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PRODUKT NA  
TITULNÍ STRÁNCE

Stůl s šestihrannými 
drážkami

Kombinuje výhody svařovacího stolu s výhodami 
stolu s drážkami v jednom produktu. Při upevňování 
komponentů nabízí stůl s šestihrannými drážkami 
širokou škálu možností upnutí a maximální flexibilitu.

Další informace od strany 6.

Všechny produkty  
Siegmund podrobněji

Podrobné informace o našich produktech, 
stejně jako o jejich verzích a celý náš sortiment 
naleznete online na www.siegmund.com.

Prodloužení
Pro lehké a rychlé rozšíření pracovní 
plochy na děrované desce. K dispozici ve 
třech různých variantách.

Strana 12

Hliníkové profily
Nyní s ještě více možnostmi:  
Hliníkové profily byly rozšířeny o 
další tvary a příslušenství.

Strana 38

Mobilní zvedací stůl
Nová konstrukce rámu pro 
větší stabilitu a nosnost.

Strana 60

Siegmund v praxi

Osmihranné stoly &  
Polohovadla

Strana 218

Nejnovější zprávy o Siegmundu najdete 
na stránkách našich sociálních médií.

Strana 14

Udržujte osobní vybavení a 
předměty v bezpečí.

ST Box – Aktualizace

Strana 236
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Náš cíl: neustálá dostupnost

Bernd Siegmund GmbH po mnoho let úspěšně vyrábí a celosvětově distribuuje svařovací a upínací systémy. 
Jako světové číslo 1 pro tyto výrobky máme k dispozici více než 60.000 m² dostupného prostoru pro výrobu a 
skladování celé řady výrobků v našich nových zařízeních v Oberottmarshausenu a Skawině.  

V novém sídle v Oberottmarshausenu (asi 5 km od Grossaitingenu) bylo postaveno nové sídlo se skladovou 
plochou 18.000 m². Díky masivně zvýšené skladovací kapacitě jsme schopni zkrátit dodací lhůty po celém 
světě a sdílet naši prestižní polohu s dalšími značkami, jako jsou Amazon, BMW, Aldi a Lidl.

Bernd Siegmund GmbH se zařadil mezi
50 neúspěšnějších firem Bavorska!

Lokality našich společností: Oberottmarshausen (D), Deggingen (D), Grossaitingen (D), Skawina (PL), Lublin (PL), Ningbo (CN)  
Operační prostor cca 150.000 m², oblast pro výrobu a sklad 60.000 m²

Siegmund
• Jako největší výrobce svařovacích stolů, 

disponujeme síti prodejců ve více než 
50ti zemích

• Velký tým vývojářů v neustálém kontaktu 
s našimi zákazníky

Kvalita
• Inovace produktů, vysoce kvalitní 

materiály, přesné zpracování
• Průběžný vývoj produktů na základě 

našich zkušeností a na základě 
spolupráce se zákazníky

Kapacita skladu
• Skladové prostory 26.000 m²
• Přibližně 2.000 - 5.000 svařovacích 

a upínacích stolů a zhruba 1 milion 
dílů příslušenství



Oberottmarshausen (D) Lublin (PL)

Deggingen (D)

Skawina (PL)
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Unikátní materiály vyvinuté společností  
Siegmund nabízí vlastnosti, které u běžných 
stolů nenajdete. Přesvědčte se sami.

Povrchově tvrzené  
příslušenství
• Vylepšená ochrana proti korozi
• Vylepšená ochrana proti poškrábání
• Vylepšená ochrana proti ulpívání  

svařovacích kuliček

Nejtvrdší  
svařovací stoly
• Mimořádná tvrdost díky speciálně 

vyvinutým slitinám u svařovacích stolů 
Professional Extreme

• Vyšší korozivzdornost, odolnost vůči 
opotřebení a dlouhá životnost díky 
plasmanitridaci svařovacích stolů

• Výrazně nižší adheze svařovacích kuliček
• Rovinnost povrchu tvrzených stolů 

(Professional Extreme 8.7 a 8.8)  
po letech používání

Inovativní  
modulární systém
• Modulární, kompatibilní, individuální – 

svařovací a upínací systém podle  
vašich požadavků

• Speciální řešení na základě  
požadavků zákazníka
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Stůl s šestihrannými drážkami
VÝHODY KOMBINACE SVAŘOVACÍCH STOLŮ A STOLŮ S DRÁŽKAMI

Různé možnosti upnutí a maximální 
flexibilita při upevňování komponent 

pomocí stolů s šestihrannými drážkami.

FLEXIBILNÍ UPÍNÁNÍ SE 
SPOUSTOU MOŽNOSTÍ

Kromě montáže do systémových otvorů 
je možné plynulé upevnění komponent 
do drážek.

KOMPATIBILITA

Veškeré příslušenství Siegmund - Systém 28 je 
kompatibilní se stoly s šestihrannými drážkami. 
Ke stolu je možno připevnit i oblíbený ST Box.



www.siegmund.com/F-hexagontable
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CHARAKTERISTIKY

• Otvory Ø 28 mm 
• S příčnými drážkami ve tvaru šestiúhelníku
• Šestihranné drážky ve vzdálenosti 100 mm
• Systémové otvory na pracovní desce v rozteči 100x100 mm
• Diagonální rastr systémových otvorů na bocích stolu

MATERIÁL

• Nástrojová ocel + Plasmanitridace
• Síla materiálu cca. 24,5 – 27 mm

VÝHODY ŠETIHRANNÝCH DRÁŽEK

• Nízká cena a nízká hmotnost  
• Stejná nosnost jako u standardních svařovacích stolů  
• Je možné pracovat se šrouby se závity až do M12

VHODNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Naše doporučení:

• Adaptér pro šroubové svěrky  
• Upínací pouzdro pro upevnění dílů Siegmund v drážkách  
• Různé posuvné bloky

Podrobné informace 
o produktech na:
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Stůl s šestihrannými drážkami
VÝHODY KOMBINACE SVAŘOVACÍCH STOLŮ A STOLŮ S DRÁŽKAMI

STOLY STŮL S ŠESTIHRANNÝMI DRÁŽKAMI

Velikost stolu
S příčnými drážkami, Šestihranné drážky ve vzdálenosti 100 mm, Otvory Rastr 100x100 mm,

Nástrojová ocel X8.7 s plasmanitridací 1

1,2 x 1,2 m 3.028 €
4 Nohy | cca. 500 kg 4-280015.HNK

1,5 x 1,0 m 3.235 €
4 Nohy | cca. 531 kg 4-280035.HNK

1,5 x 1,5 m 4.133 €
4 Nohy | cca. 734 kg 4-280050.HNK

2,0 x 1,0 m 3.839 €
4 Nohy | cca. 668 kg 4-280020.HNK

2,4 x 1,2 m 4.674 €
6 Nohy | cca. 920 kg 4-280030.HNK

3,0 x 1,5 m 6.904 €
6 Nohy | cca. 1.356 kg 4-280040.HNK

4,0 x 2,0 m 10.626 €
8 Nohy | cca. 2.262 kg 4-280055.HNK

Maximální doporučená zatížení pro 4 nohy 4.000 kg při rovnoměrném rozložení síly. (Informace platné pouze pro nohu základní)
Na vyžádání jsou k dispozici příčné nebo podélné drážky.

� = Položka je vyráběna na sklad       
� = Položka je vyráběna na objednávku

NOHY

Zboží čislo 280858.X 280857.X 2 4-280878.XX 4-280877.XX 4-280876.XX 3 4-280879.XX 3 4-280874.XX
Nosnost na nohu 2.000 kg 2.000 kg 2.000 kg 2.000 kg 800 kg 800 kg 2.000 kg
Výška nohy 650 mm 750 mm 450 – 700 mm 550 – 900 mm 650 mm 550 – 750 mm 650 mm
Výška stolu 850 mm 950 mm 650 – 900 mm 750 – 1.100 mm 850 mm 750 – 950 mm 850 mm
Nastavitelnost šroubu 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 20 mm 20 mm 50 mm
Příplatek za nohu včetně --- 63 € 63 € 82 € 103 € 52 €
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Noha základní, noha s alternativní výškou: Zaměnitelné bez příplatku.
Nohy s kolečky: Se nedoporučují pro stoly s 6 ti nebo 8 mi nohami.

SOUBORY

Svěrka Svěrka Prizma Čep Magnetický čep Doraz Doraz Doraz Úhelník Úhelník Úhelník Otočný úhelník Úhelník Úhelník Vozík na nářadí
Materiál nitridovaný nitridovaný nitridovaný povrchová  

úprava - černění Hliník nitridovaný nitridovaný nitridovaný nitridovaný nitridovaný nitridovaný nitridovaný nitridovaný nitridovaný
Zboží čislo 280610.N 280630.N 280648.1.N 280511 280740 280410.N 280420.N 280430.N 280110.N 280152.N 280162.N 280164+65.N 280166+67.N 280144+46.N 280910
Soubor 1: 4-283100 4 x 2 x 2 x 12 x 4 x 4 x 2 x 2 x 1.479 €
Soubor 2: 4-283200 6 x 4 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 4 x 2 x 2 x 2.604 €
Soubor 3: 4-283300 10 x 6 x 4 x 24 x 4 x 8 x 8 x 6 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 3.754 €
Soubor 4: 4-283400 14 x 10 x 6 x 30 x 8 x 10 x 10 x 4 x 8 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 5.875 €
Soubor 5: 4-283500 14 x 10 x 8 x 36 x 8 x 12 x 12 x 4 x 12 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 7.153 €

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH, balného a dopravy.
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Svěrka Svěrka Prizma Čep Magnetický čep Doraz Doraz Doraz Úhelník Úhelník Úhelník Otočný úhelník Úhelník Úhelník Vozík na nářadí
Materiál nitridovaný nitridovaný nitridovaný povrchová  

úprava - černění Hliník nitridovaný nitridovaný nitridovaný nitridovaný nitridovaný nitridovaný nitridovaný nitridovaný nitridovaný
Zboží čislo 280610.N 280630.N 280648.1.N 280511 280740 280410.N 280420.N 280430.N 280110.N 280152.N 280162.N 280164+65.N 280166+67.N 280144+46.N 280910
Soubor 1: 4-283100 4 x 2 x 2 x 12 x 4 x 4 x 2 x 2 x 1.479 €
Soubor 2: 4-283200 6 x 4 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 4 x 2 x 2 x 2.604 €
Soubor 3: 4-283300 10 x 6 x 4 x 24 x 4 x 8 x 8 x 6 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 3.754 €
Soubor 4: 4-283400 14 x 10 x 6 x 30 x 8 x 10 x 10 x 4 x 8 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 5.875 €
Soubor 5: 4-283500 14 x 10 x 8 x 36 x 8 x 12 x 12 x 4 x 12 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 7.153 €

Otvory Ø 28 mm
Systémové otvory na pracovní  
desce v rozteči 100x100 mm 
Šestihranné drážky ve vzdálenosti 100 mm
Diagonální rastr systémových  
otvorů na bocích stolu
Síla materiálu cca 24,5 – 27 mm

s plasmanitridací

Vysoce odolné vůči korozi, 
poškrábání a ulpívání 
svařovacích kuliček.

ZDARMA KE KAŽDÉMU STOLU S 
ŠESTIHRANNÝMI DRÁŽKAMI

Místo

4x HN280547 Posuvný blok 25 mm
4x 280546.4   Pouzdro

Hodnota: 76 €

SADA PŘÍSLUŠENSTVÍ 283999
(Zdarma ve všech souborech)

280402.N  Excentrický doraz 
280852.1  Šestihranný klíč 
280820  Kartáč 
000940  Obtahovací brousek 
000911  Základní čistič 
000921  Vzorek Antihaft 
280920  Držák hořáku 

Hodnota: 105 €

Speciální nabídka
STŮL S ŠESTIHRANNÝMI DRÁŽKAMI

Tvrzená nástrojová ocel X8.7, plasmanitridovaný + BAR-povlak, 
Otvory Rastr 100x100 mm, Šestihranné drážky ve vzdálenosti 100 mm

STŮL S ŠESTIHRANNÝMI DRÁŽKAMI VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

5.995 €

pro System 28:
uzamykatelný, ST Box včetně 2 
zásuvek a spojovacího materiálu.

378 €
Zboží čislo 2-280990.1

Speciální nabídka:

pro System 28:
uzamykatelný, 2x ST Box se zásuvkami a 
příslušný spojovací materiál za speciální cenu.

619 €
Zboží čislo 2-280990.2.1

Sestavte si vlastní 
Siegmund ST Box.

6.710 €

ST Box ST Box

Zboží čislo HN283999
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28

Podrobné informace o produktech na:
www.siegmund.com/F-hexagontable

Stůl s šestihrannými drážkami

HN280547

HN280547.1

HN280602

280546.4
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28Stůl s šestihrannými drážkami

2-HN280547 2-HN280547.1 2-HN280547.2

2-HN280547 Posuvný blok ve tvaru šestihranu Standard - nitridovaný 6,00 € �

se závitem M12, připevnění příslušenství šroubem M12, umístění do požadované polohy zasunutím ze strany stolu
Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) Hmotnost: 
25 mm 30 mm 14 mm 0,06 kg

Nové v sortimentu

2-HN280547.1 Posuvný blok ve tvaru šestihranu otočná - nitridovaný 7,00 € �

připevnění příslušenství šroubem M12, umožňuje umístění do drážky shora, napětí v drážce při otáčení ve směru utahování šroubu
Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) Hmotnost: 
40 mm 30 mm 14 mm 0,04 kg

Nové v sortimentu

2-HN280547.2 Posuvný blok ve tvaru šestihranu dlouhý - nitridovaný 7,00 € �

se závitem M12, doporučeno pro křížové drážky, může být upnutý na průsečících drážek stolů
Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) Hmotnost: 
40 mm 30 mm 14 mm 0,08 kg

Nové v sortimentu

2-HN280602 2-280546.4 4-HN283999

2-HN280602 Adaptér pro šroubové svěrky - nitridovaný 13,00 € �

včetně šroubu, pro upevnění dílů Siegmund do drážek
Výška: (c) Ø: Hmotnost: 
44 mm 45 mm 0,34 kg

Nové v sortimentu

2-280546.4 Pouzdro pro závit M12 13,00 € �

včetně šroubu, pro upevnění dílů Siegmund do závitových otvorů
Výška: (c) Ø: Hmotnost: 
28 mm 40 mm 0,14 kg

Nové v sortimentu

4-HN283999 Sada příslušenství pro stůl s šetihrannými drážkami 76,00 € �

Rozsah dodávky: 4x HN280547, 4x 280546.4
Výška: (c) Ø: Hmotnost: 
 -  - 0,80 kg

Nové v sortimentu

� = Položka je vyráběna na sklad � = Položka je vyráběna na objednávku Vysvětlivky naleznete na straně 77

= Odolnost vůči poškrábání = Ochrana proti ulpívání 
svařovacích kuliček = Ochrana proti korozi
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Prodloužení
ROZŠIŘTE DĚROVANÉ DESKY SNADNO A RYCHLE

Chcete rozšířit vaši pracovní plochu? 
Tohoto lze snadno dosáhnout použitím 

nástavců od firmy Siegmund.

PROSTOROVĚ ÚSPORNÉ PRODLOUŽENÍ

Prodloužení s jednou řadou otvorů je ideální 
pro lehké konstrukce a zabere málo místa.

ŠIROKÁ KONTAKTNÍ PLOCHA

Prodloužení se dvěma řadami otvorů tvoří 
stabilní a širokou kontaktní plochu a nabízí 
mnoho upínacích možností.

ROZŠÍŘENÍ SMĚREM NAHORU

Dorazová konzola s jednou řadou systémových 
otvorů se používá jako doraz na stolech s boky. 
Děrovanou desku je možné přitom plnohodnotně 
využívat, na upevnění je potřeba pouze jeden otvor.
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Podrobné informace 
o produktech na:

Vnější doraz pro  
děrovanou desku

Litina / nitridováno
vč. 2 stavěcích šroubů pro jemné seřízení
pro upevnění: 1x 160528

39 €

Prodloužení pracovní  
desky 1 řada otvorů

Litina / nitridováno
vč. 2 stavěcích šroubů pro jemné seřízení
Maximální nosnost 50 kg 1

pro upevnění: 1x 160528

39 €

Prodloužení pracovní  
desky 2 řady otvorů

Litina / nitridováno
včetně 3 nastavovacích šroubů pro jemné doladění
Maximální nosnost 100 kg 1 
pro upevnění: 2x 160528

59 €

Čepy nejsou součástí dodávky. (Strana 95)

Pozor, nebezpečí převrácení při nerovnoměrném zatížení Nepřekračujte maximální nosnost základního rámu. (Viz uživatelská příručka)
Montáž na kulaté děrované desky není možná a je omezena pouze na desky osmihranné.

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH, balného a dopravy.
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ST Box – Aktualizace
NÁŠ POPULÁRNÍ ST BOX NYNÍ S UZAMYKATELNÝMI ZÁSUVKAMI

Uzamykatelný úložný prostor 
pro svařovací stoly –  

chrání osobní vybavení a díly.

KONCEPT ZAMYKÁNÍ

Centrální zamykání zamkne všechny zásuvky najednou.
ST Box je dodáván se dvěma klíči.

ORGANIZACE A ÚLOŽNÝ PROSTOR

S našim novým Siegmund ST Boxem máte 
vaše nářadí vždy po ruce. Vytvořte si úložný a 
organizační prostor přímo na vašem stole.

DOBŘE CHRÁNĚNÝ

Kompletně uzavřená schránka chrání obsah 
zásuvek od špíny a svařovacích kuliček.



www.siegmund.com/F-stbox
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CHARAKTERISTIKY

• Rozměry ST Box (D x Š x V): 630 x 510 x 420 mm 
• Hmotnost ST Box bez zásuvek: cca. 28,5 – 31,0 kg 
• Dostupné pro všechny systémy, svařovací stoly Siegmund a stoly s dtážkami 
• Zámek není možné namontovat dodatečně

RÁM

• Lakovaný
• 360 mm pro zásuvky
• Nosnost ST Box: 100 kg

ZÁSUVKY

• Lakovaný
• Nosnost Zásuvka: 50 kg

UPEVNĚNÍ A MONTÁŽ

• Bez ohledu na rozměr stolu nebo žebrování, 
ST Box může být připojen k jakémukoliv stolu

• Bude doručeno v před-smontovaném stavu

Podrobné informace 
o produktech na:
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28 22 16 ST Box

Podrobné informace o produktech na:
www.siegmund.com/F-stbox

ST Box
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282216ST Box

2-160990 2-160990.1 2-160990.2

2-160990 ST Box uzamykatelný 267,00 € �

lakovaný, Úložný prostor na vašem svařovacím stole, 360 mm pro zásuvky, Velikost stolu 1,0 x 0,5 m: nekompatibilní, uzamykatelný, včetně dvou klíčů
Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) TF: Hmotnost: 
630 mm 510 mm 420 mm 100 kg 28,50 kg

Nové: uzamykatelný

2-160990.1 ST Box uzamykatelný včetně 2 zásuvek (2x 004230) 378,00 € �

lakovaný, Úložný prostor na vašem svařovacím stole, Velikost stolu 1,0 x 0,5 m: nekompatibilní, uzamykatelný, včetně dvou klíčů
Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) TF: Hmotnost: 
630 mm 510 mm 420 mm 100 kg 42,50 kg

Nové: uzamykatelný
Speciální nabídka

2-160990.2 ST Box uzamykatelný včetně 3 zásuvek (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230) 415,00 € �

lakovaný, Úložný prostor na vašem svařovacím stole, Velikost stolu 1,0 x 0,5 m: nekompatibilní, uzamykatelný, včetně dvou klíčů
Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) TF: Hmotnost: 
630 mm 510 mm 420 mm 100 kg 47,50 kg

TF=Nosnost; 

Nové: uzamykatelný
Speciální nabídka

2-161990 2-161990.1 2-161990.2

2-161990 ST Box uzamykatelný pro Basic 267,00 € �

lakovaný, Úložný prostor na vašem svařovacím stole, 360 mm pro zásuvky, uzamykatelný, včetně dvou klíčů
Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) TF: Hmotnost: 
630 mm 510 mm 420 mm 100 kg 28,50 kg

Nové: uzamykatelný

2-161990.1 ST Box uzamykatelný pro Basic včetně 2 zásuvek (2x 004230) 378,00 € �

lakovaný, Úložný prostor na vašem svařovacím stole, uzamykatelný, včetně dvou klíčů
Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) TF: Hmotnost: 
630 mm 510 mm 420 mm 100 kg 42,50 kg

