 mm

1,60 kg

2-160931
39,00 €



Čap pre zavesenie dielov
- Čiernené
- 10ks / balenie

22 mm

16 mm

0,01 kg

2-160936.10
11,00 €



2-160930.Set
199,00 €



Set Nástenný držiak náradia
- skladá sa z 2x 160930, 2x 160931, 5x 160936.10
 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

738

Obj. číslo

PRÍSLUŠENSTVO
Ochranná stena

Popis:
Zváracia ochranná stena môže rozdeliť Váš stôl
na dve pracovné oblasti. Umiestnenie a veľkosť
pracovných plôch závisí od Vašich potrieb.
Zváracia zástena chráni obe pracovné oblasti
proti rozstreku zváracích guľôčok zo susedného
pracoviska. Zváracia zástena je vyrobená z
pozinkovaného plechu a je pripevnená dvoma
skrutkami.
(Zváracia zástena môže byť dodaná s drobnými
škrabancami, ktoré vznikajú z technických dôvodov
pri výrobe).

c

b

a

280980

Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

Ochranná stena
- farebné variácie na požiadanie
zákazníka za príplatok

1600 mm

50 mm

800 mm

Medzisystémový rýchloupínací čap
krátky 28 -> 16
- Čiernené

75 mm

Ø: (o)

000520

Hmotnosť:

SK:

AM:

ZK:

23,00 kg

40 mm

0,32 kg

55,00 kN

10,00 Nm

10,00 kN

Obj. číslo

2-280980
144,00 €



2-000520
42,00 €



SK=Pevnosť v šmyku; AM=Uťahovací moment; ZK=Pevnosť v ťahu;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

739

PRÍSLUŠENSTVO
Kefka

Popis:
Kefa s priemerom 17 mm špeciálne navrhnutá pre
čistenie systémových otvorov 16 mm.

160820

Kefka Ø 17 s ochrannou čiapočkou
- s ochrannou čiapočkou
Kefka Ø 17 na čistenie / 10 ks v balení
 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

740

160820.10

Ø: (o)

Hmotnosť:

Obj. číslo

17 mm

0,05 kg

2-160820
13,00 €



17 mm

0,05 kg

2-160820.10
48,00 €



PRÍSLUŠENSTVO
Držiak horáku

Popis:
Držiak horáku s možnosťou umiestnenia v
každom systémovom otvore.

c

160920

Držiak horáku
- Čiernené

Výška: (c)

Hmotnosť:

200 mm

0,27 kg

Obj. číslo

2-160920
18,00 €



 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

741

PRÍSLUŠENSTVO
Inbusový kľúč

Popis:
Imbusový kľúč 4 je praktické pomocné zariadenie
k zaisteniu čapov rýchlo a jednoducho. Je vhodný
pre upínacie čapy a skrutkové upínače.

160852

Hmotnosť:

Inbusový kľúč 4
- žltý
 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

742

0,06 kg

Obj. číslo

2-160852
9,00 €



PRÍSLUŠENSTVO
Uzemnenie

Popis:
Uzemnenie zaisťuje 100% kontakt so zváracím
stolom. Odstraňuje problém s prehriatím.
Jednoduchá inštalácia pri montáži do
systémového otvoru.
Zaťaženie do 500 A,
Prierez kábla 70-95 mm².

000810

Hmotnosť:

Uzemnenie Comfort

0,66 kg

Obj. číslo

2-000810
37,00 €



 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

743

PRÍSLUŠENSTVO
Zverák

Popis:
Základným vybavením každej dielne je
spoľahlivý zverák. Náš zverák Siegmund ponúka
zvýšenú produktivitu.
Na upevnenie zveráku je nevyhnutné použiť
rýchloupínacie čapy a tam, kde je to potrebné,
redukčné puzdrá.