Nové: uzamykatelný
Speciální nabídka

2-161990.2 ST Box uzamykatelný pro Basic včetně 3 zásuvek (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230) 415,00 € �

lakovaný, Úložný prostor na vašem svařovacím stole, uzamykatelný, včetně dvou klíčů
Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) TF: Hmotnost: 
630 mm 510 mm 420 mm 100 kg 47,50 kg

TF=Nosnost; 

Nové: uzamykatelný
Speciální nabídka

� = Položka je vyráběna na sklad � = Položka je vyráběna na objednávku

c

b

a

c

b

a

System 16

System 16 BASIC
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28 22 16 ST Box

2-220990 2-220990.1 2-220990.2

2-220990 ST Box uzamykatelný 267,00 € �

lakovaný, Úložný prostor na vašem svařovacím stole, 360 mm pro zásuvky, uzamykatelný, včetně dvou klíčů
Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) TF: Hmotnost: 
630 mm 510 mm 420 mm 100 kg 30,00 kg

Nové: uzamykatelný

2-220990.1 ST Box uzamykatelný včetně 2 zásuvek (2x 004230) 378,00 € �

lakovaný, Úložný prostor na vašem svařovacím stole, uzamykatelný, včetně dvou klíčů
Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) TF: Hmotnost: 
630 mm 510 mm 420 mm 100 kg 44,00 kg

Nové: uzamykatelný
Speciální nabídka

2-220990.2 ST Box uzamykatelný včetně 3 zásuvek (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230) 415,00 € �

lakovaný, Úložný prostor na vašem svařovacím stole, uzamykatelný, včetně dvou klíčů
Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) TF: Hmotnost: 
630 mm 510 mm 420 mm 100 kg 49,00 kg

TF=Nosnost; 

Nové: uzamykatelný
Speciální nabídka

2-280990 2-280990.1 2-280990.2

2-280990 ST Box uzamykatelný 267,00 € �

lakovaný, Úložný prostor na vašem svařovacím stole, 360 mm pro zásuvky, uzamykatelný, včetně dvou klíčů
Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) TF: Hmotnost: 
630 mm 510 mm 420 mm 100 kg 30,00 kg

Nové: uzamykatelný

2-280990.1 ST Box uzamykatelný včetně 2 zásuvek (2x 004230) 378,00 € �

lakovaný, Úložný prostor na vašem svařovacím stole, uzamykatelný, včetně dvou klíčů
Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) TF: Hmotnost: 
630 mm 510 mm 420 mm 100 kg 44,00 kg

Nové: uzamykatelný
Speciální nabídka

2-280990.2 ST Box uzamykatelný včetně 3 zásuvek (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230) 415,00 € �

lakovaný, Úložný prostor na vašem svařovacím stole, uzamykatelný, včetně dvou klíčů
Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) TF: Hmotnost: 
630 mm 510 mm 420 mm 100 kg 49,00 kg

TF=Nosnost; 

Nové: uzamykatelný
Speciální nabídka

ST Box

Podrobné informace o produktech na:
www.siegmund.com/F-stbox

c

b

a

c

b

a

System 22

System 28
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282216ST Box

2-281990 2-281990.1 2-281990.2

2-281990 ST Box uzamykatelný pro Basic 267,00 € �

lakovaný, Úložný prostor na vašem svařovacím stole, 360 mm pro zásuvky, uzamykatelný, včetně dvou klíčů
Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) TF: Hmotnost: 
630 mm 510 mm 420 mm 100 kg 31,00 kg

Nové: uzamykatelný

2-281990.1 ST Box uzamykatelný pro Basic včetně 2 zásuvek (2x 004230) 378,00 € �

lakovaný, Úložný prostor na vašem svařovacím stole, uzamykatelný, včetně dvou klíčů
Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) TF: Hmotnost: 
630 mm 510 mm 420 mm 100 kg 45,00 kg

Nové: uzamykatelný
Speciální nabídka

2-281990.2 ST Box uzamykatelný pro Basic včetně 3 zásuvek (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230) 415,00 € �

lakovaný, Úložný prostor na vašem svařovacím stole, uzamykatelný, včetně dvou klíčů
Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) TF: Hmotnost: 
630 mm 510 mm 420 mm 100 kg 50,00 kg

TF=Nosnost; 

Nové: uzamykatelný
Speciální nabídka

2-004220 2-004225 2-004230 2-004235

2-004220 Zásuvka s pojezdem pro ST Box uzamykatelný 48,00 € �

lakovaný, dovybavení možné kdykoliv
Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) TF: Hmotnost: 
590 mm 400 mm 60 mm 50 kg 5,50 kg

Speciální nabídka
Nové v sortimentu

2-004225 Zásuvka s pojezdem pro ST Box uzamykatelný 53,00 € �

lakovaný, dovybavení možné kdykoliv
Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) TF: Hmotnost: 
590 mm 400 mm 120 mm 50 kg 6,50 kg

Speciální nabídka
Nové v sortimentu

2-004230 Zásuvka s pojezdem pro ST Box uzamykatelný 58,00 € �

lakovaný, dovybavení možné kdykoliv
Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) TF: Hmotnost: 
590 mm 400 mm 180 mm 50 kg 7,00 kg

Speciální nabídka
Nové v sortimentu

2-004235 Zásuvka s pojezdem pro ST Box uzamykatelný 64,00 € �

lakovaný, dovybavení možné kdykoliv
Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) TF: Hmotnost: 
590 mm 400 mm 240 mm 50 kg 7,50 kg

TF=Nosnost; 

Speciální nabídka
Nové v sortimentu

� = Položka je vyráběna na sklad � = Položka je vyráběna na objednávku

c

b

a

c

a

b
c

a

b

c

a

b
c

a

b

System 28 BASIC

System 28  22  16
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Professional Extreme 8.7 Aktualizace
NOVÝ BOK STOLU PRO SYSTÉMY 16 A 28

Více možností upnutí 
na boku stolu!

Na jaře 2021 se uskuteční změna v produktové řadě 
Professional Extreme 8.7 spočívající v osazení nového boku 
stolu s diagonálním rastrem (zdarma). Pro jednotlivé veliosti 
stolů může dojít k aktualizaci již 01.12.2020.  

Pokud je aktualizace požadována před zavedením u konkrétní 
velikosti, bude dostupná za příplatek.

Podrobné informace 
o produktech na:

Od nynějška si vyhrazujeme dodat tuto verzi.



4-160000.X7D 4-280000.X7D

4-160001.X7D 4-280001.X7D

4-160002.X7D 4-280002.X7D

System 16 System 28

4,0 x 2,0 m: 4,0 x 2,0 m:

1,0 x 0,5 m / 1,0 x 1,0 m / 1,2 x 0,8 m 
1,2 x 1,2 m / 1,5 x 1,0 m / 1,5 x 1,5 m:

1,0 x 1,0 m / 1,2 x 0,8 m / 1,2 x 1,2 m  
1,5 x 1,0 m / 1,5 x 1,5 m:

2,0 x 1,0 m / 2,0 x 1,2 m 
2,4 x 1,2 m / 3,0 x 1,5 m: 

2,0 x 1,0 m / 2,0 x 1,2 m / 2,0 x 2,0 m  
2,4 x 1,2 m / 3,0 x 1,5 m: 

DESIGN
new
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Boční panel s diagonálním rastrem za příplatek

Svařovací stoly Professional Extreme 8.7 – Rastr 50x50 mm

100 €

150 €

200 €

Svařovací stoly Professional Extreme 8.7 – Diagonální rastr

100 €

150 €

200 €

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH, balného a dopravy.
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Svařovací stoly

Základní materiál je hlavním  
předpokladem pro dosažení vysoké  
tvrdosti a dlouhé životnosti.  

 Rozhodnutí se pro Siegmund vám ušetří  
peníze. Díky vynikající kvalitě našich  
svařovacích stolů získáte nástroj, který  
vám umožní pracovat s vyšší přesností  
při menší četnosti chyb. 

bez plasmanitridace s plasmanitridací s plasmanitridací s plasmanitridací

Tvrdost ve Vickers Základní tvrdost cca 165 – 220 Vickers Základní tvrdost cca 165 – 220 Vickers
Povrchová tvrdost cca 450 – 750 Vickers

Základní tvrdost cca 280 – 340 Vickers
Povrchová tvrdost cca 450 – 850 Vickers

Základní tvrdost cca 360 – 420 Vickers
Povrchová tvrdost cca 500 – 900 Vickers

Materiál

  

Základní tvrdost

Povrchová tvrdost

Odolnost proti nárazům

Odolnost vůči poškrábání

Ochrana proti ulpívání svařovacích kuliček

Odolnost vůči korozi

Bodové zatížení

Rovinnost

Údržba rovinnosti při těžkém použití

Životnost

Základní materiál  
S355J2+N  

BAR-Povlakování 
Železo nitrid 
Přechodná oblast  

Základní materiál 
S355J2+N   

Přechodná oblast 
Železo nitrid 
BAR-Povlakování 

Vytvořili jsme pro vás vyhodnocení vlastností materiálů tak, abychom vám usnadnili porovnání a výběr různých materiálů svařovacích stolů. 
Také platí pro všechny stoly Basic Systému 28.  
Také platí pro všechny stoly Basic Systému 16. 

Srovnání tvrdosti: Povrchová tvrdost 
Plasmanitridace a následné BAR-povlakování proti poškrábání, korozi a ulpívání svařovacích kuliček. 

Přibližné hodnoty ve Vickers 

s plasmanitridací 
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bez plasmanitridace s plasmanitridací s plasmanitridací s plasmanitridací

Tvrdost ve Vickers Základní tvrdost cca 165 – 220 Vickers Základní tvrdost cca 165 – 220 Vickers
Povrchová tvrdost cca 450 – 750 Vickers

Základní tvrdost cca 280 – 340 Vickers
Povrchová tvrdost cca 450 – 850 Vickers

Základní tvrdost cca 360 – 420 Vickers
Povrchová tvrdost cca 500 – 900 Vickers

Materiál

  

Základní tvrdost

Povrchová tvrdost

Odolnost proti nárazům

Odolnost vůči poškrábání

Ochrana proti ulpívání svařovacích kuliček

Odolnost vůči korozi

Bodové zatížení

Rovinnost

Údržba rovinnosti při těžkém použití

Životnost

Naše nejprodávanější stoly Professional Extreme 8.7 a 8.8: 
Výjimečná tvrdost a dlouhá životnost 

Test tvrdosti – 
Professional Extreme: 

BAR-Povlakování 
Železo nitrid 
Přechodná oblast  

Tvrzená nástrojová ocel ze 
speciální slitiny Siegmund X8.7  

Přechodná oblast 
Železo nitrid 
BAR-Povlakování 

BAR-Povlakování 
Železo nitrid 
Přechodná oblast  

Tvrzená nástrojová ocel ze 
speciální slitiny Siegmund X8.8  

Přechodná oblast 
Železo nitrid 
BAR-Povlakování 

V posledních letech vykazuje zlepšení vlastností. 
Bok stolů Professional Extreme 8.7 a 8.8 je vyroben z materiálu S355J2+N, 
který je následně plasmanitridován a opatřen BAR-povlakem. 

Srovnání tvrdosti: Tvrdost základního materiálu 
Vysoká tvrdost základního materilu umožňuje vysokou odolnost vůči nárazu a dlouhou životnost svařovacího stolu. 

Přibližné hodnoty ve Vickers 
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PROFESSIONAL 750

PROFESSIONAL EXTREME 8.7

System 16

System 28

System 22

System 16

Ø 16 mm
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PRO LEHKÉ APLIKACE 

MATERIÁLY 

Síla materiálu cca 11,5 – 13 mm 

Vysoce kvalitní ocel S355J2+N,
plasmanitridovaný + BAR-povlak

Tvrzená nástrojová ocel X8.7, 
plasmanitridovaný + BAR-povlak 

OTVORY Ø 16 mm 

1.  Systémové otvory na pracovní  
desce v rozteči 50x50 mm  

2. Systémové otvory s radiusem 2 mm  
3. Radius 3 / 6 mm na hranách a rozích stolu  
4.  Výška boku stolu 100 mm  

Vzdálenost otvorů v bocích 25 mm  
5. S milimetrovou stupnicí  
6. Konstrukce zesílena žebrováním 

Správný pracovní základ pro  
každou aplikaci –  
Systémy Siegmund na první pohled 

Pro jednoduché a lehké aplikace s 
maximální nosností maximálně do 
cca 1.000 kg na nohu, doporučujeme 
systém 16. Díky standardnímu 
rastru otvorů 50 mm můžete ještě 
pohodlněji upínat i malé součásti.

Pokud chcete realizovat různorodé 
nebo převážně velké projekty, 
je pro vás ideální systém 28. U 
tohoto můžou nohy v základním 
provedení zatíženy cca 2.000 kg 
každá. S příslušenstvím získáte 
pevné upínací nářadí, které udrží 
rozměrné a těžké aplikace ve 
stanovené pozici.

Díky sofistikovanému modulárnímu 
systému Siegmund, můžou být  

pomocí spojovacích prvků kombinovány 
všechny systémy. 

Stále více zákazníků si 
vybírá Systém 22. Je více 
stabilní než systém 16 a 
lehčí než systém 28. 
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PROFESSIONAL 750 PROFESSIONAL 750

PROFESSIONAL EXTREME 8.7 / 8.8

System 28System 22

Ø 22 mm Ø 28 mm
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STABILNĚJŠÍ NEŽ SYSTÉM 16, LEVNĚJŠÍ NEŽ SYSTÉM 28 

MATERIÁL 

Síla materiálu cca 17 – 19 mm 

Vysoce kvalitní ocel S355J2+N,
plasmanitridovaný + BAR-povlak

OTVORY Ø 22 mm 

1.  Systémobé otvory na pracovní desce v rozteči  
100x100 mm nebo s diagonálním rastrem  

2. Systémové otvory s radiusem 2,5 mm  
3. Radius 3 / 6 mm na hranách a rozích stolu  
4.  Výška boku stolu 150 mm  

Vzdálenost otvorů v bocích 50 mm  
5. S milimetrovou stupnicí  
6. Konstrukce zesílena žebrováním 

PRO TĚŽKÉ APLIKACE 

MATERIÁLY 

Síla materiálu cca 24,5 – 27 mm 

Vysoce kvalitní ocel S355J2+N,
plasmanitridovaný + BAR-povlak

Tvrzená nástrojová ocel X8.7 / X8.8, 
plasmanitridovaný + BAR-povlak 

OTVORY Ø 28 mm 

1.  Systémobé otvory na pracovní desce v rozteči 
100x100 mm nebo s diagonálním rastrem  

2. Systémové otvory s radiusem 3 mm  
3. Radius 3 / 6 mm na hranách a rozích stolu  
4.  Výška boku stolu 200 mm  

Vzdálenost otvorů v bocích 50 mm  
5. S milimetrovou stupnicí  
6. Konstrukce zesílena žebrováním 
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System 28 BASICSystem 16 BASIC

Ø 16 mm Ø 28 mm
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EKONOMICKÉ ŘEŠENÍ 

MATERIÁL 

Síla materiálu cca 11,5 – 13 mm 

Vysoce kvalitní ocel S355J2+N,
plasmanitridovaný + BAR-povlak

OTVORY Ø 16 mm 

1.  Systémové otvory na pracovní  
desce v rozteči 50x50 mm  

2. Systémové otvory s radiusem 2 mm  
3. Radius 3 / 6 mm na hranách a rozích stolu  
4. Výška boku stolu 50 mm  
5. Vzdálenost otvorů v bocích 50 mm  
6. Konstrukce zesílena žebrováním 

EKONOMICKÉ ŘEŠENÍ 

MATERIÁL 

Síla desky cca 24,5 – 27 mm 

Vysoce kvalitní ocel S355J2+N,
bez plasmanitridace

OTVORY Ø 28 mm 

1.  Systémové otvory na pracovní  
desce v rozteči 100x100 mm  

2. Systémové otvory s radiusem 3 mm  
3. Radius 3 / 6 mm na hranách a rozích stolu  
4. Bez boční plochy  
5. Sražení 8x45° pro montáž stolu  
6.  Závitové otvory M12 ze 4 stran boků 

desky v rozteči 200 mm 
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Ušetřete až 40%  
pracovního času se 

svařovacími stoly Siegmund. 

Díky vysoké přesnosti svařovacích a upínacích stolů 
Siegmund můžete pracovat mnohem rychleji a přesněji, 
při nižší frekvenci chyb.

Ve velmi krátkém čase můžete pomocí modulárního 
systému Siegmund uspořádat mnoho aplikací.  
Tím se snižují časy pro nastavení a šetří se úložné 
prostory a náklady. 
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EKONOMICKÉ ŘEŠENÍ 

Všechny ceny stolů sníženy ve srovnání s hlavním katalogem. 

STOLY BASIC

Velikost stolu
Rastr 50x50 mm

s plasmanitridací 1

1,0 x 1,0 m 1.025 €
4 Nohy | cca. 183 kg 4-161010.P

1,2 x 0,8 m 1.025 €
4 Nohy | cca. 173 kg 4-161025.P

1,2 x 1,2 m 1.334 €
4 Nohy | cca. 242 kg 4-161015.P

1,5 x 1,0 m 1.437 €
4 Nohy | cca. 244 kg 4-161035.P

Maximální doporučená zatížení pro 4 nohy 1.000 kg při rovnoměrném rozložení síly. (Informace platné pouze pro nohu základní)  � = Položka je vyráběna na sklad        
� = Položka je vyráběna na objednávku 

NOHY 

Zboží čislo 161856 4-160877.XX 4-161855.XX 2 4-160879.XX 2 4-160874.XX
Nosnost na nohu 1.000 kg 1.000 kg 200 kg 200 kg 1.000 kg
Výška nohy 815 mm 550 – 950 mm 815 mm 600 – 900 mm 815 mm
Výška stolu 850 mm 600 – 1.000 mm 850 mm 650 – 950 mm 850 mm
Nastavitelnost šroubu 50 mm 40 mm 15 mm 15 mm 50 mm
Příplatek za nohu včetně

No
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Poznámka:  Vzhledem k riziku překlopení se pro stůl o rozměru 1,2 x 0,8 m nedoporučují nohy s kolečky. 

SOUBORY 

Svěrka Čep Doraz Úhelník Úhelník Úhelník
Materiál povrchová úprava - 

černění / nitridovaný
povrchová úprava - 

černění nitridovaný nitridovaný nitridovaný nitridovaný

Zboží čislo 160610 160511 160420.N 160108.N 160110.N 160162.N
Soubor Basic 1: 4-161200 4 x 12 x 8 x 4 x 2 x 717 €
Soubor Basic 2: 4-161300 8 x 16 x 10 x 4 x 4 x 2 x 1.189 €

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH, balného a dopravy. 

Nové produkty, události, nebo 
speciální nabídky – sledujte nás a 
mějte vždy aktuální informace.

NÁSLEDUJTE NÁS

Svařovací stoly
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� = Položka je vyráběna na sklad        
� = Položka je vyráběna na objednávku 

Sestavte si vlastní  
Siegmund ST Box.

pro System 16 Basic:
uzamykatelný, 2x ST Box se zásuvkami a 
příslušný spojovací materiál za speciální cenu.

Kompatibilita 

Všechno příslušenství 
Siegmund Systém 16 je 
kompatibilní s Basic 16. 

s plasmanitridací 

Vysoce odolné vůči korozi, poškrábání  
a ulpívání svařovacích kuliček. 

SADA PŘÍSLUŠENSTVÍ 163999
(Zdarma ve všech souborech) 

160402.N Excentrický doraz 
160852 Šestihranný klíč
160820 Kartáč 
000942 Obtahovací brousek 
000911 Základní čistič 
000921 Vzorek Antihaft 
160920 Držák hořáku 

Speciální nabídka

vysoce kvalitní ocel S355J2+N,
včetně plasmanitridace a BAR-povlaku, Otvory Rastr 50x50 mm

Otvory Ø 16 mm  
Systémové otvory na pracovní desce v rozteči 50x50 mm  
Vzdálenost otvorů v bocích 50 mm  
Síla materiálu cca 11,5 – 13 mm

SVAŘOVACÍ STŮL VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

2.745 €
Místo 3.055 €

Speciální nabídka:

Zboží čislo 2-161990.2.1

pro System 16 Basic:
uzamykatelný, ST Box včetně 2 
zásuvek a spojovacího materiálu.

378 €
Zboží čislo 2-161990.1

619 €

Hodnota: 87 €

SIEGMUND HLAVNÍ KATALOG

Kompletní přehled o našem 
rozsáhlém sortimentu naleznete 
v katalogu produktů a aplikací 
na 768 stranách. Náš katalog je k 
dispozici ve 32 jazycích.

ST Box ST Box
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PRO LEHKÉ APLIKACE

Všechny ceny stolů sníženy ve srovnání s hlavním katalogem. 

STOLY PROFESSIONAL 750 PROFESSIONAL EXTREME 8.7

Velikost stolu
Rastr 50x50 mm

bez plasmanitridace 1
Rastr 50x50 mm

s plasmanitridací 2
Rastr 50x50 mm

s plasmanitridací 2

1,0 x 0,5 m 869 € 949 € 1.058 €
4 Nohy | cca. 128 kg 4-160005 4-160005.P 4-160005.X7

1,0 x 1,0 m 1.174 € 1.271 € 1.375 €
4 Nohy | cca. 193 kg 4-160010 4-160010.P 4-160010.X7

1,2 x 0,8 m 1.174 € 1.271 € 1.481 €
4 Nohy | cca. 195 kg 4-160025 4-160025.P 4-160025.X7

1,2 x 1,2 m 1.417 € 1.583 € 1.799 €
4 Nohy | cca. 261 kg 4-160015 4-160015.P 4-160015.X7

1,5 x 1,0 m 1.528 € 1.676 € 1.886 €
4 Nohy | cca. 281 kg 4-160035 4-160035.P 4-160035.X7

1,5 x 1,5 m 2.051 € 2.251 € 2.488 €
4 Nohy | cca. 397 kg 4-160050 4-160050.P 4-160050.X7

2,0 x 1,0 m 1.977 € 2.251 € 2.488 €
4 Nohy | cca. 354 kg 4-160020 4-160020.P 4-160020.X7

2,0 x 1,2 m 2.393 € 2.672 € 2.998 €
4 Nohy | cca. 415 kg 4-160060 4-160060.P 4-160060.X7

2,4 x 1,2 m 2.778 € 3.070 € 3.499 €
6 Nohy | cca. 503 kg 4-160030 4-160030.P 4-160030.X7

3,0 x 1,5 m 3.452 € 3.852 € 4.243 €
6 Nohy | cca. 758 kg 4-160040 4-160040.P 4-160040.X7

3,0 x 1,5 m 4.099 € 4.499 € 4.977 €
8 Nohy | cca. 795 kg 4-160050.2 4-160050.P.2 4-160050.X7.2

4,0 x 2,0 m 6.965 €
8 Nohy | cca. 1.297 kg 4-160055.X7

� = Položka je vyráběna na sklad        
� = Položka je vyráběna na objednávku Spojení 2 stolů 1,5 x 1,5 m včetně 6 spojovacích čepů.  

NOHY 

Zboží čislo 160858.X 160857.X 3 4-160877.XX 4-160876.XX 4 4-160879.XX 4 4-160875.XX
Nosnost na nohu 1.000 kg 1.000 kg 1.000 kg 200 kg 200 kg 1.000 kg
Výška nohy 750 mm 850 mm 550 – 950 mm 750 mm 600 – 900 mm 750 mm
Výška stolu 850 mm 950 mm 650 – 1.050 mm 850 mm 700 – 1.000 mm 850 mm
Nastavitelnost šroubu 40 mm 40 mm 40 mm 15 mm 15 mm 50 mm
Příplatek za nohu včetně ---
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Noha základní, noha s alternativní výškou:  Zaměnitelné bez příplatku. 
Nohy s kolečky:  Se nedoporučují pro stoly s 6 ti nebo 8 mi nohami. Kvůli riziku naklápění se taktéž nedoporučují pro stoly 1,0 x 0,5 m a 1,2 x 0,8 m. 

SOUBORY 

Svěrka Svěrka Prizma Čep Doraz Doraz Úhelník Úhelník Úhelník Otočný úhelník Úhelník Úhelník Vozík na nářadí
Materiál povrchová úprava - 

černění / nitridovaný
povrchová  

úprava - černění nitridovaný povrchová  
úprava - černění nitridovaný nitridovaný nitridovaný nitridovaný nitridovaný nitridovaný nitridovaný nitridovaný

Zboží čislo 160610 160630 160645.1.N 160511 160410.N 160420.N 160108.N 160110.N 160162.N 160161+63.N 160134+36.N 160146+48.N 160910
Soubor 1: 4-163100 4 x 12 x 4 x 4 x 4 x 876 €
Soubor 2: 4-163200 6 x 2 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 6 x 2 x 1.565 €
Soubor 3: 4-163300 8 x 4 x 4 x 24 x 4 x 8 x 8 x 8 x 2 x 1 x + 1 x 2.301 €
Soubor 4: 4-163400 10 x 4 x 8 x 30 x 8 x 10 x 10 x 10 x 4 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 3.479 €
Soubor 5: 4-163500 12 x 6 x 8 x 36 x 8 x 12 x 12 x 12 x 4 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 4.597 €

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH, balného a dopravy. 

*

Maximální doporučená zatížení pro 4 nohy 2.000 kg při rovnoměrném rozložení síly. (Informace platné pouze pro nohu základní)  

Svařovací stoly
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Ø 16 mm

Svěrka Svěrka Prizma Čep Doraz Doraz Úhelník Úhelník Úhelník Otočný úhelník Úhelník Úhelník Vozík na nářadí
Materiál povrchová úprava - 

černění / nitridovaný
povrchová  

úprava - černění nitridovaný povrchová  
úprava - černění nitridovaný nitridovaný nitridovaný nitridovaný nitridovaný nitridovaný nitridovaný nitridovaný

Zboží čislo 160610 160630 160645.1.N 160511 160410.N 160420.N 160108.N 160110.N 160162.N 160161+63.N 160134+36.N 160146+48.N 160910
Soubor 1: 4-163100 4 x 12 x 4 x 4 x 4 x 876 €
Soubor 2: 4-163200 6 x 2 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 6 x 2 x 1.565 €
Soubor 3: 4-163300 8 x 4 x 4 x 24 x 4 x 8 x 8 x 8 x 2 x 1 x + 1 x 2.301 €
Soubor 4: 4-163400 10 x 4 x 8 x 30 x 8 x 10 x 10 x 10 x 4 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 3.479 €
Soubor 5: 4-163500 12 x 6 x 8 x 36 x 8 x 12 x 12 x 12 x 4 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 4.597 €

Speciální nabídka:

pro System 16:
uzamykatelný, 2x ST Box se zásuvkami a 
příslušný spojovací materiál za speciální cenu.

bez plasmanitridace 

Není chráněný proti korozi, poškrábání a 
ulpívání svařovacích kuliček. Ochrana proti 
ulpívání svařovacích kuliček zajištěna  
pouze při použití separačního přípravku. 

Vzhledem k nedostatečné tvrdosti 
povrchu stolů Professional 750 výrazně 
vyšší riziko opotřebení obrobku. 

s plasmanitridací 

Vysoce odolné vůči korozi, poškrábání 
a ulpívání svařovacích kuliček. 

SADA PŘÍSLUŠENSTVÍ 163999
(Zdarma ve všech souborech) 

160402.N Excentrický doraz 
160852 Šestihranný klíč 
160820 Kartáč 
000942 Obtahovací brousek 
000911 Základní čistič 
000921 Vzorek Antihaft 
160920 Držák hořáku 

Speciální nabídka

Speciální slitina nástrojové oceli Siegmund X8.7, 
včetně plasmanitridace a BAR-povlaku, Otvory Rastr 50x50 mm

Otvory Ø 16 mm  
Systémové otvory na pracovní desce v rozteči 50x50 mm  
Vzdálenost otvorů v bocích 25 mm  
Síla materiálu cca 11,5 – 13 mm

SVAŘOVACÍ STŮL VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

4.995 €
Místo 5.841 €

Vyhrazujeme si právo dodat stůl s novým designem bočního panelu.

pro System 16:
uzamykatelný, ST Box včetně 2 
zásuvek a spojovacího materiálu.

619 €
Zboží čislo 2-160990.2.1

378 €
Zboží čislo 2-160990.1

Hodnota: 87 €

Sestavte si vlastní 
Siegmund ST Box.

ST Box ST Box
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STABILNĚJŠÍ NEŽ SYSTÉM 16, LEVNĚJŠÍ NEŽ SYSTÉM 28

Všechny ceny stolů sníženy ve srovnání s hlavním katalogem.

STOLY PROFESSIONAL 750

Velikost stolu
Rastr 100x100 mm
s plasmanitridací 1

Diagonální rastr
s plasmanitridací 1

1,0 x 1,0 m 1.294 € 1.437 €
4 Nohy | cca. 301 kg 4-220010.P 4-220010.PD

1,2 x 0,8 m 1.294 € 1.437 €
4 Nohy | cca. 295 kg 4-220025.P 4-220025.PD

1,2 x 1,2 m 1.664 € 1.849 €
4 Nohy | cca. 395 kg 4-220015.P 4-220015.PD

1,5 x 1,0 m 1.664 € 1.849 €
4 Nohy | cca. 420 kg 4-220035.P 4-220035.PD

1,5 x 1,5 m 2.360 € 2.621 €
4 Nohy | cca. 585 kg 4-220050.P 4-220050.PD

2,0 x 1,0 m 2.107 € 2.341 €
4 Nohy | cca. 529 kg 4-220020.P 4-220020.PD

2,0 x 2,0 m 3.704 € 4.115 €
4 Nohy | cca. 951 kg 4-220045.P 4-220045.PD

2,4 x 1,2 m 2.684 € 2.982 €
6 Nohy | cca. 739 kg 4-220030.P 4-220030.PD

3,0 x 1,5 m 3.905 € 4.338 €
6 Nohy | cca. 1.097 kg 4-220040.P 4-220040.PD

4,0 x 2,0 m 6.485 € 7.205 €
8 Nohy | cca. 1.851 kg 4-220055.P 4-220055.PD

Maximální doporučená zatížení pro 4 nohy 3.000 kg při rovnoměrném rozložení síly. (Informace platné pouze pro nohu základní) � = Položka je vyráběna na sklad        
� = Položka je vyráběna na objednávku

NOHY

Zboží čislo 220858 220857.X 2 4-220878.XX 4-220877.XX 4-220866.XX 3 4-220879.XX 3 4-220874.XX
Nosnost na nohu 1.000 kg 1.000 kg 1.000 kg 1.000 kg 800 kg 800 kg 1.000 kg
Výška nohy 700 mm 800 mm 500 – 800 mm 550 – 900 mm 700 mm 600 – 850 mm 700 mm
Výška stolu 850 mm 950 mm 650 – 950 mm 700 – 1.050 mm 850 mm 750 – 1000 mm 850 mm
Nastavitelnost šroubu 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 20 mm 20 mm 50 mm
Příplatek za nohu včetně ---
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Noha základní, noha s alternativní výškou:  Zaměnitelné bez příplatku.
Nohy s kolečky:  Se nedoporučují pro stoly s 6 ti nohami.

SOUBORY
Svěrka Svěrka Prizma Čep Magnetický čep Doraz Doraz Doraz Doraz Úhelník Úhelník Úhelník Úhelník Otočný úhelník Úhelník Vozík na nářadí

Materiál povrchová  
úprava - černění

povrchová  
úprava - černění

povrchová  
úprava - černění

povrchová  
úprava - černění Hliník nitridovaný nitridovaný nitridovaný nitridovaný nitridovaný nitridovaný nitridovaný nitridovaný nitridovaný nitridovaný

Zboží čislo 220610.1 220630.1 220645.1 220511 220740 220410.N 220420.N 220426.N 220430.N 220110.N 220152.N 220116.N 220162.N 220164+65.N 220144+46.N 220910
Soubor 1: 4-223100 4 x 2 x 12 x 4 x 4 x 2 x 2 x 1.193 €
Soubor 2: 4-223200 6 x 4 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 2 x 4 x 2 x 2.076 €
Soubor 3: 4-223300 10 x 6 x 4 x 24 x 4 x 8 x 8 x 2 x 6 x 2 x 2.790 €
Soubor 4: 4-223400 12 x 8 x 8 x 30 x 8 x 10 x 10 x 2 x 2 x 8 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x 4.570 €
Soubor 5: 4-223500 14 x 10 x 8 x 30 x 8 x 12 x 12 x 4 x 4 x 10 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 5.838 €

Svařovací stoly

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH, balného a dopravy.
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Svěrka Svěrka Prizma Čep Magnetický čep Doraz Doraz Doraz Doraz Úhelník Úhelník Úhelník Úhelník Otočný úhelník Úhelník Vozík na nářadí
Materiál povrchová  

úprava - černění
povrchová  

úprava - černění
povrchová  

úprava - černění
povrchová  

úprava - černění Hliník nitridovaný nitridovaný nitridovaný nitridovaný nitridovaný nitridovaný nitridovaný nitridovaný nitridovaný nitridovaný
Zboží čislo 220610.1 220630.1 220645.1 220511 220740 220410.N 220420.N 220426.N 220430.N 220110.N 220152.N 220116.N 220162.N 220164+65.N 220144+46.N 220910
Soubor 1: 4-223100 4 x 2 x 12 x 4 x 4 x 2 x 2 x 1.193 €
Soubor 2: 4-223200 6 x 4 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 2 x 4 x 2 x 2.076 €
Soubor 3: 4-223300 10 x 6 x 4 x 24 x 4 x 8 x 8 x 2 x 6 x 2 x 2.790 €
Soubor 4: 4-223400 12 x 8 x 8 x 30 x 8 x 10 x 10 x 2 x 2 x 8 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x 4.570 €
Soubor 5: 4-223500 14 x 10 x 8 x 30 x 8 x 12 x 12 x 4 x 4 x 10 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 5.838 €

pro System 22:
uzamykatelný, 2x ST Box se zásuvkami a  
příslušný spojovací materiál za speciální cenu.

619 €
Zboží čislo 2-220990.2.1

Speciální nabídka:

pro System 22:
uzamykatelný, ST Box včetně 2 
zásuvek a spojovacího materiálu.

378 €
Zboží čislo 2-220990.1

s plasmanitridací

Vysoce odolné vůči korozi, poškrábání 
a ulpívání svařovacích kuliček.  
 
Všechy velikosti stolů jsou na 
vyžádání taktéž dostupné ve verzi 
bez plasmanitridace. 
Ceny naleznete v našem katalogu 
produktů a aplikací.

SADA PŘÍSLUŠENSTVÍ 223999
(Zdarma ve všech souborech)

220402.N Excentrický doraz 
220852 Šestihranný klíč 
220820 Kartáč 
000940 Obtahovací brousek 
000911 Základní čistič 
000921 Vzorek Antihaft 
220920 Držák hořáku 

Speciální nabídka

vysoce kvalitní ocel S355J2+N,
včetně plasmanitridace a BAR-povlaku, Otvory Diagonální rastr

Otvory Ø 22 mm  
Systémobé otvory na pracovní desce v rozteči 
100x100 mm nebo s diagonálním rastrem  
Vzdálenost otvorů v bocích 50 mm  
Síla materiálu cca 17 – 19 mm

SVAŘOVACÍ STŮL VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

6.580 €
Místo 7.407 €

Hodnota: 97 €

Sestavte si vlastní 
Siegmund ST Box.

ST Box ST Box
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EKONOMICKÉ ŘEŠENÍ

Všechny ceny stolů sníženy ve srovnání s hlavním katalogem.

STOLY BASIC

Velikost stolu
Rastr 100x100 mm

bez plasmanitridace 1

1,0 x 1,0 m 858 €
4 Nohy | cca. 256 kg 4-281010

1,2 x 0,8 m 859 €
4 Nohy | cca. 248 kg 4-281025

1,2 x 1,2 m 1.004 €
4 Nohy | cca. 354 kg 4-281015

1,5 x 1,0 m 1.010 €
4 Nohy | cca. 370 kg 4-281035

2,0 x 1,0 m 1.298 €
4 Nohy | cca. 475 kg 4-281020

2,0 x 1,2 m 1.449 €
4 Nohy | cca. 569 kg 4-281060

2,4 x 1,2 m 1.597 €
6 Nohy | cca. 697 kg 4-281030

3,0 x 1,5 m 2.158 €
6 Nohy | cca. 1.043 kg 4-281040

Maximální doporučená zatížení pro 4 nohy 2.000 kg při rovnoměrném rozložení síly. (Informace platné pouze pro nohu základní) � = Položka je vyráběna na sklad  
� = Položka je vyráběna na objednávku

NOHY

Zboží čislo 161856 4-160877.XX 4-161855.XX 2 4-160879.XX 2 4-160874.XX
Nosnost na nohu 1.000 kg 1.000 kg 200 kg 200 kg 1.000 kg
Výška nohy 815 mm 550 – 950 mm 815 mm 600 – 900 mm 815 mm
Výška stolu 850 mm 600 – 1.000 mm 850 mm 650 – 950 mm 850 mm
Nastavitelnost šroubu 50 mm 40 mm 15 mm 15 mm 50 mm
Příplatek za nohu včetně

No
ha

 zá
kl

ad
ní

Vý
šk

ov
ě 

st
av

ite
ln

á 
no

ha

46 €

No
ha

 s 
ko

le
čk

em
 

a 
br

zd
ou

51 €

Vý
šk

ov
ě 

st
av

ite
ln

á 
no

ha
 

s k
ol

eč
ke

m
 a

 b
rz

do
u

75 €

Ko
tv

en
í k

 p
od

la
ze

52 €

Nohy s kolečky:  Se nedoporučují pro stoly s 6 ti nohami.

SOUBORY

Svěrka Čep Doraz Úhelník Úhelník Čep se závitem Doraz
Materiál povrchová úprava - 

černění
povrchová úprava - 

černění nitridovaný litý / černěný nitridovaný povrchová úprava - 
černění

Povrchová úprava - 
pozinkování

Zboží čislo 280604 280511 280420.N 280110.G 280162.N 280543 160415
Soubor Basic 1: 4-281200 4 x 8 x 6 x 2 x 8 x 8 x 927 €
Soubor Basic 2: 4-281300 8 x 12 x 8 x 4 x 8 x 8 x 1.276 €
Soubor Basic 3: 4-281400 10 x 18 x 10 x 6 x 4 x 8 x 8 x 2.219 €

BOČNÍ DORAZY

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH, balného a dopravy.

Svařovací stoly
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� = Položka je vyráběna na sklad  
� = Položka je vyráběna na objednávku

Sestavte si vlastní  
Siegmund ST Box.

Speciální nabídka:

pro System 28 Basic:
uzamykatelný, 2x ST Box se zásuvkami a 
příslušný spojovací materiál za speciální cenu.

619 €
Zboží čislo 2-281990.2.1

pro System 28 Basic:
uzamykatelný, ST Box včetně 2 
zásuvek a spojovacího materiálu.

378 €
Zboží čislo 2-281990.1

Kompatibilita

Všechno příslušenství 
Siegmund Systém 28 je 
kompatibilní s Basic 28.

bez plasmanitridace

Není chráněný proti korozi, poškrábání a 
ulpívání svařovacích kuliček. Ochrana proti 
ulpívání svařovacích kuliček zajištěna  
pouze při použití separačního přípravku.

SADA PŘÍSLUŠENSTVÍ 283999
(Zdarma ve všech souborech)

280402.N Excentrický doraz 
280852.1 Šestihranný klíč
280820 Kartáč 
000940 Obtahovací brousek 
000911 Základní čistič 
000921 Vzorek Antihaft 
280920 Držák hořáku 

Speciální nabídka

Vysoce kvalitní ocel S355J2+N,
bez plasmanitridace, Otvory Rastr 100x100 mm

Otvory Ø 28 mm  
Systémové otvory na pracovní desce  
v rozteči 100x100 mm  
Závitové otvory M12 ze 4 stran boků  
desky v rozteči 200 mm  
Síla desky cca 24,5 – 27 mm

SVAŘOVACÍ STŮL VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

2.895 €
Místo 3.228 €

Hodnota: 105 €

ST Box ST Box
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PRO TĚŽKÉ APLIKACE 

Všechny ceny stolů sníženy ve srovnání s hlavním katalogem. 