744

164301

004300

004303

004302

PRÍSLUŠENSTVO

Dĺžka: (a)

Ø: (o)

Hmotnosť:

SK:

AM:

ZK:

Obj. číslo

Štandardný zverák 100 pre System 16
- so systémovými otvormi 16 mm
- Šírka rozpätia 120 mm

5,00 kg

2-164301
101,00 €



Prémiový zverák 100 pre System 16 / 22 / 28
- so systémovými otvormi 28 mm
- Šírka rozpätia 83 mm

14,00 kg

2-004300
132,00 €



Štandardný zverák 125 pre System 16 / 22 / 28
- so systémovými otvormi 28 mm
- Šírka rozpätia 150 mm

14,00 kg

2-004303
160,00 €



Prémiový zverák 125 pre System 16 / 22 / 28
- so systémovými otvormi 28 mm
- Šírka rozpätia 150 mm

19,40 kg

2-004302
207,00 €



2-160510
29,00 €



2-000546
11,00 €



Rýchloupínací čap krátky
- pre upínanie dvoch dielov
- Čiernené
- so závitovým uzáverom

53 mm

16 mm

0,08 kg

Redukčné puzdro 28 -> 16
- Čiernené

29 mm

36 mm

0,07 kg

55,00 kN

10,00 Nm

10,00 kN

SK=Pevnosť v šmyku; AM=Uťahovací moment; ZK=Pevnosť v ťahu;  = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

745

PRÍSLUŠENSTVO
Prepravný držiak

Popis:
Prepravný držiak s rýchloupínacou platničkou s
maximálnym doporučeným zaťažením 700 kg. Je
vhodný na presun zváracích stolov a iného ťažkého
príslušenstva Siegmund bezpečne a jednoducho.
Platnička sa upevňuje prostredníctvom štyroch
upínacích čapov.
Počas manipulácie je nutné dodržiavať všeobecné
zásady pre prácu s bremenami. Nosnosť je do
značnej miery ovplyvnená spôsobom použitia.
Počas manipulácie sa musí dodržiavať maximálna
odporúčaná výška zdvihnutia 100 mm a nie
je dovolené zdržiavať sa pod stolom počas
manipulácie.
Pre bezpečnosť prosím dodržujte nasledovné:
Matice a skrutky by mali byť bezpečne utiahnuté.
Matice a skrutky by mali plne priliehať k povrchu.
Dĺžka závitu musí byť dostatočná.
Vyvarujte sa bočným silám.

160830

746

000835.N

PRÍSLUŠENSTVO

4x 160510

700 Kg

2x 160510

700 Kg
Dĺžka: (a)

Šírka: (b)

Výška: (c)

Prepravný držiak s upevňovacou platničkou
- 700 kg nosné zaťaženie (s 4x 160510)

100 mm

100 mm

25 mm

Prepravný držiak nitridovaný
- 2500 kg nosné zaťaženie (s 2x 280510)
- 1000 kg nosné zaťaženie (s 2x 002822)
- 700 kg nosné zaťaženie (s 2x 160510)

200 mm

100 mm

165 mm

Hmotnosť:

Obj. číslo

1,70 kg

2-160830
48,00 €



4,50 kg

2-000835.N
79,00 €



 = Produkty bežne dostupné skladom;  = Produkty dostupné na objednávku; Vysvetlenie nájdete na strane 84

nie je dovolené pre 160055 (4000x2000x100 mm)

= Odolnosť voči ryhám

=

Ochrana proti rozstreku
zvárania

= Ochrana pred koróziou

747

POLOHOVADLÁ

748

POLOHOVADLÁ

Strana 752

Strana 756

Strana 760

Roto-Positioner

Synchrolift

M-Positioner
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POLOHOVADLÁ
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POLOHOVADLÁ

Siegmund Roto-Positioner

Vaše výhody
Siegmund Roto-Positioner je ideálny pre
zváranie, montáž a údržbu. Polohovanie
prostredníctvom hydraulickej rotácie a funkcie
náklonu. Okrem toho je Siegmund RotoPositioner aj výškovo nastaviteľný.
Toto polohovadlo je dostupné v 3 rôznych
veľkostiach s nosnosťou 1.250 kg, 2.000 kg,
3.000 kg a 4.500 kg. Taktiež je nám potešením
zostaviť polohovadlo presne podľa Vašich
individuálnych požiadaviek.
Po pripojení napájania je zariadenie ihneď
pripravené na použitie.