STOLY PROFESSIONAL 750 PROFESSIONAL EXTREME 8.7 PROFESSIONAL EXTREME 8.8

Velikost stolu
Rastr 100x100 mm

bez plasmanitridace 1
Rastr 100x100 mm
s plasmanitridací 2

Diagonální rastr
s plasmanitridací 2

Rastr 100x100 mm 
s plasmanitridací 2

Diagonální rastr
s plasmanitridací 2

Rastr 100x100 mm 
s plasmanitridací 2

Diagonální rastr
s plasmanitridací 2

1,0 x 1,0 m 1.510 € 1.711 € 1.926 € 1.926 € 2.140 € 2.397 € 2.654 €
4 Nohy | cca. 416 kg 4-280010 4-280010.P 4-280010.PD 4-280010.X7 4-280010.XD7 4-280010.X8 4-280010.XD8

1,2 x 0,8 m 1.510 € 1.711 € 1.926 € 1.926 € 2.140 € 2.397 € 2.654 €
4 Nohy | cca. 408 kg 4-280025 4-280025.P 4-280025.PD 4-280025.X7 4-280025.XD7 4-280025.X8 4-280025.XD8

1,2 x 1,2 m 1.984 € 2.277 € 2.495 € 2.523 € 2.725 € 2.771 € 3.048 €
4 Nohy | cca. 544 kg 4-280015 4-280015.P 4-280015.PD 4-280015.X7 4-280015.XD7 4-280015.X8 4-280015.XD8

1,5 x 1,0 m 2.083 € 2.337 € 2.597 € 2.696 € 2.943 € 2.910 € 3.198 €
4 Nohy | cca. 577 kg 4-280035 4-280035.P 4-280035.PD 4-280035.X7 4-280035.XD7 4-280035.X8 4-280035.XD8

1,5 x 1,5 m 2.623 € 3.048 € 3.571 € 3.444 € 3.820 € 3.839 € 4.265 €
4 Nohy | cca. 801 kg 4-280050 4-280050.P 4-280050.PD 4-280050.X7 4-280050.XD7 4-280050.X8 4-280050.XD8

2,0 x 1,0 m 2.308 € 2.703 € 3.120 € 3.199 € 3.444 € 3.476 € 3.902 €
4 Nohy | cca. 730 kg 4-280020 4-280020.P 4-280020.PD 4-280020.X7 4-280020.XD7 4-280020.X8 4-280020.XD8

2,0 x 1,2 m 2.773 € 3.168 € 3.586 € 3.494 € 3.872 € 3.945 € 4.373 €
4 Nohy | cca. 843 kg 4-280060 4-280060.P 4-280060.PD 4-280060.X7 4-280060.XD7 4-280060.X8 4-280060.XD8

2,0 x 2,0 m 4.099 € 4.792 € 5.427 € 5.363 € 5.898 € 5.970 € 6.717 €
4 Nohy | cca. 1.299 kg 4-280045 4-280045.P 4-280045.PD 4-280045.X7 4-280045.XD7 4-280045.X8 4-280045.XD8

2,4 x 1,2 m 2.889 € 3.487 € 3.947 € 3.895 € 4.351 € 4.265 € 4.906 €
4 Nohy | cca. 986 kg 4-280030 4-280030.P 4-280030.PD 4-280030.X7 4-280030.XD7 4-280030.X8 4-280030.XD8

3,0 x 1,5 m 4.275 € 5.061 € 5.526 € 5.753 € 6.182 € 6.555 € 7.089 €
6 Nohy | cca. 1.517 kg 4-280040 4-280040.P 4-280040.PD 4-280040.X7 4-280040.XD7 4-280040.X8 4-280040.XD8

4,0 x 2,0 m 6.612 € 7.673 € 8.497 € 8.855 € 9.442 € 10.215 € 10.984 €
8 Nohy | cca. 2.501 kg 4-280055 4-280055.P 4-280055.PD 4-280055.X7 4-280055.XD7 4-280055.X8 4-280055.XD8

� = Položka je vyráběna na sklad        
� = Položka je vyráběna na objednávku 

NOHY 

Zboží čislo 280858.X 280857.X 3 4-280878.XX 4-280877.XX 4-280876.XX 4 4-280879.XX 4 4-280874.XX
Nosnost na nohu 2.000 kg 2.000 kg 2.000 kg 2.000 kg 800 kg 800 kg 2.000 kg
Výška nohy 650 mm 750 mm 450 – 700 mm 550 – 900 mm 650 mm 550 – 750 mm 650 mm
Výška stolu 850 mm 950 mm 650 – 900 mm 750 – 1.100 mm 850 mm 750 – 950 mm 850 mm
Nastavitelnost šroubu 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 20 mm 20 mm 50 mm
Příplatek za nohu včetně ---
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52 €

Noha základní, noha s alternativní výškou:  Zaměnitelné bez příplatku. 
Nohy s kolečky:  Se nedoporučují pro stoly s 6 ti nebo 8 mi nohami. 

SOUBORY 

Svěrka Svěrka Prizma Čep Magnetický čep Doraz Doraz Doraz Úhelník Úhelník Úhelník Otočný úhelník Úhelník Úhelník Vozík na nářadí
Materiál nitridovaný nitridovaný nitridovaný povrchová  

úprava - černění Hliník nitridovaný nitridovaný nitridovaný nitridovaný nitridovaný nitridovaný nitridovaný nitridovaný nitridovaný
Zboží čislo 280610.N 280630.N 280648.1.N 280511 280740 280410.N 280420.N 280430.N 280110.N 280152.N 280162.N 280164+65.N 280166+67.N 280144+46.N 280910
Soubor 1: 4-283100 4 x 2 x 2 x 12 x 4 x 4 x 2 x 2 x 1.479 €
Soubor 2: 4-283200 6 x 4 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 4 x 2 x 2 x 2.604 €
Soubor 3: 4-283300 10 x 6 x 4 x 24 x 4 x 8 x 8 x 6 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 3.754 €
Soubor 4: 4-283400 14 x 10 x 6 x 30 x 8 x 10 x 10 x 4 x 8 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 5.875 €
Soubor 5: 4-283500 14 x 10 x 8 x 36 x 8 x 12 x 12 x 4 x 12 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 7.153 €

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH, balného a dopravy. 

Maximální doporučená zatížení pro 4 nohy 4.000 kg při rovnoměrném rozložení síly. (Informace platné pouze pro nohu základní)  

Svařovací stoly
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PROFESSIONAL EXTREME 8.7
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Ø 28 mm

1200 mm

STOLY PROFESSIONAL 750 PROFESSIONAL EXTREME 8.7 PROFESSIONAL EXTREME 8.8

Velikost stolu
Rastr 100x100 mm

bez plasmanitridace 1
Rastr 100x100 mm
s plasmanitridací 2

Diagonální rastr
s plasmanitridací 2

Rastr 100x100 mm 
s plasmanitridací 2

Diagonální rastr
s plasmanitridací 2

Rastr 100x100 mm 
s plasmanitridací 2

Diagonální rastr
s plasmanitridací 2

1,0 x 1,0 m 1.510 € 1.711 € 1.926 € 1.926 € 2.140 € 2.397 € 2.654 €
4 Nohy | cca. 416 kg 4-280010 4-280010.P 4-280010.PD 4-280010.X7 4-280010.XD7 4-280010.X8 4-280010.XD8

1,2 x 0,8 m 1.510 € 1.711 € 1.926 € 1.926 € 2.140 € 2.397 € 2.654 €
4 Nohy | cca. 408 kg 4-280025 4-280025.P 4-280025.PD 4-280025.X7 4-280025.XD7 4-280025.X8 4-280025.XD8

1,2 x 1,2 m 1.984 € 2.277 € 2.495 € 2.523 € 2.725 € 2.771 € 3.048 €
4 Nohy | cca. 544 kg 4-280015 4-280015.P 4-280015.PD 4-280015.X7 4-280015.XD7 4-280015.X8 4-280015.XD8

1,5 x 1,0 m 2.083 € 2.337 € 2.597 € 2.696 € 2.943 € 2.910 € 3.198 €
4 Nohy | cca. 577 kg 4-280035 4-280035.P 4-280035.PD 4-280035.X7 4-280035.XD7 4-280035.X8 4-280035.XD8

1,5 x 1,5 m 2.623 € 3.048 € 3.571 € 3.444 € 3.820 € 3.839 € 4.265 €
4 Nohy | cca. 801 kg 4-280050 4-280050.P 4-280050.PD 4-280050.X7 4-280050.XD7 4-280050.X8 4-280050.XD8

2,0 x 1,0 m 2.308 € 2.703 € 3.120 € 3.199 € 3.444 € 3.476 € 3.902 €
4 Nohy | cca. 730 kg 4-280020 4-280020.P 4-280020.PD 4-280020.X7 4-280020.XD7 4-280020.X8 4-280020.XD8

2,0 x 1,2 m 2.773 € 3.168 € 3.586 € 3.494 € 3.872 € 3.945 € 4.373 €
4 Nohy | cca. 843 kg 4-280060 4-280060.P 4-280060.PD 4-280060.X7 4-280060.XD7 4-280060.X8 4-280060.XD8

2,0 x 2,0 m 4.099 € 4.792 € 5.427 € 5.363 € 5.898 € 5.970 € 6.717 €
4 Nohy | cca. 1.299 kg 4-280045 4-280045.P 4-280045.PD 4-280045.X7 4-280045.XD7 4-280045.X8 4-280045.XD8

2,4 x 1,2 m 2.889 € 3.487 € 3.947 € 3.895 € 4.351 € 4.265 € 4.906 €
4 Nohy | cca. 986 kg 4-280030 4-280030.P 4-280030.PD 4-280030.X7 4-280030.XD7 4-280030.X8 4-280030.XD8

3,0 x 1,5 m 4.275 € 5.061 € 5.526 € 5.753 € 6.182 € 6.555 € 7.089 €
6 Nohy | cca. 1.517 kg 4-280040 4-280040.P 4-280040.PD 4-280040.X7 4-280040.XD7 4-280040.X8 4-280040.XD8

4,0 x 2,0 m 6.612 € 7.673 € 8.497 € 8.855 € 9.442 € 10.215 € 10.984 €
8 Nohy | cca. 2.501 kg 4-280055 4-280055.P 4-280055.PD 4-280055.X7 4-280055.XD7 4-280055.X8 4-280055.XD8

� = Položka je vyráběna na sklad        
� = Položka je vyráběna na objednávku 

Svěrka Svěrka Prizma Čep Magnetický čep Doraz Doraz Doraz Úhelník Úhelník Úhelník Otočný úhelník Úhelník Úhelník Vozík na nářadí
Materiál nitridovaný nitridovaný nitridovaný povrchová  

úprava - černění Hliník nitridovaný nitridovaný nitridovaný nitridovaný nitridovaný nitridovaný nitridovaný nitridovaný nitridovaný
Zboží čislo 280610.N 280630.N 280648.1.N 280511 280740 280410.N 280420.N 280430.N 280110.N 280152.N 280162.N 280164+65.N 280166+67.N 280144+46.N 280910
Soubor 1: 4-283100 4 x 2 x 2 x 12 x 4 x 4 x 2 x 2 x 1.479 €
Soubor 2: 4-283200 6 x 4 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 4 x 2 x 2 x 2.604 €
Soubor 3: 4-283300 10 x 6 x 4 x 24 x 4 x 8 x 8 x 6 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 3.754 €
Soubor 4: 4-283400 14 x 10 x 6 x 30 x 8 x 10 x 10 x 4 x 8 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 5.875 €
Soubor 5: 4-283500 14 x 10 x 8 x 36 x 8 x 12 x 12 x 4 x 12 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 7.153 €

pro System 28:
uzamykatelný, 2x ST Box se zásuvkami a 
příslušný spojovací materiál za speciální cenu.

bez plasmanitridace 

Není chráněný proti korozi, poškrábání a 
ulpívání svařovacích kuliček. Ochrana proti 
ulpívání svařovacích kuliček zajištěna  
pouze při použití separačního přípravku. 

Vzhledem k nedostatečné tvrdosti 
povrchu stolů Professional 750 výrazně 
vyšší riziko opotřebení obrobku. 

s plasmanitridací 

Vysoce odolné vůči korozi, poškrábání  
a ulpívání svařovacích kuliček.

Všechy velikosti stolů jsou na 
vyžádání taktéž dostupné ve verzi 
bez plasmanitridace. Ceny naleznete  
v našem katalogu produktů a aplikací.

SADA PŘÍSLUŠENSTVÍ 283999
(Zdarma ve všech souborech) 

280402.N Excentrický doraz 
280852.1 Šestihranný klíč 
280820 Kartáč 
000940 Obtahovací brousek 
000911 Základní čistič 
000921 Vzorek Antihaft 
280920 Držák hořáku 

Speciální nabídka

Speciální slitina nástrojové oceli Siegmund X8.7, 
včetně plasmanitridace a BAR-povlaku, Otvory Diagonální rastr

Otvory Ø 28 mm  
Systémobé otvory na pracovní desce v rozteči 
100x100 mm nebo s diagonálním rastrem  
Vzdálenost otvorů v bocích 50 mm  
Síla materiálu cca 24,5 – 27 mm

SVAŘOVACÍ STŮL VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

8.612 €
Místo 9.668 €

Vyhrazujeme si právo dodat stůl s novým designem bočního panelu.

Speciální nabídka:

pro System 28:
uzamykatelný, ST Box včetně 2 
zásuvek a spojovacího materiálu.

378 €
Zboží čislo 2-280990.1

619 €
Zboží čislo 2-280990.2.1

Hodnota: 105 €

Sestavte si vlastní 
Siegmund ST Box.

ST Box ST Box
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Hliníkové profily
LEHKÉ UPÍNACÍ NÁSTROJE Z HLINÍKU

Velké lehké komponenty 
za nízkou cenu!

Přemisťujte velké komponenty bez jeřábu 
nebo vysokozdvižného vozíku.

HLINÍKOVÝ U-FORMA PROFIL

Možnost upnutí až ze 4 stran.

KONZOLA PRO HLINÍKOVÝ PROFIL 
S PLNÝM RASTREM

Stabilní doraz díky velkým rozměrům. Verze s 
plným rastrem a mnoha možnostmi upnutí.

KONZOLA PRO HLINÍKOVÝ PROFIL 
S DRÁŽKOU

Stabilní doraz díky velkým rozměrům. 
Variabilní upínání možné taky pod úhlem



www.siegmund.com/F-profile
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CHARAKTERISTIKY
• Hliník  
• Výztuhy a radiusy pro větší stabilitu  
• Dostupné pro systémy 16, 22 a 28

KONZOLA PRO HLINÍKOVÝ PROFIL

• Systémové otvory v plném rastru nebo s drážkou  
• Nutný dlouhý upínací čep
• Délka: 500 – 2.000 mm  
• Možné speciální délky až do 4.000 mm

HLINÍKOVÝ U-FORMA PROFIL

• System 16: 100x100 mm
• System 22: 150x200 mm
• System 28: 200x200 mm
• Systémové otvory v plném rastru
• Délka: 500 – 2.000 mm
• Možné speciální délky až do 4.000 mm

VHODNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Naše doporučení:

• Pro upnutí: Upínací čep bez drážky
• Upevňování upínek pomocí adaptéru
• Nové: Adaptér pro čelní připevnění profilů

Podrobné informace 
o produktech na:

Hliníkové profily se díky svým vlastnostem dobře hodí jako upínací nástroje, i když v závislosti na jejich použití podléhají rychlejšímu opotřebení. Výrobky z hliníku jsou vhodné pro upevnění vašich svařovaných sestav. 
Během svařování doporučujeme hliníkové profily zakrýt nebo demontovat. K zajištění delší životnosti vašich hliníkových profilů, doporučujeme použít prostředek proti kuličkám (např. Sprej Antihaft). Kuličky, které 
se přilepí na povrchu lze v krajních případech odstranit odbroušením. I přes všechna preventivní opatření je možné, že v hliníku zůstanou zbytky železa. Doporučujeme oddělit výrobu na pracovní úseky pro černou a 
nerezovou ocel.
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16

Podrobné informace o produktech na:
www.siegmund.com/F-profile

Hliníkové profily

160583
AP160605.NAP160399.1 + 160511

160513
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Konzola pro hliníkový profil 100x24 mm
vyžaduje upínací čep bez drážky pro tři díly, jako prodloužení stolu nebo vertikální upínací plocha, od rozměru 1.000 mm je nutné použití podpůrné nohy,  
další pokyny k použití tohoto dílu online!

Provedení: Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) Hmotnost: 
4-AR16014050.V rastr 25 mm 500 mm 100 mm 24 mm 0,75 kg 22,00 € �

4-AR16014050.VL rastr 25 mm drážka 500 mm 100 mm 24 mm 0,73 kg 25,00 € �

4-AR16014080.V rastr 25 mm 800 mm 100 mm 24 mm 1,20 kg 32,00 € �

4-AR16014080.VL rastr 25 mm drážka 800 mm 100 mm 24 mm 1,16 kg 37,00 € �

4-AR16014100.V rastr 25 mm 1.000 mm 100 mm 24 mm 1,50 kg 38,00 € �

4-AR16014100.VL rastr 25 mm drážka 1.000 mm 100 mm 24 mm 1,45 kg 44,00 € �

4-AR16014120.V rastr 25 mm 1.200 mm 100 mm 24 mm 1,80 kg 47,00 € �

4-AR16014120.VL rastr 25 mm drážka 1.200 mm 100 mm 24 mm 1,73 kg 54,00 € �

4-AR16014150.V rastr 25 mm 1.500 mm 100 mm 24 mm 2,24 kg 59,00 € �

4-AR16014150.VL rastr 25 mm drážka 1.500 mm 100 mm 24 mm 2,16 kg 68,00 € �

4-AR16014200.V rastr 25 mm 2.000 mm 100 mm 24 mm 2,93 kg 76,00 € �

4-AR16014200.VL rastr 25 mm drážka 2.000 mm 100 mm 24 mm 2,88 kg 87,00 € �

Nové v sortimentu

Hliníkový U-Forma profil 100x100 mm
vyžaduje upínací čep bez drážky pro dva díly, jako prodloužení stolu nebo vertikální upínací plocha, od rozměru 1.000 mm je nutné použití podpůrné nohy,  
další pokyny k použití tohoto dílu online! Tolerance rovinnosti < 0,8 mm / 1.000 mm

Provedení: Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) Hmotnost: 
4-AQ16014050.V rastr 25 mm 500 mm 100 mm 100 mm 2,00 kg 51,00 € �

4-AQ16014080.V rastr 25 mm 800 mm 100 mm 100 mm 3,20 kg 78,00 € �

4-AQ16014100.V rastr 25 mm 1.000 mm 100 mm 100 mm 3,90 kg 96,00 € �

4-AQ16014120.V rastr 25 mm 1.200 mm 100 mm 100 mm 4,75 kg 116,00 € �

4-AQ16014150.V rastr 25 mm 1.500 mm 100 mm 100 mm 5,90 kg 143,00 € �

4-AQ16014200.V rastr 25 mm 2.000 mm 100 mm 100 mm 7,90 kg 190,00 € �

� = Položka je vyráběna na sklad � = Položka je vyráběna na objednávku Vysvětlivky naleznete na straně 77

= Hliník

b

a

c

b

a

c
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2-AP160399 2-AP160399.1

2-AP160399 Adaptér pro připojení stolu pro hliníkové profily - nitridovaný 35,00 € �

k upevnění profilů na přední straně, pro upevnění: 2x 160511, 4x AP160528 (Čepy nejsou součástí dodávky.)
Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) MS: (d) Hmotnost: 
76 mm 76 mm 41 mm 12 mm 0,55 kg

Nové v sortimentu

2-AP160399.1 Adaptér pro připojení stolu včetně Čep se zápustnou hlavou 49,00 € �

Rozsah dodávky: 1x AP160399, 4x AP160528
Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) MS: (d) Hmotnost: 
 -  -  -  - 0,71 kg

MS=Síla materiálu; 

Speciální nabídka
Nové v sortimentu

2-AP160605.N 2-AP160602.N 2-AP160602.X7 2-AP160603.X7

2-AP160605.N Adaptér pro šroubové svěrky basic - nitridovaný 10,00 € �

pro použití šroubových svěrek v hliníkových profilech, pro šroubovou svěrku: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620
Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) Ø: Hmotnost: 
48 mm  -  - 26 mm 0,11 kg

Nové v sortimentu

2-AP160602.N Adaptér pro šroubové svěrky pro upnutí 2 dílů - nitridovaný 12,00 € �

pro použití šroubových svěrek v hliníkových profilech, pro šroubovou svěrku: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620
Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) Ø: Hmotnost: 
60 mm  -  - 26 mm 0,13 kg

Nové v sortimentu

2-AP160602.X7 Oválný adaptér pro šroubové svěrky 9,00 € �

pro použití šroubových svěrek v hliníkových profilech, pro šroubovou svěrku: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620, pro upevnění: Upínací čep bez drážky
Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) Ø: Hmotnost: 
124 mm 23 mm 12 mm  - 0,19 kg

2-AP160603.X7 Kulatý adaptér pro šroubové svěrky 11,00 € �

pro použití šroubových svěrek v hliníkových profilech, pro šroubovou svěrku: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620, pro upevnění: Upínací čep bez drážky
Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) Ø: Hmotnost: 
98 mm 98 mm 12 mm  - 0,60 kg

Podrobné informace o produktech na:
www.siegmund.com/F-profile
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2-160511 2-160513 2-160515

2-160511 Rychloupínací čep bez drážky pro upnutí 2 dílů - povrchová úprava - černění 29,00 € �

vhodný pro upnutí 2 dílů, doporučený pro upínání hliníkových profilů, s hladkým povrchem bez drážky pro O-kroužek, NESMÍ být použitý ke spojení stolů a U-Forma úhelníků
Délka: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Hmotnost: 
53 mm 16 mm 55,00 kN 10,00 Nm 2,50 Nm 10,00 kN 0,08 kg

2-160513 Rychloupínací čep bez drážky pro upnutí 3 dílů - povrchová úprava - černění 35,00 € �

vhodný pro upnutí 3 dílů, doporučený pro upínání hliníkových profilů, s hladkým povrchem bez drážky pro O-kroužek, NESMÍ být použitý ke spojení stolů a U-Forma úhelníků
Délka: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Hmotnost: 
65 mm 16 mm 55,00 kN 10,00 Nm 2,50 Nm 10,00 kN 0,10 kg

2-160515 Rychloupínací čep bez drážky pro upnutí 4 dílů - povrchová úprava - černění 41,00 € �

vhodný pro upnutí 4 dílů, doporučený pro upínání hliníkových profilů, s hladkým povrchem bez drážky pro O-kroužek, NESMÍ být použitý ke spojení stolů a U-Forma úhelníků
Délka: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Hmotnost: 
77 mm 16 mm 55,00 kN 10,00 Nm 2,50 Nm 10,00 kN 0,12 kg

SK=Smyková síla; AM=Utahovací moment Ocel; AM1=Utahovací moment Hliník; ZK=Tahová síla; Upínací moment závisí na materiálu. 

2-AP160528 2-AP160529 2-AP160530

2-AP160528 Čep se zápustnou hlavou bez drážky pro upnutí 2 dílů - povrchová úprava - černění 24,00 € �

vhodný pro upnutí 2 dílů, pouze pro upínání hliníkových profilů, hlava čepu nevyčnívá, dotahujte hliníkové díly pouze rukou
Délka: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Hmotnost: 
32 mm 16 mm 55,00 kN 10,00 Nm 2,50 Nm 1,00 kN 0,04 kg

2-AP160529 Čep se zápustnou hlavou bez drážky pro upnutí 3 dílů - povrchová úprava - černění 29,00 € �

vhodný pro upnutí 3 dílů, pouze pro upínání hliníkových profilů, hlava čepu nevyčnívá, dotahujte hliníkové díly pouze rukou
Délka: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Hmotnost: 
44 mm 16 mm 55,00 kN 10,00 Nm 2,50 Nm 1,00 kN 0,06 kg

2-AP160530 Čep se zápustnou hlavou bez drážky pro upnutí 4 dílů - povrchová úprava - černění 34,00 € �

vhodný pro upnutí 4 dílů, pouze pro upínání hliníkových profilů, hlava čepu nevyčnívá, dotahujte hliníkové díly pouze rukou
Délka: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Hmotnost: 
56 mm 16 mm 55,00 kN 10,00 Nm 2,50 Nm 1,00 kN 0,08 kg

SK=Smyková síla; AM=Utahovací moment Ocel; AM1=Utahovací moment Hliník; ZK=Tahová síla; Upínací moment závisí na materiálu. 

� = Položka je vyráběna na sklad � = Položka je vyráběna na objednávku Vysvětlivky naleznete na straně 77

= Odolnost vůči poškrábání = Ochrana proti ulpívání 
svařovacích kuliček = Ochrana proti korozi
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2-160583 2-160584 2-160585

2-160583 Spojovací čep s osazením pro upnutí 2 dílů - povrchová úprava - černění 18,00 € �

vhodný pro upnutí 2 dílů, pro spojení stolů, U-Forma úhelníků a hliníkových profilů, vhodný pro upnutí přes drážky, pevní dlouhodobé spojení
Délka: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Hmotnost: 
39 mm 16 mm 55,00 kN 15,00 Nm 15,00 Nm 3,00 kN 0,07 kg

2-160584 Spojovací čep s osazením pro upnutí 3 dílů - povrchová úprava - černění 21,00 € �

vhodný pro upnutí 3 dílů, pro spojení stolů, U-Forma úhelníků a hliníkových profilů, vhodný pro upnutí přes drážky, pevní dlouhodobé spojení
Délka: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Hmotnost: 
51 mm 16 mm 55,00 kN 15,00 Nm 15,00 Nm 3,00 kN 0,09 kg

2-160585 Spojovací čep s osazením pro upnutí 4 dílů - povrchová úprava - černění 24,00 € �

vhodný pro upnutí 4 dílů, pro spojení stolů, U-Forma úhelníků a hliníkových profilů, vhodný pro upnutí přes drážky, pevní dlouhodobé spojení
Délka: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Hmotnost: 
63 mm 16 mm 55,00 kN 15,00 Nm 15,00 Nm 3,00 kN 0,11 kg

SK=Smyková síla; AM=Utahovací moment Ocel; AM1=Utahovací moment Hliník; ZK=Tahová síla; Upínací moment závisí na materiálu. 

2-160571 2-160573

2-160571 Rychloupínací čep nastavitelný bez drážky krátký - povrchová úprava - černění 33,00 € �

upínání na zakázku vyrobených laserových výpalků, vhodný pro hliníkové profily, dotahujte hliníkové díly pouze rukou, NESMÍ být použitý ke spojení stolů a U-Forma úhelníků
Délka: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Hmotnost: 
78 mm 16 mm 55,00 kN 10,00 Nm 2,50 Nm 10,00 kN 0,13 kg

2-160573 Rychloupínací čep nastavitelný bez drážky dlouhý - povrchová úprava - černění 39,00 € �

upínání na zakázku vyrobených laserových výpalků, vhodný pro hliníkové profily, dotahujte hliníkové díly pouze rukou, NESMÍ být použitý ke spojení stolů a U-Forma úhelníků
Délka: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Hmotnost: 
90 mm 16 mm 55,00 kN 10,00 Nm 2,50 Nm 10,00 kN 0,15 kg

SK=Smyková síla; AM=Utahovací moment Ocel; AM1=Utahovací moment Hliník; ZK=Tahová síla; Upínací moment závisí na materiálu. 

Podrobné informace o produktech na:
www.siegmund.com/F-profile
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Nové v sortimentu

Konzola pro hliníkový profil 200x36 mm
vyžaduje upínací čep bez drážky pro tři díly, jako prodloužení stolu nebo vertikální upínací plocha, od rozměru 1.000 mm je nutné použití podpůrné nohy  
(Vyžaduje se redukční pouzdro (000542)), další pokyny k použití tohoto dílu online!

Provedení: Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) Hmotnost: 
4-AR22014050.V rastr 50 mm 500 mm 200 mm 36 mm 2,57 kg 34,00 € �

4-AR22014050.VL rastr 50 mm drážka 500 mm 200 mm 36 mm 2,53 kg 39,00 € �

4-AR22014080.V rastr 50 mm 800 mm 200 mm 36 mm 4,09 kg 52,00 € �

4-AR22014080.VL rastr 50 mm drážka 800 mm 200 mm 36 mm 4,00 kg 60,00 € �

4-AR22014100.V rastr 50 mm 1.000 mm 200 mm 36 mm 5,30 kg 61,00 € �

4-AR22014100.VL rastr 50 mm drážka 1.000 mm 200 mm 36 mm 4,99 kg 70,00 € �

4-AR22014120.V rastr 50 mm 1.200 mm 200 mm 36 mm 6,11 kg 74,00 € �

4-AR22014120.VL rastr 50 mm drážka 1.200 mm 200 mm 36 mm 5,97 kg 86,00 € �

4-AR22014150.V rastr 50 mm 1.500 mm 200 mm 36 mm 7,62 kg 98,00 € �

4-AR22014150.VL rastr 50 mm drážka 1.500 mm 200 mm 36 mm 7,47 kg 112,00 € �

4-AR22014200.V rastr 50 mm 2.000 mm 200 mm 36 mm 10,14 kg 122,00 € �

4-AR22014200.VL rastr 50 mm drážka 2.000 mm 200 mm 36 mm 9,93 kg 140,00 € �

Nové v sortimentu

Hliníkový U-Forma profil 200x150 mm
vyžaduje upínací čep bez drážky pro dva díly, jako prodloužení stolu nebo vertikální upínací plocha, od rozměru 1.000 mm je nutné použití podpůrné nohy  
(Vyžaduje se redukční pouzdro (000542)), další pokyny k použití tohoto dílu online! Tolerance rovinnosti < 0,9 mm / 1.000 mm

Provedení: Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) Hmotnost: 
4-AR22024050.V rastr 50 mm 500 mm 200 mm 150 mm 5,70 kg 87,00 € �

4-AR22024080.V rastr 50 mm 800 mm 200 mm 150 mm 8,90 kg 136,00 € �

4-AR22024100.V rastr 50 mm 1.000 mm 200 mm 150 mm 11,30 kg 169,00 € �

4-AR22024120.V rastr 50 mm 1.200 mm 200 mm 150 mm 13,50 kg 201,00 € �

4-AR22024150.V rastr 50 mm 1.500 mm 200 mm 150 mm 16,80 kg 251,00 € �

4-AR22024200.V rastr 50 mm 2.000 mm 200 mm 150 mm 22,40 kg 333,00 € �

� = Položka je vyráběna na sklad � = Položka je vyráběna na objednávku Vysvětlivky naleznete na straně 77

= Hliník
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c
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2-AP220399 2-AP220399.1 2-AP220605.N 2-AP220602.N

2-AP220399 Adaptér pro připojení stolu pro hliníkové profily - nitridovaný 59,00 € �

k upevnění profilů na přední straně, pro upevnění: 2x 220511, 3x AP220528 (Čepy nejsou součástí dodávky.)
Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) Ø: MS: (d) Hmotnost: 
163 mm 113 mm 70 mm  - 18 mm 3,03 kg

Nové v sortimentu

2-AP220399.1 Adaptér pro připojení stolu včetně Čep se zápustnou hlavou 79,00 € �

Rozsah dodávky: 1x AP220399, 3x AP220528
Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) Ø: MS: (d) Hmotnost: 
 -  -  -  -  - 3,42 kg

Speciální nabídka
Nové v sortimentu

2-AP220605.N Adaptér pro šroubové svěrky basic - nitridovaný 11,00 € �

pro použití šroubových svěrek v hliníkových profilech, pro šroubovou svěrku: 220610.1, 220630.1, 220615
Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) Ø: MS: (d) Hmotnost: 
63 mm  -  - 35 mm  - 0,27 kg

Nové v sortimentu

2-AP220602.N Adaptér pro šroubové svěrky pro upnutí 2 dílů - nitridovaný 13,00 € �

pro použití šroubových svěrek v hliníkových profilech, pro šroubovou svěrku: 220610.1, 220630.1, 220615
Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) Ø: MS: (d) Hmotnost: 
81 mm  -  - 35 mm  - 0,32 kg

MS=Síla materiálu; 

Nové v sortimentu

2-220511 2-220513 2-220515

2-220511 Rychloupínací čep bez drážky pro upnutí 2 dílů - povrchová úprava - černění 33,00 € �

vhodný pro upnutí 2 dílů, doporučený pro upínání hliníkových profilů, s hladkým povrchem bez drážky pro O-kroužek, NESMÍ být použitý ke spojení stolů a U-Forma úhelníků
Délka: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Hmotnost: 
83 mm 22 mm 130,00 kN 15,00 Nm 6,00 Nm 15,00 kN 0,27 kg

Nové v sortimentu

2-220513 Rychloupínací čep bez drážky pro upnutí 3 dílů - povrchová úprava - černění 41,00 € �

vhodný pro upnutí 3 dílů, doporučený pro upínání hliníkových profilů, s hladkým povrchem bez drážky pro O-kroužek, NESMÍ být použitý ke spojení stolů a U-Forma úhelníků
Délka: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Hmotnost: 
101 mm 22 mm 130,00 kN 15,00 Nm 6,00 Nm 15,00 kN 0,32 kg

Nové v sortimentu

2-220515 Rychloupínací čep bez drážky pro upnutí 4 dílů - povrchová úprava - černění 49,00 € �

vhodný pro upnutí 4 dílů, doporučený pro upínání hliníkových profilů, s hladkým povrchem bez drážky pro O-kroužek, NESMÍ být použitý ke spojení stolů a U-Forma úhelníků
Délka: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Hmotnost: 
119 mm 22 mm 130,00 kN 15,00 Nm 6,00 Nm 15,00 kN 0,37 kg

SK=Smyková síla; AM=Utahovací moment Ocel; AM1=Utahovací moment Hliník; ZK=Tahová síla; Upínací moment závisí na materiálu. 

Nové v sortimentu

Podrobné informace o produktech na:
www.siegmund.com/F-profile
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2-AP220528 2-AP220529 2-AP220530

2-AP220528 Čep se zápustnou hlavou bez drážky pro upnutí 2 dílů - povrchová úprava - černění 30,00 € �

vhodný pro upnutí 2 dílů, pouze pro upínání hliníkových profilů, hlava čepu nevyčnívá, dotahujte hliníkové díly pouze rukou
Délka: (a) Ø: SK: AM1: ZK: Hmotnost: 
50 mm 22 mm 130,00 kN 6,00 Nm 2,00 kN 0,13 kg

Nové v sortimentu

2-AP220529 Čep se zápustnou hlavou bez drážky pro upnutí 3 dílů - povrchová úprava - černění 37,00 € �

vhodný pro upnutí 3 dílů, pouze pro upínání hliníkových profilů, hlava čepu nevyčnívá, dotahujte hliníkové díly pouze rukou
Délka: (a) Ø: SK: AM1: ZK: Hmotnost: 
68 mm 22 mm 130,00 kN 6,00 Nm 2,00 kN 0,18 kg

Nové v sortimentu

2-AP220530 Čep se zápustnou hlavou bez drážky pro upnutí 4 dílů - povrchová úprava - černění 44,00 € �

vhodný pro upnutí 4 dílů, pouze pro upínání hliníkových profilů, hlava čepu nevyčnívá, dotahujte hliníkové díly pouze rukou
Délka: (a) Ø: SK: AM1: ZK: Hmotnost: 
86 mm 22 mm 130,00 kN 6,00 Nm 2,00 kN 0,23 kg

SK=Smyková síla; AM1=Utahovací moment Hliník; ZK=Tahová síla; Upínací moment závisí na materiálu. 

Nové v sortimentu

2-220583 2-220584 2-220585

2-220583 Spojovací čep s osazením pro upnutí 2 dílů - povrchová úprava - černění 17,00 € �

vhodný pro upnutí 2 dílů, pro spojení stolů, U-Forma úhelníků a hliníkových profilů, vhodný pro upnutí přes drážky, pevní dlouhodobé spojení
Délka: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Hmotnost: 
55 mm 22 mm 130,00 kN 20,00 Nm 20,00 Nm 15,00 kN 0,20 kg

Nové v sortimentu

2-220584 Spojovací čep s osazením pro upnutí 3 dílů - povrchová úprava - černění 22,00 € �

vhodný pro upnutí 3 dílů, pro spojení stolů, U-Forma úhelníků a hliníkových profilů, vhodný pro upnutí přes drážky, pevní dlouhodobé spojení
Délka: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Hmotnost: 
73 mm 22 mm 130,00 kN 20,00 Nm 20,00 Nm 15,00 kN 0,27 kg

Nové v sortimentu

2-220585 Spojovací čep s osazením pro upnutí 4 dílů - povrchová úprava - černění 27,00 € �

vhodný pro upnutí 4 dílů, pro spojení stolů, U-Forma úhelníků a hliníkových profilů, vhodný pro upnutí přes drážky, pevní dlouhodobé spojení
Délka: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Hmotnost: 
91 mm 22 mm 130,00 kN 20,00 Nm 20,00 Nm 15,00 kN 0,30 kg

SK=Smyková síla; AM=Utahovací moment Ocel; AM1=Utahovací moment Hliník; ZK=Tahová síla; Upínací moment závisí na materiálu. 

Nové v sortimentu

� = Položka je vyráběna na sklad � = Položka je vyráběna na objednávku Vysvětlivky naleznete na straně 77

= Odolnost vůči poškrábání = Ochrana proti ulpívání 
svařovacích kuliček = Ochrana proti korozi
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22 Hliníkové profily

2-220571 2-220573

2-220571 Rychloupínací čep nastavitelný bez drážky krátký - povrchová úprava - černění 37,00 € �

upínání na zakázku vyrobených laserových výpalků, vhodný pro hliníkové profily, dotahujte hliníkové díly pouze rukou, NESMÍ být použitý ke spojení stolů a U-Forma úhelníků
Délka: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Hmotnost: 
95 mm 22 mm 130,00 kN 15,00 Nm 6,00 Nm 15,00 kN 0,40 kg

2-220573 Rychloupínací čep nastavitelný bez drážky dlouhý - povrchová úprava - černění 45,00 € �

upínání na zakázku vyrobených laserových výpalků, vhodný pro hliníkové profily, dotahujte hliníkové díly pouze rukou, NESMÍ být použitý ke spojení stolů a U-Forma úhelníků
Délka: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Hmotnost: 
113 mm 22 mm 130,00 kN 15,00 Nm 6,00 Nm 15,00 kN 0,46 kg

SK=Smyková síla; AM=Utahovací moment Ocel; AM1=Utahovací moment Hliník; ZK=Tahová síla; Upínací moment závisí na materiálu. 

Podrobné informace o produktech na:
www.siegmund.com/F-profile

220513

AP220399.1 + 220511

AP220602.N
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28Hliníkové profily

Konzola pro hliníkový profil 200x50 mm
vyžaduje upínací čep bez drážky pro tři díly, jako prodloužení stolu nebo vertikální upínací plocha, od rozměru 1.000 mm je nutné použití podpůrné nohy  
(Vyžaduje se redukční pouzdro (000546)), další pokyny k použití tohoto dílu online!