PRODUKTIVITA
• Okamžitá orientácia obrobku
• Optimálna ergonómia polohovania ponúka maximálnu produktivitu
• Jeden krok pre zdvíhanie, náklon a otáčanie
• Redukcia prestojov

ERGONÓMIA
• Maximálny prístup k dielu prináša najlepší výkon
• Znížené riziko zranenia z opakovaného namáhania

KVALITA
• Vyššia kvalita flexibilným polohovaním (vodorovná poloha)
• Vyššia kvalita prostredníctvom maximálneho prístupu k obrobku

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
• Vrátane ručného ovládania (káblové), ďalšie ovládacie prvky sú k dispozícii za príplatok
• Hydraulická rotácia upínacej platne
• Rozsah náklonu až 95° (voliteľne až 140°)
• Hydraulické nastavenie výšky a funkcia naklápania

ĎALŠIE VLASTNOSTI
• Veľká pracovná plocha, malá výška
• Voliteľná možnosť uzemnenia (aj pri otáčaní)
• Voliteľná možnosť rotácie upínacej platne elektromotorom (hydraulické nastavenie výšky a náklonu)

751

POLOHOVADLÁ

Siegmund Roto-Positioner
F
95°

Amin

Bmin

Amax

Bmax

5°

E

C

D

Technické informácie
RP 1250

RP 2000

RP 3000

RP 4500

cca. 685 kg

cca. 855 kg

cca. 1.305 kg

cca. 2.600 kg

1.250 kg

2.000 kg

3.000 kg

4.500 kg

Otáčky za minútu (hydraulické)

2,0

1,7

1,5

-

Počet otočení za minútu (elektrické)

0-2

0-2

0-2

0 - 1,5

490 Nm

1.250 Nm

1.960 Nm

5.300 Nm

Uhol sklonu

95°

95° (Alternatívne 140°)

95° (Alternatívne 140°)

95° (Alternatívne 140°)

Sklopný efekt

4.900 Nm

7.850 Nm

11.750 Nm

21.200 Nm

A - Rozsah vertikálneho pohybu

min. 520 mm, max. 1.120 mm

min. 570 mm, max. 1.300 mm

min. 790 mm, max. 1.620 mm

min. 840 mm, max. 2.085 mm

B - Rozsah horizontálneho pohybu

min. 700 mm, max. 1.300 mm

min. 700 mm, max. 1.500 mm

min. 720 mm, max. 1.570 mm

min. 860 mm, max. 2.160 mm

C - Dĺžka

1.900 mm

2.000 mm

2.400 mm

3.000 mm

D - Šírka

1.780 mm

1.800 mm

1.800 mm

2.160 mm

750 mm

750 mm

930 mm

1.250 mm

F - Priemer upínacej dosky

Ø 800 mm

Ø 800 mm

1.100 x 1.100 mm

1.500 x 1.500 mm

Obj. číslo

6R120016

6R200016

6R300016

6R450016

Hmotnosť (bez stola)
Max. zaťaženie *

Max. ot. moment

E - Šírka rámu

* Vezmite prosím na vedomie: Maximálne zaťaženie bez hmotnosti stola.
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ĎALŠIE MOŽNOSTI

Zahrnuté v základnej cene.

DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE (KÁBLOVÉ) 1

OVLÁDACÍ PEDÁL1

KONTROLNÝ PANEL S FUNKCIOU UČENIA

Ručné ovládanie môže byť vložené do držiaka a
umiestnené do požadovanej polohy. Pre jednoduchú
manipuláciu je možné ručné ovládanie kedykoľvek z
držiaka vybrať. Ovládacie tlačidlá pre toto ovládanie
umožňujú ručné nastavenie polohy jednou rukou.

Alternatívou k ručnému ovládaniu je ovládanie
pedálom. Polohovanie upínacej platne sa spúšťa aj
zastavuje integrovanou štart / stop funkciou pedála.

Ovládací panel s funkciou učenia umožňuje
automatizáciu vašich pracovných procesov.
Jednotlivé polohy je možné naprogramovať, uložiť
a následne opakovať kedykoľvek stlačením tlačidla.

PRE RP 1250, RP 2000, RP 3000
Obj. číslo 6R000550

Obj. číslo 6R000250

PRE RP 4500

Obj. číslo 6R000560

+4

5°

Obj. číslo 6R000150

VOLITEĽNÝ UHOL NÁKLONU 140°

OTOČNÉ UZEMNENIE

ELEKTROMOTOR

Upínacia platňa na polohovadle môže mať
náklon až 140° použitím dodatočného valca.

Stabilné uzemnenie priamo na stroji zaručuje
optimálne spojenie so stolom (najmä, keď stôl
rotuje). Zváračka je pripojená k jednotke pomocou
uzemňovacieho kábla. Tak možno zabrániť
zamotaniu káblov.

Elektromotor ako pohon pre rotáciu môže byť veľmi
presne kontrolovateľný vrátane plynulého nastavenia
zodpovedajúcej rýchlosti. Pre zdvíhanie a náklon sú
použité hydraulické pohony.