Provedení: Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) Hmotnost: 
4-AR28014050.V rastr 50 mm 500 mm 200 mm 50 mm 2,76 kg 42,00 € �

4-AR28014050.VL rastr 50 mm drážka 500 mm 200 mm 50 mm 2,69 kg 48,00 € �

4-AR28014080.V rastr 50 mm 800 mm 200 mm 50 mm 4,37 kg 65,00 € �

4-AR28014080.VL rastr 50 mm drážka 800 mm 200 mm 50 mm 4,23 kg 75,00 € �

4-AR28014100.V rastr 50 mm 1.000 mm 200 mm 50 mm 5,44 kg 76,00 € �

4-AR28014100.VL rastr 50 mm drážka 1.000 mm 200 mm 50 mm 5,27 kg 87,00 € �

4-AR28014120.V rastr 50 mm 1.200 mm 200 mm 50 mm 6,52 kg 93,00 € �

4-AR28014120.VL rastr 50 mm drážka 1.200 mm 200 mm 50 mm 6,31 kg 107,00 € �

4-AR28014150.V rastr 50 mm 1.500 mm 200 mm 50 mm 8,13 kg 122,00 € �

4-AR28014150.VL rastr 50 mm drážka 1.500 mm 200 mm 50 mm 7,89 kg 140,00 € �

4-AR28014200.V rastr 50 mm 2.000 mm 200 mm 50 mm 10,82 kg 152,00 € �

4-AR28014200.VL rastr 50 mm drážka 2.000 mm 200 mm 50 mm 10,48 kg 175,00 € �

Nové v sortimentu

Hliníkový U-Forma profil 200x200 mm
vyžaduje upínací čep bez drážky pro dva díly, jako prodloužení stolu nebo vertikální upínací plocha, od rozměru 1.000 mm je nutné použití podpůrné nohy  
(Vyžaduje se redukční pouzdro (000546)), další pokyny k použití tohoto dílu online! Tolerance rovinnosti < 1,0 mm / 1.000 mm

Provedení: Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) Hmotnost: 
4-AQ28014050.V rastr 50 mm 500 mm 200 mm 200 mm 6,10 kg 94,00 € �

4-AQ28014080.V rastr 50 mm 800 mm 200 mm 200 mm 9,40 kg 147,00 € �

4-AQ28014100.V rastr 50 mm 1.000 mm 200 mm 200 mm 12,00 kg 184,00 € �

4-AQ28014120.V rastr 50 mm 1.200 mm 200 mm 200 mm 14,30 kg 219,00 € �

4-AQ28014150.V rastr 50 mm 1.500 mm 200 mm 200 mm 17,80 kg 274,00 € �

4-AQ28014200.V rastr 50 mm 2.000 mm 200 mm 200 mm 23,70 kg 363,00 € �

� = Položka je vyráběna na sklad � = Položka je vyráběna na objednávku Vysvětlivky naleznete na straně 77

= Hliník

b

a

c

b

a

c

b

a

c
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28 Hliníkové profily

2-AP800399 2-AP800399.1 2-AP280605.N 2-AP280602.N

2-AP800399 Adaptér pro připojení stolu pro hliníkové profily - nitridovaný 69,00 € �

k upevnění profilů na přední straně, pro upevnění: 2x 280511, 4x AP280528, 2x 800653.N (Čepy nejsou součástí dodávky.)
Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) Ø: MS: (d) Hmotnost: 
150 mm 150 mm 79 mm  - 15 mm 3,40 kg

Nové v sortimentu

2-AP800399.1 Adaptér pro připojení stolu včetně Čep se zápustnou hlavou 89,00 € �

Rozsah dodávky: 1x AP800399, 4x AP280528, 1x 800653.N
Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) Ø: MS: (d) Hmotnost: 
 -  -  -  -  - 4,56 kg

Speciální nabídka
Nové v sortimentu

2-AP280605.N Adaptér pro šroubové svěrky basic - nitridovaný 12,00 € �

pro použití šroubových svěrek v hliníkových profilech, pro šroubovou svěrku: 280610.N, 280630.N, 280615.N, 280611.1, 280611.2
Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) Ø: MS: (d) Hmotnost: 
80 mm  -  - 45 mm  - 0,54 kg

Nové v sortimentu

2-AP280602.N Adaptér pro šroubové svěrky pro upnutí 2 dílů - nitridovaný 14,00 € �

pro použití šroubových svěrek v hliníkových profilech, pro šroubovou svěrku: 280610.N, 280630.N, 280615.N, 280611.1, 280611.2
Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) Ø: MS: (d) Hmotnost: 
105 mm  -  - 45 mm  - 0,65 kg

MS=Síla materiálu; 

2-800653.N 2-280511 2-280513 2-280515

2-800653.N Distanční kroužek pro Premium Light 4ks v balení - nitridovaný 7,00 € �

distanční prvek mezi dvěma upínanými díly, je vyžadováno pro upnutí materiálu o síle 15 mm pomocí čepu 280510/280511, Rozsah dodávky: 4 kusy
Délka: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Hmotnost: 
10 mm 40 mm  -  -  -  - 0,04 kg

Nové v sortimentu

2-280511 Rychloupínací čep bez drážky pro upnutí 2 dílů - povrchová úprava - černění 41,00 € �

vhodný pro upnutí 2 dílů, doporučený pro upínání hliníkových profilů, s hladkým povrchem bez drážky pro O-kroužek, NESMÍ být použitý ke spojení stolů a U-Forma úhelníků
Délka: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Hmotnost: 
95 mm 28 mm 220,00 kN 25,00 Nm 10,00 Nm 25,00 kN 0,54 kg

2-280513 Rychloupínací čep bez drážky pro upnutí 3 dílů - povrchová úprava - černění 52,00 € �

vhodný pro upnutí 3 dílů, doporučený pro upínání hliníkových profilů, s hladkým povrchem bez drážky pro O-kroužek, NESMÍ být použitý ke spojení stolů a U-Forma úhelníků
Délka: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Hmotnost: 
120 mm 28 mm 220,00 kN 25,00 Nm 10,00 Nm 25,00 kN 0,65 kg

2-280515 Rychloupínací čep bez drážky pro upnutí 4 dílů - povrchová úprava - černění 63,00 € �

vhodný pro upnutí 4 dílů, doporučený pro upínání hliníkových profilů, s hladkým povrchem bez drážky pro O-kroužek, NESMÍ být použitý ke spojení stolů a U-Forma úhelníků
Délka: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Hmotnost: 
145 mm 28 mm 220,00 kN 25,00 Nm 10,00 Nm 25,00 kN 0,76 kg

SK=Smyková síla; AM=Utahovací moment Ocel; AM1=Utahovací moment Hliník; ZK=Tahová síla; Upínací moment závisí na materiálu. 

Podrobné informace o produktech na:
www.siegmund.com/F-profile
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28Hliníkové profily

2-AP280528 2-AP280529 2-AP280530

2-AP280528 Čep se zápustnou hlavou bez drážky pro upnutí 2 dílů - povrchová úprava - černění 37,00 € �

vhodný pro upnutí 2 dílů, pouze pro upínání hliníkových profilů, hlava čepu nevyčnívá, dotahujte hliníkové díly pouze rukou
Délka: (a) Ø: SK: AM1: ZK: Hmotnost: 
69 mm 28 mm 220,00 kN 10,00 Nm 3,00 kN 0,28 kg

2-AP280529 Čep se zápustnou hlavou bez drážky pro upnutí 3 dílů - povrchová úprava - černění 48,00 € �

vhodný pro upnutí 3 dílů, pouze pro upínání hliníkových profilů, hlava čepu nevyčnívá, dotahujte hliníkové díly pouze rukou
Délka: (a) Ø: SK: AM1: ZK: Hmotnost: 
92 mm 28 mm 220,00 kN 10,00 Nm 3,00 kN 0,40 kg

2-AP280530 Čep se zápustnou hlavou bez drážky pro upnutí 4 dílů - povrchová úprava - černění 59,00 € �

vhodný pro upnutí 4 dílů, pouze pro upínání hliníkových profilů, hlava čepu nevyčnívá, dotahujte hliníkové díly pouze rukou
Délka: (a) Ø: SK: AM1: ZK: Hmotnost: 
117 mm 28 mm 220,00 kN 10,00 Nm 3,00 kN 0,50 kg

SK=Smyková síla; AM1=Utahovací moment Hliník; ZK=Tahová síla; Upínací moment závisí na materiálu. 

2-280583 2-280584 2-280585

2-280583 Spojovací čep s osazením pro upnutí 2 dílů - povrchová úprava - černění 20,00 € �

vhodný pro upnutí 2 dílů, pro spojení stolů, U-Forma úhelníků a hliníkových profilů, vhodný pro upnutí přes drážky, pevní dlouhodobé spojení
Délka: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Hmotnost: 
70 mm 28 mm 200,00 kN 25,00 Nm 25,00 Nm 15,00 kN 0,39 kg

2-280584 Spojovací čep s osazením pro upnutí 3 dílů - povrchová úprava - černění 24,00 € �

vhodný pro upnutí 3 dílů, pro spojení stolů, U-Forma úhelníků a hliníkových profilů, vhodný pro upnutí přes drážky, pevní dlouhodobé spojení
Délka: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Hmotnost: 
95 mm 28 mm 200,00 kN 25,00 Nm 25,00 Nm 15,00 kN 0,51 kg

2-280585 Spojovací čep s osazením pro upnutí 4 dílů - povrchová úprava - černění 28,00 € �

vhodný pro upnutí 4 dílů, pro spojení stolů, U-Forma úhelníků a hliníkových profilů, vhodný pro upnutí přes drážky, pevní dlouhodobé spojení
Délka: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Hmotnost: 
120 mm 28 mm 200,00 kN 25,00 Nm 25,00 Nm 15,00 kN 0,63 kg

SK=Smyková síla; AM=Utahovací moment Ocel; AM1=Utahovací moment Hliník; ZK=Tahová síla; Upínací moment závisí na materiálu. 

� = Položka je vyráběna na sklad � = Položka je vyráběna na objednávku Vysvětlivky naleznete na straně 77

= Odolnost vůči poškrábání = Ochrana proti ulpívání 
svařovacích kuliček = Ochrana proti korozi = Milimetrová stupnice
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28 Hliníkové profily

2-280571 2-280573

2-280571 Rychloupínací čep nastavitelný bez drážky krátký - povrchová úprava - černění 45,00 € �

upínání na zakázku vyrobených laserových výpalků, vhodný pro hliníkové profily, dotahujte hliníkové díly pouze rukou, NESMÍ být použitý ke spojení stolů a U-Forma úhelníků
Délka: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Hmotnost: 
115 mm 28 mm 220,00 kN 25,00 Nm 10,00 Nm 25,00 kN 0,67 kg

2-280573 Rychloupínací čep nastavitelný bez drážky dlouhý - povrchová úprava - černění 56,00 € �

upínání na zakázku vyrobených laserových výpalků, vhodný pro hliníkové profily, dotahujte hliníkové díly pouze rukou, NESMÍ být použitý ke spojení stolů a U-Forma úhelníků
Délka: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Hmotnost: 
140 mm 28 mm 220,00 kN 25,00 Nm 10,00 Nm 25,00 kN 0,83 kg

SK=Smyková síla; AM=Utahovací moment Ocel; AM1=Utahovací moment Hliník; ZK=Tahová síla; Upínací moment závisí na materiálu. 

Podrobné informace o produktech na:
www.siegmund.com/F-profile
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� = Položka je vyráběna na sklad � = Položka je vyráběna na objednávku Vysvětlivky naleznete na straně 77

= Milimetrová stupnice

Hliníkové profily

280584
AP280602.N

280585

AP800399.1 + 280511

280583 



1.000 kg*
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54

Výškově nastavitelný otočný stůl
RYCHLÉ A SNADNÉ DOSAŽENÍ IDEÁLNÍ PRACOVNÍ VÝŠKY

Výškově nastavitelný otočný stůl Siegmund 
poskytuje flexibilní pracovní výšku,  

vysokou nosnost a snadnou manipulaci.

OTÁČENÍ O 360°

S výškově nastavitelným otočným 
stolem získáte optimální přístup ke 
svému obrobku.

ERGONOMICKÁ PRÁCE V PROSTORECH 
S NEDOSTATKEM MÍSTA

Výškově nastavitelný otočný stůl firmy Siegmund 
poskytuje prostorově úsporný a ergonomický 
pracovní základ. Otáčením desky můžete plynule 
upravovat pracovní výšku. Polohu pracovní desky 
lze zajistit pomocí zajišťovací páky na boku.

VERZE –
STACIONÁRNÍ NEBO MOBILNÍ

Základní rám "pevný" je vybaven pevnými 
základními nohami pro stabilní ustavení.

Základní rám "mobilní" je vybaven kolečky 
s brzdou a nabízí stejnou nosnost jako má 
pevná varianta.

Podrobné informace 
o produktech na:

MAGNETICKÉ UZEMNĚNÍ  
PRO OTOČNÝ STŮL



1.000 kg*
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ZÁKLADNÍ RÁM  
STACIONÁRNÍ

• Ocelová konstrukce
• Práškově lakovaná
• Bude doručeno v před-smontovaném stavu
• 4 základní desky Ø 90 mm

ZÁKLADNÍ RÁM  
MOBILNÍ

• Ocelová konstrukce
• Práškově lakovaná
• Bude doručeno v před-smontovaném stavu
• 4 kolečka s brzdou

RŮZNÉ PRACOVNÍ 
POVRCHY

• Otvory: Ø 16 mm, Ø 22 mm or Ø 28 mm
• Vysoce kvalitní ocel S355J2+N + plasmanitridace
• Nástrojová ocel + Plasmanitridace
• S jemným nastavením

MONTÁŽ

• Šrouby pro jemné nastavení
• Montáž do Systémových otvorů

NASTAVENÍ VÝŠKY

• Nastavení výšky pomocí závitové tyče
• Pracovní výška mezi 780 a 1.100 mm
• Fixace pracovní výšky pomocí zajišťovací páky

NOSNOST

• Maximální nosnost základního rámu 
pro pevné i mobilní provedení 1.000 kg 
(bez desky)

*Maximální nosnost: Základní rám (bez desky)



1.000 kg*
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Výškově nastavitelný otočný stůl
RYCHLÉ A SNADNÉ DOSAŽENÍ IDEÁLNÍ PRACOVNÍ VÝŠKY

Manipulace v rozsahu 360° a vždy správná 
pracovní výška s výškově nastavitelným 

otočným stolem Siegmund.

Výškově nastavitelný otočný stůl „Stacionární“:  
Rozměry (D x Š): cca. 785 x 785 mm,  

Hmotnost (bez desky): cca 70 kg

Výškově nastavitelný otočný stůl „Mobilní“:  
Rozměry (D x W): cca 795 x 795 mm,  

Hmotnost (bez desky): cca 70 kg

*Maximální nosnost: Základní rám (bez desky)
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Výškově nastavitelný otočný stůl

Otvory Povrch Ø 16 mm
OTOČNÝ STŮL  
STACIONÁRNÍ

OTOČNÝ STŮL  
MOBILNÍZázemí Deska / 

Hmotnost Deska + 
Základní rám včetně pracovní desky včetně pracovní desky

DESKA BASIC
Vysoce kvalitní ocel S355J2+N,
plasmanitridovaný + BAR-povlak 1  
Otvory Rastr 50x50 mm  
Síla materiálu cca. 11,5 – 13 mm
Výška boku stolu 50 mm  

DĚROVANÝ PLECH
Tvrzená nástrojová ocel X8.7, 
plasmanitridovaný + BAR-povlak 1  
Otvory Rastr 50x50 mm  
Síla materiálu cca. 11,5 – 13 mm

DĚROVANÝ PLECH ROUND
Tvrzená nástrojová ocel X8.7, 
plasmanitridovaný + BAR-povlak 1  
Otvory Rastr 50x50 mm  
Síla materiálu cca. 11,5 – 13 mm

1000 x 1000 mm 1.633 € 1.738 €
cca. 227 kg 2-DS161010.P 2-DM161010.P

1200 x 800 mm 1.633 € 1.738 €
cca. 217 kg 2-DS161025.P 2-DM161025.P

1200 x 1200 mm 1.942 € 2.047 €
cca. 286 kg 2-DS161015.P 2-DM161015.P

1000 x 1000 mm 1.311 € 1.416 €
cca. 160 kg 2-DS164024.X7 2-DM164024.X7

1200 x 800 mm 1.291 € 1.396 €
cca. 158 kg 2-DS164004.X7 2-DM164004.X7

1200 x 1200 mm 1.542 € 1.647 €
cca. 200 kg 2-DS164034.X7 2-DM164034.X7

1000 mm 1.311 € 1.416 €
cca. 142 kg 2-DS164210.X7 2-DM164210.X7

Z důvodu nebezpečí převrácení doporučujeme výhradně následující velikosti.

� = Položka je vyráběna na sklad        
� = Položka je vyráběna na objednávku

s plasmanitridací

Vysoce odolné vůči korozi, 
poškrábání a ulpívání 
svařovacích kuliček.

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH, balného a dopravy.
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Výškově nastavitelný otočný stůl
RYCHLÉ A SNADNÉ DOSAŽENÍ IDEÁLNÍ PRACOVNÍ VÝŠKY

Výškově nastavitelný otočný stůl

Otvory Povrch Ø 22 mm
OTOČNÝ STŮL  
STACIONÁRNÍ

OTOČNÝ STŮL  
MOBILNÍZázemí Deska / 

Hmotnost Deska + 
Základní rám včetně pracovní desky včetně pracovní desky

DĚROVANÝ PLECH
Vysoce kvalitní ocel S355J2+N,
plasmanitridovaný + BAR-povlak 1  
Otvory Diagonální rastr  
Síla materiálu cca. 17 – 19 mm

DĚROVANÝ PLECH
Vysoce kvalitní ocel S355J2+N,
plasmanitridovaný + BAR-povlak 1  
Otvory Rastr 100x100 mm  
Síla materiálu cca. 17 – 19 mm

DĚROVANÝ PLECH ROUND
Vysoce kvalitní ocel S355J2+N,
plasmanitridovaný + BAR-povlak 1  
Otvory Diagonální rastr  
Síla materiálu cca. 17 – 19 mm

1000 x 1000 mm 1.427 € 1.532 €
cca. 207 kg 2-DS224024.PD 2-DM224024.PD

1200 x 1200 mm 1.688 € 1.793 €
cca. 267 kg 2-DS224034.PD 2-DM224034.PD

1200 x 800 mm 1.317 € 1.422 €
cca. 208 kg 2-DS224004.P 2-DM224004.P

1100 mm 1.650 € 1.755 €
cca. 201 kg 2-DS224211.PD 2-DM224211.PD

Z důvodu nebezpečí převrácení doporučujeme výhradně následující velikosti.

� = Položka je vyráběna na sklad        
� = Položka je vyráběna na objednávku

s plasmanitridací

Vysoce odolné vůči korozi, 
poškrábání a ulpívání 
svařovacích kuliček.

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH, balného a dopravy.
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Výškově nastavitelný otočný stůl

Otvory Povrch Ø 28 mm
OTOČNÝ STŮL  
STACIONÁRNÍ

OTOČNÝ STŮL  
MOBILNÍZázemí Deska / 

Hmotnost Deska + 
Základní rám včetně pracovní desky včetně pracovní desky

DESKA BASIC 3

Vysoce kvalitní ocel S355J2+N,
bez plasmanitridace  
Otvory Rastr 100x100 mm  
Síla materiálu cca. 24,5 – 27 mm

DĚROVANÝ PLECH
Tvrzená nástrojová ocel X8.7, 
plasmanitridovaný + BAR-povlak 1  
Otvory Diagonální rastr  
Síla materiálu cca. 15 mm

DĚROVANÝ PLECH
Tvrzená nástrojová ocel X8.7, 
plasmanitridovaný + BAR-povlak 1  
Otvory Rastr 100x100 mm  
Síla materiálu cca. 15 mm

DĚROVANÝ PLECH ROUND
Tvrzená nástrojová ocel X8.7, 
plasmanitridovaný + BAR-povlak 1  
Otvory Diagonální rastr  
Síla materiálu cca. 15 mm

1000 x 1000 mm 1.466 € 1.571 €
cca. 300 kg 2-DS281010 2-DM281010

1200 x 800 mm 1.467 € 1.572 €
cca. 292 kg 2-DS281025 2-DM281025

1200 x 1200 mm 1.612 € 1.717 €
cca. 398 kg 2-DS281015 2-DM281015

1000 x 1000 mm 1.438 € 1.543 €
cca. 179 kg 2-DS804024.XD7 2-DM804024.XD7

1200 x 1200 mm 1.723 € 1.828 €
cca. 226 kg 2-DS804034.XD7 2-DM804034.XD7

1200 x 800 mm 1.328 € 1.433 €
cca. 182 kg 2-DS804004.X7 2-DM804004.X7

1100 mm 1.661 € 1.766 €
cca. 173 kg 2-DS804211.XD7 2-DM804211.XD7

Z důvodu nebezpečí převrácení doporučujeme výhradně následující velikosti.

Pro upínání pomocí čepů 280510/280511 je nutná distanční podložka 800653.N.

� = Položka je vyráběna na sklad        
� = Položka je vyráběna na objednávku

s plasmanitridací

Vysoce odolné vůči korozi, 
poškrábání a ulpívání 
svařovacích kuliček.

bez plasmanitridace

Není chráněný proti korozi, 
poškrábání a ulpívání svařovacích 
kuliček. Ochrana proti ulpívání 
svařovacích kuliček zajištěna 
pouze při použití separačního 
přípravku.



1.000 kg*

500 kg*
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Mobilní zvedací stůl
ERGONOMICKÁ A ŠETRNÁ PRÁCE

Ať už jako montážní stůl, upínací stůl 
nebo dodatečný pracovní prostor –  

poskytuje mobilní zvedací stůl Siegmund 
různé možnosti použití.

DĚROVANÁ DESKA SIEGMUND –  
PEVNÝ PRACOVNÍ POVRCH

Nabízíme plasmanitridované děrované desky s 
různými systémovými otvory o průměrech 16 mm, 
22 mm a 28 mm a v různých materiálových 
provedeních. Otvory na povrchu umožňují snadnou 
montáž komponent a příslušenství Siegmund.

ZÁKLADNÍ RÁM –  
ROBUSTNÍ A MOBILNÍ

Robustní ocelová konstrukce poskytuje stabilitu i při 
nastavování pracovní výšky.

PRÁCE V RŮZNÝCH  
VÝŠKÁCH

Individuálně nastavitelná pracovní výška poskytuje 
uživateli ergonomický a správný postoj. Práci je teda 
možné vykonávat s vysokou přesností a účinností.

Maximální nosnost: Základní rám (bez desky)



1.200 kg*

1.700 kg*

www.siegmund.com/F-lifting
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PRACOVNÍ POVRCHY

• Otvory: Ø 16 mm, Ø 22 mm nebo Ø 28 mm
• Vysoce kvalitní ocel S355J2+N + 

Plasmanitridace
• Nástrojová ocel + Plasmanitridace
• S jemným nastavením

ZÁKLADNÍ RÁM

• Ocelová konstrukce
• Práškově lakovaná
• Bude doručeno v před-smontovaném stavu
• Dvě kolečka s brzdou
• Dvě kolečka pro velké zatížení

NASTAVENÍ VÝŠKY

• Ruční hydraulické čerpadlo
• Pracovní výška (Strana 62)

OCHRANNÁ DESKA

• Ochranná deska pod pracovní deskou  
• Chrání hydrauliku před nečistotami shora

Podrobné informace  
o produktech na:



* 2

1.200 kg* 1.700 kg*

1.000 kg*

500 kg*
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Mobilní zvedací stůl
ERGONOMICKÁ A ŠETRNÁ PRÁCE

Radost a zábava 
při práci!