Nie je dostupné pre RP 1250.

PRE RP 1250

Obj. číslo 6R000450

PRE RP 2000

PRE RP 1250, RP 2000, RP 3000

PRE RP 3000

PRE RP 4500

Obj. číslo 6R000350
Obj. číslo 6R000360

Obj. číslo 6R000400

Obj. číslo 6R000410

PRE RP 2000

Obj. číslo 6R000460

PRE RP 3000

Obj. číslo 6R000470

RP 4500

Štandardne s elektrickým pohonom.
Všeobecne, neskoršia inštalácia týchto možností nie je možná.

1 Dodatočná

montáž tejto varianty je možná kedykoľvek.
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Siegmund Synchrolift

Vaše výhody
Siegmund Synchrolift elektrické polohovadlo je
ideálne pre zváranie, montáž a údržbu. Polohovanie
v dvoch elektricky riadených hlavných osiach na
zdvíhanie a spúšťanie a / alebo otáčanie.
K dispozícii v troch rôznych veľkostiach s nosnosťou
2.000 kg, 4.000 kg a 6.000 kg. Iné veľkosti sú k
dispozícii na požiadanie.
Po pripojení napájania je zariadenie ihneď pripravené
na použitie.

PRODUKTIVITA
• Okamžitá orientácia obrobku
• Optimálna ergonómia polohovania ponúka maximálnu produktivitu
• Jedno nastavenie pre dvíhanie a otáčanie
• Redukcia prestojov

ERGONÓMIA
• Maximálny prístup k dielu prináša najlepší výkon
• Znížené riziko zranenia z opakovaného namáhania

KVALITA
• Vyššia kvalita flexibilným polohovaním (vodorovná poloha)
• Vyššia kvalita prostredníctvom maximálneho prístupu k obrobku

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
• Vrátane ručného ovládania (káblové), ďalšie ovládacie prvky sú k dispozícii za príplatok
• Displej pre nastavenie polohy
• Kontinuálne nastaviteľné otáčanie upínacej platne
• Paletový vozík pre premiestnenie

ĎALŠIE VLASTNOSTI
• Vysoká presnosť opakovaní
• Voliteľná možnosť uzemnenia (aj pri otáčaní)
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Siegmund Synchrolift

A

C

B

ØD

Technické informácie
SL 2000

SL 4000

SL 6000

cca. 1.200 kg

cca. 1.200 kg

cca. 1.200 kg

2.000 kg

4.000 kg

6.000 kg

1

1

0,9

Max. ot. moment

3.000 Nm

3.500 Nm

4.000 Nm

Rýchlosť zdvíhania a spúšťania

56 cm/min

56 cm/min

56 cm/min

Otáčanie motora

0,75 kW

0,55 kW

0,55 kW

Zdvíhanie a spúšťanie motora

1,85 kW

1,85 kW

1,85 kW

2.500 mm

2.500 mm

2.500 mm

350 mm

350 mm

450 mm

B - Celkový zdvih

1.550 mm

1.550 mm

1.500 mm

C - Max. rozsah pohybu

1.900 mm

1.900 mm

1.950 mm

D - Priemer upínacej dosky

Ø 600 mm

Ø 600 mm

Ø 800 mm

Obj. číslo

6S200016

6S400016

6S600016

Hmotnosť (bez stola)
Max. zaťaženie *
Počet otočení za minútu (elektrické)

Výška veže
A - Min. rozsah pohybu

* Vezmite prosím na vedomie: Maximálne zaťaženie bez hmotnosti stola.
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ĎALŠIE MOŽNOSTI

Zahrnuté v základnej cene.

DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE (KÁBLOVÉ) 1

OVLÁDACÍ PEDÁL1

KONTROLNÝ PANEL S FUNKCIOU UČENIA

Ručné ovládanie môže byť vložené do držiaka a
umiestnené do požadovanej polohy. Pre jednoduchú
manipuláciu je možné ručné ovládanie kedykoľvek z
držiaka vybrať. Ovládacie tlačidlá pre toto ovládanie
umožňujú ručné nastavenie polohy jednou rukou.

Alternatívou k ručnému ovládaniu je ovládanie
pedálom. Polohovanie upínacej platne sa spúšťa aj
zastavuje integrovanou štart / stop funkciou pedála.

Ovládací panel s funkciou učenia umožňuje
automatizáciu vašich pracovných procesov.
Jednotlivé polohy je možné naprogramovať, uložiť
a následne opakovať kedykoľvek stlačením tlačidla.