Mobilní zvedací stůl 500 kg: 
Rozměry (D x Š): cca. 1.115 x 630 mm, 

Hmotnost (bez desky): cca. 65 kg

Mobilní zvedací stůl 1.000 kg: 
Rozměry (D x Š): cca. 1.490 x 990 mm,

Hmotnost (bez desky): cca. 200 kg

Mobilní zvedací stůl 1.200 kg: 
Rozměry (D x Š): cca. 1.490 x 990 mm,

Hmotnost (bez desky): cca. 210 kg 

Mobilní zvedací stůl 1.700 kg: 2

Rozměry (D x Š): cca. 1.490 x 990 mm,
Hmotnost (bez desky): cca. 214 kg 

Maximální nosnost: Základní rám (bez desky) Druhý zdvihací válec lze dodatečně vybavit doplňkovou sadou HS009921

Pracovní výška od cca. 700 do 1.000 mm Pracovní výška od cca. 700 do 1.000 mm

System 22: Pracovní výška od cca. 750 do 1.050 mm
System 28: Pracovní výška od cca. 800 do 1.100 mm

System 22: Pracovní výška od cca. 750 do 1.050 mm
System 28: Pracovní výška od cca. 800 do 1.100 mm
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Mobilní zvedací stůl

Otvory Povrch Ø 16 mm

DESKA BASIC
Vysoce kvalitní ocel S355J2+N,
plasmanitridovaný + BAR-povlak 1

Otvory Rastr 50x50 mm
Síla materiálu cca. 11,5 – 13 mm
Výška boku stolu 50 mm

DĚROVANÝ PLECH
Tvrzená nástrojová ocel X8.7, 
plasmanitridovaný + BAR-povlak 1

Otvory Rastr 50x50 mm
Síla materiálu cca. 11,5 – 13 mm

Zázemí Deska / 
Hmotnost Deska + 
Základní rám

MOBILNÍ ZVEDACÍ 
STŮL 500 kg

včetně pracovní desky

MOBILNÍ ZVEDACÍ 
STŮL 1.000 kg

včetně pracovní desky

1200 x 800 mm 1.960 €
cca. 212 kg 2-HT161025.P

1500 x 1000 mm 2.372 € 2.631 €
cca. 283 kg 2-HT161035.P 2-HS161035.P

1200 x 800 mm 1.618 €
cca. 153 kg 2-HT164004.X7

1500 x 1000 mm 1.955 € 2.214 €
cca. 200 kg 2-HT164014.X7 2-HS164014.X7

2000 x 1000 mm 2.500 €
cca. 379 kg 2-HS164044.X7

nekompatibilní

nekompatibilní

nekompatibilní

Mobilní zvedací stůl je kompatibilní s těmito pracovními deskami (u těchto pracovních desek jsou vyžadovány speciální připojovací body). 
S mobilním zvedacím stolem 1.000 kg je možné desky upevnit přes systémové otvory.

� = Položka je vyráběna na sklad        
� = Položka je vyráběna na objednávku

s plasmanitridací

Vysoce odolné vůči korozi, 
poškrábání a ulpívání 
svařovacích kuliček.

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH, balného a dopravy.
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Mobilní zvedací stůl
ERGONOMICKÁ A ŠETRNÁ PRÁCE

Mobilní zvedací stůl

Otvory Povrch Ø 22 mm Zázemí Deska / 
Hmotnost Deska + 
Základní rám

MOBILNÍ ZVEDACÍ 
STŮL 500 kg

včetně pracovní desky

MOBILNÍ ZVEDACÍ 
STŮL 1.000 kg

včetně pracovní desky

DĚROVANÝ PLECH
Vysoce kvalitní ocel S355J2+N,
plasmanitridovaný + BAR-povlak 1

Otvory Rastr 100x100 mm
Síla materiálu cca. 17 – 19 mm

1200 x 800 mm 1.644 €
cca. 203 kg 2-HT224004.P

nekompatibilní

Mobilní zvedací stůl je kompatibilní s těmito pracovními deskami (u těchto pracovních desek jsou vyžadovány speciální připojovací body). 
S mobilním zvedacím stolem 1.000 kg je možné desky upevnit přes systémové otvory.

� = Položka je vyráběna na sklad        
� = Položka je vyráběna na objednávku

s plasmanitridací

Vysoce odolné vůči korozi, 
poškrábání a ulpívání 
svařovacích kuliček.

Mobilní zvedací stůl 1.200 kg

Professional 750 Pracovní deska s boky
1500x1000x150 mm

• Otvory Ø 22 mm
• Vysoce kvalitní ocel S355J2+N, plasmanitridovaný + BAR-povlak
• Otvory Rastr 100x100 mm
• Síla materiálu cca 17 – 19 mm 
• Bok stolu 150 mm 
• Pracovní výška od cca. 750 do 1.050 mm 
• Druhý zdvihací válec lze dodatečně vybavit doplňkovou sadou HS009921
• Hmotnost Deska + Základní rám: cca. 600 kg

3.461 €

Doplňková sada, 
nosnost 1.700 kg

• Kompatibilní pouze s mobilním zdvihacím stolem 1.200 kg
• Maximální nosnost mobilního zvedacího stolu s doplňkovou  

sadou 1.700 kg (bez desky)
• Rozsah dodávky: 1x zvedací válec, 1x nožní pedál, spojovací materiál

348 €

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH, balného a dopravy.
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Mobilní zvedací stůl

Otvory Povrch Ø 28 mm Zázemí Deska / 
Hmotnost Deska + 
Základní rám

MOBILNÍ ZVEDACÍ 
STŮL 500 kg

včetně pracovní desky

MOBILNÍ ZVEDACÍ 
STŮL 1.000 kg

včetně pracovní desky

DĚROVANÝ PLECH
Tvrzená nástrojová ocel X8.7, 
plasmanitridovaný + BAR-povlak 1

Otvory Rastr 100x100 mm
Síla materiálu cca. 15 mm

DĚROVANÝ PLECH
Tvrzená nástrojová ocel X8.7, 
plasmanitridovaný + BAR-povlak 1

Otvory Diagonální rastr
Síla materiálu cca. 15 mm

1200 x 800 mm 1.655 €
cca. 177 kg 2-HT804004.X7

1500 x 1000 mm 2.038 € 2.297 €
cca. 227 kg 2-HT804014.XD7 2-HS804014.XD7

2000 x 1000 mm 2.605 €
cca. 417 kg 2-HS804044.XD7nekompatibilní

nekompatibilní

Mobilní zvedací stůl je kompatibilní s těmito pracovními deskami (u těchto pracovních desek jsou vyžadovány speciální připojovací body). 
S mobilním zvedacím stolem 1.000 kg je možné desky upevnit přes systémové otvory.

Pro upínání pomocí čepů 280510/280511 je nutná distanční podložka 800653.N.

� = Položka je vyráběna na sklad        
� = Položka je vyráběna na objednávku

s plasmanitridací

Vysoce odolné vůči korozi, 
poškrábání a ulpívání 
svařovacích kuliček.

Mobilní zvedací stůl 1.200 kg

Professional Extreme 8.7 Pracovní deska s boky
1500x1000x200 mm

• Otvory Ø 28 mm
• Tvrzená nástrojová ocel X8.7, plasmanitridovaný + BAR-povlak
• Otvory Rastr 100x100 mm
• Síla materiálu cca 24,5 – 27 mm 
• Bok stolu 200 mm 
• Pracovní výška od cca. 800 do 1.100 mm
• Druhý zdvihací válec lze dodatečně vybavit doplňkovou sadou HS009921
• Hmotnost Deska + Základní rám: cca. 753 kg

4.505 €

Nová konstrukce  
rámu pro větší stabilitu 

a nosnost.

Doplňková sada, 
nosnost 1.700 kg

• Kompatibilní pouze s mobilním zdvihacím stolem 1.200 kg
• Maximální nosnost mobilního zvedacího stolu s doplňkovou  

sadou 1.700 kg (bez desky)
• Rozsah dodávky: 1x zvedací válec, 1x nožní pedál, spojovací materiál

348 €

*Maximální nosnost: Základní rám (bez desky) Zatěžujte v pracovní výšce, při plném zatížení nezvedejte.
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VŠESTRANNĚ POUŽITELNÁ V KAŽDÉ DÍLNĚ

Díky inteligentnímu konceptu Siegmund 
Workstation je všechno vaše nářadí vždy 

na dosah. To vytváří přehled a pořádek a nabízí 
dostatek prostoru pro vaše příslušenství.

SRDCE KAŽDÉHO PRACOVNÍHO STOLU – 
PRACOVNÍ DESKA

Pracovní deska musí odolat vysokému zatížení. 
Nabízíme speciální pracovní desky dle vašich 
potřeb, ať už se jedná o řezání, vrtání, svařování, 
upínání atd.

ZÁKLAD –  
ROBUSTNÍ RÁM

Robustní rám poskytuje pevnou základnu i 
pro náročné úkoly, jako je řezání, broušení, 
nebo vrtání.

VYUŽIJTE  
VŠESTRANNOSTI

Ať už pracujete se dřevem nebo stavíte a 
svařujete ocelové konstrukce – Workstation je 
stejně všestranná jako vaše nápady a projekty. 
Workstation samozřejmě také dostanete se 
stabilními zásuvkami s vysokou nosností.

Rozměry Workstation (D x Š x V): 1200 x 800 x 850 mm

Podrobné informace  
o produktech na:

*Maximální nosnost: Základní rám (bez desky), Nosnost: Stojina nohy 1.000 kg, Kolečka 400 kg
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Rozměry Workstation (D x Š x V): 1200 x 800 x 850 mm

DĚROVANÝ PLECH

MATERIÁLY

• Vysoce kvalitní ocel S355J2+N + Plasmanitridace  
• Nástrojová ocel  
• Nástrojová ocel + Plasmanitridace

OCHRANA NEČISTOTÁM

Dvě plechové desky umístěné pod pracovní 
deskou chrání vaše příslušenství před svařovacími 
kuličkami a nečistotami. K vyčištění můžete oba 
plechy povytáhnout jako zásuvky.

NOHY
Kombinace nohy a kolečka dělá Siegmund 
Workstation mobilní. Základní desky jsou 
jemně nastavitelné a zabezpečují přesnou 
pracovní plochu. (Kolečka volitelně)

NOSNOST

Siegmund Workstation má na pevných nohách 
nosnost cca. 1.000 kg. Při použití koleček se pak 
nosnost redukuje na cca. 400 kg.

DOSTATEČNÉ ÚLOŽNÉ PROSTORY

Siegmund Workstation nabízí úložný prostor pro velké množství dílů Siegmund. 
V policích je možné uložit různé příslušenství. Tímto je vše na dosah ruky. 
Volitelně můžete doplnit vaši Workstation praktickými zásuvkami rozdílných 
výšek. Zde najdete dostatek prostoru pro jakýkoliv typ dílu. Vybavení zásuvkami 
je možné kdykoliv. Prostor 600 mm pro zásuvky na levé a na pravé straně. 
Max. nosnost na zásuvku cca 50 kg.
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SÍLA MATERIÁLU DĚROVANÝ PLECH 12 mm

Siegmund Workstation včetně děrované desky

859 €
Zboží čislo 2-164001

Držák svěrek
Zboží čislo 164030

Siegmund Workstation  
Základní rám
Zboží čislo 004002

Prostor 600 mm pro 
zásuvky na levé a na 

pravé straně.

Děrovaný plech Nástrojová ocel 8.7 
 1200 x 800 mm

Otvory Ø 16 mm
Systémové otvory na pracovní desce v rozteči 50x50 mm

Síla materiálu cca. 12 mm
Zboží čislo 164004.X07  

Police
Zboží čislo 004020 

Kolík a držák prizem
Zboží čislo 164035

Panel na nářadí  
včetně police

Zboží čislo 004025

včetně 2 zásuvek

948 €
Zboží čislo 2-164003

včetně 4 zásuvek

1.043 €
Zboží čislo 2-164005
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Siegmund Workstation včetně Soubor

Siegmund Workstation
včetně děrované desky
Hmotnost cca. 144 kg

včetně 2 zásuvek
Hmotnost cca. 163 kg

včetně 4 zásuvek
Hmotnost cca. 183 kg

PŘÍPLATEK

Děrovaný plech 
Včetně Plasmanitridace 1

859 €

948 €

1.043 €

100 €

SOUBOR A

1.108 €

1.197 €

1.292 €

SOUBOR B

1.286 €

NABÍDKA

1.279 €

1.470 €

Maximální doporučené statické zatížení cca 1.000 kg (se kolečko 400 kg) v závislosti na rozložení zatížení.

� = Položka je vyráběna na sklad        
� = Položka je vyráběna na objednávku

s plasmanitridací

Vysoce odolné vůči korozi, 
poškrábání a ulpívání 
svařovacích kuliček.

Soubory
Svěrka Čep Doraz Úhelník Šestihranný klíč Svěráku

Materiál povrchová úprava - 
černění

povrchová úprava - 
černění Hliník nitridovaný

Zboží čislo 160620 160511 160412 160108.N 160852 004300
Soubor A: 2-167320 2 x 6 x 4 x 1 x 249 €
Soubor B: 2-167340 4 x 8 x 6 x 2 x 1 x 1 x 427 €

Siegmund Workstation – 
efektivní práce s pracovním 

stolem Siegmund.

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH, balného a dopravy.
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SÍLA MATERIÁLU DĚROVANÝ PLECH 18 mm

Siegmund Workstation včetně děrované desky

1.009 €
Zboží čislo 2-224001

Držák svěrek
Zboží čislo 224030

Siegmund Workstation  
Základní rám
Zboží čislo 004002

Prostor 600 mm pro 
zásuvky na levé a na 

pravé straně.

Děrovaný plech Ocel  
+ Plasmanitridace

1200 x 800 mm
Otvory Ø 22 mm

Systémové otvory na pracovní desce v rozteči 100x100 mm
Síla materiálu cca. 18 mm

Zboží čislo 224004.P

Police
Zboží čislo 004020

Kolík a držák prizem
Zboží čislo 224035

Panel na nářadí včetně police
Zboží čislo 004025

včetně 2 zásuvek

1.125 €
Zboží čislo 2-224003

včetně 4 zásuvek

1.247 €
Zboží čislo 2-224005

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH, balného a dopravy.
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Siegmund Workstation včetně Soubor

Siegmund Workstation
včetně děrované desky
Hmotnost cca. 194 kg

včetně 2 zásuvek
Hmotnost cca. 213 kg

včetně 4 zásuvek
Hmotnost cca. 233 kg

1.009 €

1.125 €

1.247 €

SOUBOR A

1.307 €

1.423 €

1.545 €

SOUBOR B

1.592 €

NABÍDKA

1.588 €

1.830 €

Maximální doporučené statické zatížení cca 1.000 kg (se kolečko 400 kg) v závislosti na rozložení zatížení.

� = Položka je vyráběna na sklad        
� = Položka je vyráběna na objednávku

Soubory
Svěrka Čep Doraz Úhelník Šestihranný klíč Svěráku

Materiál povrchová úprava - 
černění

povrchová úprava - 
černění nitridovaný nitridovaný

Zboží čislo 220610.1 220511 220410.N 220110.N 220852 004302
Soubor A: 2-227320 2 x 6 x 6 x 1 x 298 €
Soubor B: 2-227340 4 x 8 x 6 x 2 x 1 x 1 x 583 €
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SÍLA MATERIÁLU DĚROVANÝ PLECH 15 mm

Siegmund Workstation včetně děrované desky

984 €
Zboží čislo 2-284001

Držák svěrek
Zboží čislo 284030

Siegmund Workstation  
Základní rám
Zboží čislo 004002

Prostor 600 mm pro 
zásuvky na levé a na 

pravé straně.

Děrovaný plech Premium Light 1    
(Nástrojová ocel 8.7 + Plasmanitridace)

1200 x 800 mm
Otvory Ø 28 mm

Systémové otvory na pracovní desce v rozteči 100x100 mm
Síla materiálu cca. 15 mm

Zboží čislo 804004.X7

Police
Zboží čislo 004020

Kolík a držák prizem
Zboží čislo 284035

Panel na nářadí  
včetně police

Zboží čislo 004025

včetně 2 zásuvek

1.100 €
Zboží čislo 2-284003

včetně 4 zásuvek

1.222 €
Zboží čislo 2-284005

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH, balného a dopravy.
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Siegmund Workstation včetně Soubor

Siegmund Workstation
včetně děrované desky
Hmotnost cca. 168 kg

včetně 2 zásuvek
Hmotnost cca. 187 kg

včetně 4 zásuvek
Hmotnost cca. 207 kg

984 €

1.100 €

1.222 €

SOUBOR A

1.339 €

1.455 €

1.577 €

SOUBOR B

1.622 €

NABÍDKA

1.616 €

1.860 €

Maximální doporučené statické zatížení cca 1.000 kg (se kolečko 400 kg) v závislosti na rozložení zatížení.

� = Položka je vyráběna na sklad        
� = Položka je vyráběna na objednávku

Soubory
Svěrka Čep Distanční kroužek  

4ks v balení Doraz Úhelník Šestihranný klíč Svěráku
Materiál nitridovaný povrchová úprava - 

černění nitridovaný Hliník nitridovaný
Zboží čislo 280610.N 280511 800653.N 280412 280109.N 280852.1 004302
Soubor A: 2-287320 2 x 6 x 2 x 6 x 1 x 355 €
Soubor B: 2-287340 4 x 8 x 2 x 6 x 2 x 1 x 1 x 638 €

Pro upínání pomocí čepů 280510/280511 je nutná distanční podložka 800653.N.
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Siegmund Workstation Základní rám

S novou Siegmund Workstation můžete vytvořit dokonalé pracoviště v modulárním systému. 
Siegmund Workstation lze přizpůsobit a rozšířit tak, aby vyhovovala vašim individuálním 
potřebám. Ať už je to řezání, vrtání nebo svařování – je absolutně všestranná v každé dílně! 
Při každé dodávce obdržíte i pokyny pro vlastní montáž. 

2-004002 Siegmund Workstation Základní rám 498,00 € �

Prostor 600 mm pro zásuvky na levé a na pravé straně.

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) Hmotnost: 

1.030 mm 630 mm 838 mm 45,00 kg

Zásuvky

Volitelně můžete doplnit vaši Workstation praktickými zásuvkami rozdílných výšek.  
Zde najdete dostatek prostoru pro jakýkoliv typ dílu. Vybavení zásuvkami je možné kdykoliv. 

2-004200 Zásuvka 60 mm 48,00 € �

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) TF: Hmotnost: 

590 mm 400 mm 60 mm 50 kg 7,50 kg Speciální nabídka

2-004205 Zásuvka 120 mm 53,00 € �

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) TF: Hmotnost: 

590 mm 400 mm 120 mm 50 kg 9,00 kg Speciální nabídka

2-004210 Zásuvka 180 mm 58,00 € �

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) TF: Hmotnost: 

590 mm 400 mm 180 mm 50 kg 9,50 kg Speciální nabídka

2-004215 Zásuvka 240 mm 64,00 € �

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) TF: Hmotnost: 

590 mm 400 mm 240 mm 50 kg 10,00 kg

TF=Nosnost; 

Speciální nabídka

Siegmund Workstation

� = Položka je vyráběna na sklad � = Položka je vyráběna na objednávku

c

b
a

c

a

b
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282216Siegmund Workstation

Police

Police, držák čepů a prizem a panel na nářadí můžou být připevněny z levé i pravé strany. 

2-004020 Police 20,00 € �

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) TF: Hmotnost: 

482 mm 144 mm 40 mm 10 kg 1,65 kg

TF=Nosnost; 

Panel na nářadí včetně police

Police, držák čepů a prizem a panel na nářadí můžou být připevněny z levé i pravé strany. 

2-004025 Panel na nářadí včetně police 74,00 € �

TF: Hmotnost: 

30 kg 7,87 kg

TF=Nosnost; 

Vybavení 4mi kolečky

Otáčením stojiny nohy nahoru nebo dolů, můžete volit  
mezi pevným ustavením nebo ustavením na kolečkách. 

2-004100 Vybavení pracovní stanice 4mi kolečky 89,00 € �

Hmotnost: 

5,30 kg Speciální nabídka

c

a b
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Držák svěrek

Držák svěrek poskytuje místo až na 11 šroubových svěrek 
Siegmund a může být nainstalovaný jak z levé tak i pravé strany. 