Obj. číslo 6S000150

Obj. číslo 6S000250

Obj. číslo 6S000550

PODLAHOVÉ KOĽAJNICE
Polohovadlo je možné na požiadanie dodať s ďalšími
podlahovými lištami. V dôsledku toho sa pohyblivé
veže môžu presúvať presne súbežne.

OTOČNÉ UZEMNENIE
JEDNODUCHÁ KOĽAJNICA 3 M
Obj. číslo 6S000600

JEDNODUCHÁ KOĽAJNICA 6 M
Obj. číslo 6S000610

DVOJITÁ KOĽAJNICA 3 M

Stabilné uzemnenie priamo na stroji zaručuje
optimálne spojenie so stolom (najmä, keď stôl
rotuje). Zváračka je pripojená k jednotke pomocou
uzemňovacieho kábla. Tak možno zabrániť
zamotaniu káblov.

Obj. číslo 6S000620

DVOJITÁ KOĽAJNICA 6 M
Obj. číslo 6S000630

Obj. číslo 6S000400

Všeobecne, neskoršia inštalácia týchto možností nie je možná.

1

Dodatočná montáž tejto varianty je možná kedykoľvek.
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Siegmund M-Positioner

Vaše výhody
Siegmund M-Positioner je ideálny pre zváranie,
montáž a údržbu. Polohovanie pomocou
ručného kolesa.
K dispozícii v dvoch rôznych veľkostiach s
nosnosťou 500 kg a 1500 kg. Iné veľkosti sú
dostupné na požiadanie.

PRODUKTIVITA
• Okamžitá orientácia obrobku
• Optimálna ergonómia polohovania ponúka maximálnu produktivitu
• Jedno nastavenie pre otáčanie
• Redukcia prestojov

ERGONÓMIA
• Maximálny prístup k dielu prináša najlepší výkon
• Znížené riziko zranenia z opakovaného namáhania

KVALITA
• Vyššia kvalita flexibilným polohovaním (vodorovná poloha)
• Vyššia kvalita prostredníctvom maximálneho prístupu k obrobku

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
• Prenos sily cez ložisko s integrovaným prevodom
• Ručný pohon kolesom
• Univerzálna príruba pre upínanie Siegmund U-profilov

ĎALŠIE VLASTNOSTI
• Bezpečný stojan s plochou základňou s možnosťou ukotvenia na podlahu
• Upínanie komponentov na Siegmund U-profily
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A

D

B

C

Siegmund M-Positioner

E

Technické informácie
MP 500

MP 1500

cca. 110 kg

cca. 180 kg

Max. zaťaženie *

500 kg

1.500 kg

Moment otáčania

100 Nm

900 Nm

Ručné koliesko s rukoväťou Ø 200 mm

Ručné koliesko s rukoväťou Ø 315 mm

manuál

manuál

1:73

1:73

horizontálne

horizontálne

Kompatibilné s U-profilmi

System 16

System 28

Max. dĺžka U-profilu

1.500 mm

3.000 mm

A - Pracovná výška

850 mm

850 mm

B - Výška veže

955 mm

955 mm

1.083 mm

1.140 mm

D - Šírka základnej dosky

500 mm

600 mm

E - Dĺžka základnej dosky

400 mm

600 mm

6M050016

6M150016

Hmotnosť

Riadenie
Pohon
Prevodový pomer
Os otáčania

C - Celková výška

Obj. číslo
* Vezmite prosím na vedomie: Maximálne zaťaženie bez hmotnosti U-profilu.
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Vhodné príslušenstvo Siegmund pre všetky polohovacie zariadenia

SYSTEM 28

SYSTEM 28

SYSTEM 28

SYSTEM 28 PREMIUM LIGHT

SYSTEM 28 PREMIUM LIGHT

SYSTEM 28 PREMIUM LIGHT

SYSTEM 22

SYSTEM 16

SYSTEM 22

Strana 144

Strana 142

Strana 436

Strana 148

Strana 146

Strana 608

SYSTEM 16

Strana 438

Strana 610

SYSTEM 28

SYSTEM 28

SYSTEM 28 PREMIUM LIGHT

SYSTEM 16

Strana 232

Strana 150

SYSTEM 16

Strana 606

Strana 234

Strana 152

Strana 238

SYSTEM 28
Strana 240

Strana 676

SYSTEM 22
Strana 470

SYSTEM 16
Strana 674
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