2-164030 Držák svěrek Systém 16 19,00 € �

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) Hmotnost: 

580 mm 46 mm 39 mm 0,83 kg

2-224030 Držák svěrek Systém 22 19,00 € �

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) Hmotnost: 

580 mm 46 mm 39 mm 0,77 kg

2-284030 Držák svěrek Systém 28 19,00 € �

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) Hmotnost: 

580 mm 46 mm 49 mm 0,84 kg

Kolík a držák prizem

Police, držák čepů a prizem a panel na nářadí můžou být připevněny z levé i pravé strany. 

2-164035 Kolík a držák prizem Systém 16 23,00 € �

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) Hmotnost: 

482 mm 20 mm 99 mm 0,74 kg

2-224035 Kolík a držák prizem Systém 22 23,00 € �

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) Hmotnost: 

482 mm 20 mm 99 mm 0,75 kg

2-284035 Kolík a držák prizem Systém 28 23,00 € �

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) Hmotnost: 

482 mm 20 mm 109 mm 0,80 kg

� = Položka je vyráběna na sklad � = Položka je vyráběna na objednávku

c
a

b

b
a

c
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Rychle rozpoznejte kvalitu  
od Siegmund

ODOLNOST VŮČI POŠKRÁBÁNÍ, KOROZI A  
ULPÍVÁNÍ SVAŘOVACÍCH KULIČEK

Nitridování vytváří povrchy odolné proti poškrábání a korozi a při použití  
s našim přípravkem anti-haft chrání před ulpíváním svařovacích kuliček.

POLYAMID
Pro zpracování nerezové oceli a hliníku  

a k zabránění poškození povrchu jsou tyto položky k  
dispozici v polyamidovém provedení.

MILIMETROVÁ STUPNICE
Milimetrová stupnice umožňuje snadnější  

přesné ustavení vašeho obrobku.

HLINÍK
Tyto produkty jsou dostupné v hliníkové  

verzi pro zpracování nerezi.

VYHLAZENÍ POVRCHU
BAR-povlak (Černý-Anti-Korozní povlak) vytváří hladký  

povrch a zvyšuje odolnost proti korozi.

HLINÍK-TITAN
Tento lehký a vysoce pevný materiál používáme, z důvodu  

hmotnosti, pro některé velké dorazy a upínací úhelníky.  
Nicméně zde nelze dosáhnout tvrdosti nitridované oceli.
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Excentrický doraz

Excentrický doraz je díky jednoduchému otočnému mechanismu vhodný prvek pro plynulé a přesné 
nastavení polohy. Jeho další výhoda spočívá v prostorové nenáročnosti. 

2-160401.N Excentrický doraz Ø 45 - nitridovaný 13,00 € �

pro aplikace s nedostatkem prostoru

Ø: MS: (d) Hmotnost: 

45 mm 12 mm 0,13 kg

2-160402.N Excentrický doraz Ø 75 se závitem M10 - nitridovaný 17,00 € �

pro ukotvení

Ø: MS: (d) Hmotnost: 

75 mm 12 mm 0,38 kg

2-160403.N Excentrický doraz Ø 75 - nitridovaný 16,00 € �

použitelný také jako podložka

Ø: MS: (d) Hmotnost: 

75 mm 12 mm 0,39 kg

MS=Síla materiálu; 

Univerzální doraz 50 L / 80 L

Univerzální doraz je díky systému otvorů používán jako pevný doraz a je dostupný v několika velikostech. 
Vzdálenost mezi otvory je 25 mm. 

2-160407.N Univerzální doraz 50 L - nitridovaný 17,00 € �

2 otvory

Délka: (a) Šířka: (b) MS: (d) Hmotnost: 

50 mm 30 mm 12 mm 0,08 kg

2-160408.N Univerzální doraz 80 L - nitridovaný 19,00 € �

3 otvory

Délka: (a) Šířka: (b) MS: (d) Hmotnost: 

80 mm 30 mm 12 mm 0,16 kg

MS=Síla materiálu; 

� = Položka je vyráběna na sklad � = Položka je vyráběna na objednávku Vysvětlivky naleznete na straně 77

= Odolnost vůči 
poškrábání = Ochrana proti ulpívání 

svařovacích kuliček = Ochrana proti korozi = Hliník

a

bd
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Variabilní doraz 78 Ocel / 97 Ocel / 83 Hliník

Ocelový variabilní doraz je díky dlouhé drážce vhodný k individuálnímu upevnění a k tomu nabízí mnoho 
univerzálních upínacích možností. Zakulacená strana dorazu navíc umožňuje upínání v rozích. Hliníkový 
variabilní doraz nabízí elegantní design s vysokou funkčností. Díky dlouhé drážce je doraz vhodný k 
individuálnímu upevnění a k tomu nabízí mnoho univerzálních upínacích možností. Zakulacená strana 
dorazu nabízí rozmanité množství použití. 

2-160415 Variabilní doraz 12x78 Ocel - Povrchová úprava - pozinkování 13,00 € �

Délka: (a) Šířka: (b) MS: (d) WS: VB: Hmotnost: 

78 mm 28 mm 12 mm 6 mm 50 mm 0,07 kg

2-160416 Variabilní doraz 24x78 Ocel - Povrchová úprava - pozinkování 18,00 € �

nutný dlouhý upínací čep

Délka: (a) Šířka: (b) MS: (d) WS: VB: Hmotnost: 

78 mm 28 mm 24 mm 6 mm 50 mm 0,13 kg

2-160417 Variabilní doraz 12x97 Ocel - Povrchová úprava - pozinkování 23,00 € �

Délka: (a) Šířka: (b) MS: (d) WS: VB: Hmotnost: 

97 mm 24 mm 12 mm 4 mm 71 mm 0,08 kg

2-160418 Variabilní doraz 24x97 Ocel - Povrchová úprava - pozinkování 29,00 € �

nutný dlouhý upínací čep

Délka: (a) Šířka: (b) MS: (d) WS: VB: Hmotnost: 

97 mm 24 mm 24 mm 4 mm 71 mm 0,16 kg

2-160412 Variabilní doraz 12x83 - Hliník 14,00 € �

Délka: (a) Šířka: (b) MS: (d) WS: VB: Hmotnost: 

83 mm 31 mm 12 mm 8 mm 50 mm 0,05 kg

MS=Síla materiálu; WS=síla stěny; VB=rozsah nastavení; 

Univerzální doraz 80 L

Univerzální doraz 80 L je díky dlouhé drážce velmi variabilní a jeho nastavitelný rozsah je od 0-50 mm. 
Zakulacená strana umožňuje použití dorazu v rozích. 

2-160410.N Univerzální doraz 80 L - nitridovaný 26,00 € �

Délka: (a) Šířka: (b) MS: (d) VB: Hmotnost: 

80 mm 30 mm 12 mm 50 mm 0,07 kg

MS=Síla materiálu; VB=rozsah nastavení; 

= Odolnost vůči 
poškrábání = Ochrana proti ulpívání 

svařovacích kuliček = Ochrana proti korozi = Hliník

a

d
b

a

bd
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Univerzální doraz 115 L / 150 L

Univerzální doraz 115 L / 150 L je díky kombinaci drážky (nastavitelné v rozsahu 0-50 mm) 
a otvoru nejen upínací, ale i nastavitelný. Je vhodný pro použití s prizmami a adaptéry. 

2-160420.N Univerzální doraz 115 L - nitridovaný 31,00 € �

standardně s oboustrannou milimetrovou stupnicí

Délka: (a) Šířka: (b) MS: (d) VB: Hmotnost: 

115 mm 30 mm 12 mm 50 mm 0,20 kg

2-160420.A Univerzální doraz 115 L - Hliník 27,00 € �

Délka: (a) Šířka: (b) MS: (d) VB: Hmotnost: 

115 mm 30 mm 12 mm 50 mm 0,05 kg

2-160422.N Univerzální doraz 150 L - nitridovaný 34,00 € �

3 otvory, standardně s oboustrannou milimetrovou stupnicí

Délka: (a) Šířka: (b) MS: (d) VB: Hmotnost: 

150 mm 35 mm 12 mm 50 mm 0,33 kg

MS=Síla materiálu; VB=rozsah nastavení; 

Univerzální doraz 300 M / 500 M

Univerzální doraz 300 M / 500 M vytváří díky kombinaci otvorů a dlouhé drážky (s nastavitelným rozsahem 0-150 mm) 
spoustu fixačních a variabilních upevňovacích možností. 

2-160425.N Univerzální doraz 300 M - nitridovaný 39,00 € �

7 otvorů, standardně s milimetrovou stupnicí

Délka: (a) Šířka: (b) MS: (d) VB: Hmotnost: 

300 mm 50 mm 12 mm 100 mm 1,08 kg

2-160432.N Univerzální doraz 500 M  - nitridovaný 59,00 € �

13 otvorů, standardně s oboustrannou milimetrovou stupnicí

Délka: (a) Šířka: (b) MS: (d) VB: Hmotnost: 

500 mm 50 mm 12 mm 150 mm 1,85 kg

MS=Síla materiálu; VB=rozsah nastavení; 

� = Položka je vyráběna na sklad � = Položka je vyráběna na objednávku Vysvětlivky naleznete na straně 77

= Odolnost vůči 
poškrábání = Milimetrová stupnice = Ochrana proti ulpívání 

svařovacích kuliček = Ochrana proti korozi = Hliník

a

bd

a

bd
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Univerzální doraz / Upínací most

Univerzální doraz může být použit jako upínací most. Díky malému otvoru uprostřed je možno 
použít šroubové svěrky spolu s dorazem jako upínací most. 

2-160450.N Univerzální doraz / Upínací most - nitridovaný 37,00 € �

3 otvory

Délka: (a) Šířka: (b) Ø: MS: (d) VB: Hmotnost: 

175 mm 35 mm 16 mm 12 mm 50 mm 0,40 kg

MS=Síla materiálu; VB=rozsah nastavení; 

Plochý úhelník 250

Plochý úhelník může být použitý jako pevný nebo stavitelný doraz díky kombinaci otvorů a 
dlouhé drážky. Drážka úhelníku umožňuje nastavení v rozsahu 100 mm. 

2-160444 Plochý úhelník 250 - povrchová úprava - černění 77,00 € �

5 otvorů

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) MS: (d) Hmotnost: 

250 mm 188 mm 50 mm 12 mm 1,35 kg

MS=Síla materiálu; 

Montážní šablona

Montážní šablona umožňuje přesné nastavení, volitelně v krocích po 10° nebo plynule od 0-90°. 
Díky možnosti nastavení po 1° je šablona všestranně použitelná. 

2-160455.N Montážní šablona - nitridovaný 33,00 € �

včetně 2x Distančního pouzdra

Délka: (a) Šířka: (b) MS: (d) Hmotnost: 

130 mm 130 mm 5 mm 0,40 kg

MS=Síla materiálu; 

= Odolnost vůči 
poškrábání = Milimetrová stupnice = Ochrana proti ulpívání 

svařovacích kuliček = Ochrana proti korozi = Hliník

a

bd

a

b

c

d

a

b
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Upínací úhelník- doraz 50 L

Upínací úhelník - doraz 50 L může být použit jako variabilní úhelník pro velké profily. Díky kombinaci s 
ostatními upínacími prvky může sloužit jako opěrná plocha. Výškové stavitelnosti můžeme dosáhnout 
díky spojení s dorazem a upínacím úhelníkem 90 WL (zboží č. 160111.N). 

2-160105.N Upínací úhelník- doraz 50 L - nitridovaný 27,00 € �

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) MS: (d) Hmotnost: 

50 mm 30 mm 50 mm 12 mm 0,20 kg

MS=Síla materiálu; 

Upínací úhelník- doraz 90 L

Upínací úhelník - doraz 90 L slouží jako přestavitelný úhelník. Díky kombinaci systému otvorů a dlouhé drážky je 
všestranně použitelný. Při propojení s úhelníkem 50 L (zboží č. 160105.N) a úhelníkem 90 SL (zboží č. 160109.N) 
lze u zadaných svařovacích prvků vytvořit nastavitelnou výšku. Tento doraz je také vhodný pro velké díly. 

2-160110.N Upínací úhelník- doraz 90 L - nitridovaný 43,00 € �

díra / drážka, standardně s oboustrannou milimetrovou stupnicí

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) MS: (d) Hmotnost: 

90 mm 30 mm 90 mm 12 mm 0,31 kg

2-160110.A Upínací úhelník- doraz 90 L - Hliník 49,00 € �

díra / drážka

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) MS: (d) Hmotnost: 

90 mm 30 mm 90 mm 12 mm 0,11 kg

MS=Síla materiálu; 

� = Položka je vyráběna na sklad � = Položka je vyráběna na objednávku Vysvětlivky naleznete na straně 77

= Odolnost vůči 
poškrábání = Ochrana proti ulpívání 

svařovacích kuliček = Ochrana proti korozi = Milimetrová stupnice = Hliník

c

a b

d

c

a
b

d
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Upínací úhelník- doraz 90 X / 90 SL

Upínací úhelník - doraz 90 X / 90 SL může být použit jako variabilní úhelník pro velké profily. Díky kombinaci s 
ostatními upínacími prvky může sloužit taky jako opěrná plocha. Je kompatibilní se všemi druhy úhelníků a při 
upnutí skrz dlouhou drážku poskytuje možnost výškové stavitelnosti. 

2-160108.N Upínací úhelník- doraz 90 X - nitridovaný 31,00 € �

standardně s oboustrannou milimetrovou stupnicí

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) MS: (d) Hmotnost: 

90 mm 30 mm 25 mm 12 mm 0,19 kg

2-160109.N Upínací úhelník- doraz 90 SL - nitridovaný 33,00 € �

standardně s oboustrannou milimetrovou stupnicí

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) MS: (d) Hmotnost: 

90 mm 30 mm 40 mm 12 mm 0,21 kg

MS=Síla materiálu; 

Upínací úhelník- doraz 90 WL

Upínací úhelník - doraz 90 WL je úhelník, který je díky dvěma drážkám plynule 
nastavitelný a všestranně použitelný. 

2-160111.N Upínací úhelník- doraz 90 WL - nitridovaný 45,00 € �

drážka / drážka, standardně s oboustrannou milimetrovou stupnicí

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) MS: (d) Hmotnost: 

90 mm 30 mm 90 mm 12 mm 0,27 kg

MS=Síla materiálu; 

= Odolnost vůči 
poškrábání = Ochrana proti ulpívání 

svařovacích kuliček = Ochrana proti korozi = Milimetrová stupnice = Hliník

c

a
b

d

c

a
b

d
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Upínací úhelník- doraz 90 VL

Pevný úhelník - doraz 90 VL (Zboží číslo: 160113.N) s otvory na obou stranách může být použitý jako 
pevný doraz. Spojením s úhelníky 50 L (Zboží číslo: 160105.N) a 90 SL (Zboží číslo: 160109.N) lze 
vytvořit výškově stavitelný doraz. 

2-160113.N Upínací úhelník- doraz 90 VL - nitridovaný 43,00 € �

díra / díra

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) MS: (d) Hmotnost: 

90 mm 30 mm 90 mm 12 mm 0,34 kg

MS=Síla materiálu; 

Upínací úhelník- doraz 140 L

Doraz a upínací úhelník 140 L je ideální prodloužení stolu pro lehké díly. 
Díky dlouhé drážce je možno je použít jako výškově nastavitelný doraz. 

2-160112.N Upínací úhelník- doraz 140 L - nitridovaný 51,00 € �

5 otvorů / drážka, standardně s oboustrannou milimetrovou stupnicí

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) MS: (d) Hmotnost: 

90 mm 35 mm 140 mm 12 mm 0,51 kg

MS=Síla materiálu; 

Upínací úhelník- doraz 150 L

Úhelník - doraz 150 L je nastavitelný úhelník, který může být všestranně použitelný díky kombinaci systémových 
otvorů a drážky. Vrchní plocha poskytuje další možnosti kombinací. Tento díl lze kombinovat s různými úhelníky, 
nebo je možno jej použít jako adaptér pro prizmy a svěrky. 

2-160114.N Upínací úhelník- doraz 150 L - nitridovaný 53,00 € �

6 otvorů / drážka

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) MS: (d) Hmotnost: 

90 mm 35 mm 150 mm 12 mm 0,65 kg

MS=Síla materiálu; 

� = Položka je vyráběna na sklad � = Položka je vyráběna na objednávku Vysvětlivky naleznete na straně 77

= Odolnost vůči 
poškrábání = Ochrana proti ulpívání 

svařovacích kuliček = Ochrana proti korozi = Milimetrová stupnice

c

a
b

d

c

a
b

d

c

a
b

d

d
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Otočný úhelník 150

Otočný úhelník nabízí díky kombinaci drážky umožňující otočení až o 180° a systémových otvorů množství 
variabilních řešení upínaní. Možnost utažení 2 šrouby současně, umožňuje optimální fixaci. 

2-160101.N Otočný úhelník 150 - nitridovaný 71,00 € �

Výška: (c) Ø: MS: (d) Hmotnost: 

150 mm 150 mm 12 mm 1,80 kg

MS=Síla materiálu; 

Upínací úhelník- doraz 250 G s drážkou pro nastavení úhlu

Doraz a upínací úhelník 250 G je díky kombinaci otvorů a dlouhé drážky pevně i variabilně nastavitelný. 
Úhelník je všestranně použitelný a je vyroben z vysoce kvalitního materiálu GGG40. 

2-160161.N Upínací úhelník- doraz 250 G s drážkou pro nastavení úhlu levý - Litina / nitridováno 96,00 € �

levý doraz, standardně s milimetrovou stupnicí

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) MS: (d) Hmotnost: 

145 mm 49 mm 250 mm 14 mm 2,16 kg

2-160163.N Upínací úhelník- doraz 250 G s drážkou pro nastavení úhlu pravý - Litina / nitridováno 96,00 € �

pravý doraz, standardně s milimetrovou stupnicí

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) MS: (d) Hmotnost: 

145 mm 49 mm 250 mm 14 mm 2,16 kg

MS=Síla materiálu; 

= Odolnost vůči 
poškrábání = Ochrana proti ulpívání 

svařovacích kuliček = Ochrana proti korozi = Milimetrová stupnice

c

b
a

c
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Upínací úhelník- doraz 300 G / 500 G

Úhelník - doraz 300 G / 500 G můžeme díky kombinaci otvorů a dlouhé drážky pevně a variabilně upínat. 
Úhelník je všestranně použitelný a je vyroben z vysoce kvalitního materiálu GGG40. 

2-160162.N Upínací úhelník- doraz 300 G - nitridovaný 69,00 € �

levý doraz

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) MS: (d) Hmotnost: 

150 mm 49 mm 300 mm 12 mm 2,51 kg

2-160164.N Upínací úhelník- doraz 500 G - nitridovaný 95,00 € �

levý doraz

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) MS: (d) Hmotnost: 

195 mm 49 mm 500 mm 12 mm 4,56 kg

MS=Síla materiálu; 

Upínací úhelník- doraz 250 GK / 500 GK

Upínací úhelník - doraz 250 GK / 500 GK umožňuje díky své trojrozměrnosti velké množství upínacích možností. 
Je používán u sestav velkých dílů, nebo jako doraz a také jako prodloužení stolu. K dosažení vysoké stability je 
vyroben z materiálu GGG40. Doporučuje se objednávat po párech. 

2-160124.N Upínací úhelník- doraz 250 GK levý - nitridovaný 94,00 € �

levý doraz, standardně s milimetrovou stupnicí

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) MS: (d) Hmotnost: 

145 mm 49 mm 250 mm 14 mm 2,10 kg

2-160126.N Upínací úhelník- doraz 250 GK pravý - nitridovaný 94,00 € �

pravý doraz, standardně s milimetrovou stupnicí

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) MS: (d) Hmotnost: 

145 mm 49 mm 250 mm 14 mm 2,10 kg

2-160134.N Upínací úhelník- doraz 500 GK levý - nitridovaný 143,00 € �

levý doraz, standardně s milimetrovou stupnicí

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) MS: (d) Hmotnost: 

195 mm 49 mm 500 mm 14 mm 5,30 kg

2-160136.N Upínací úhelník- doraz 500 GK pravý - nitridovaný 143,00 € �

pravý doraz, standardně s milimetrovou stupnicí

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) MS: (d) Hmotnost: 

195 mm 49 mm 500 mm 14 mm 5,30 kg

MS=Síla materiálu; 

� = Položka je vyráběna na sklad � = Položka je vyráběna na objednávku Vysvětlivky naleznete na straně 77

= Odolnost vůči 
poškrábání = Ochrana proti ulpívání 

svařovacích kuliček = Ochrana proti korozi = Milimetrová stupnice = Hliník = Titan

c

a
d

b
a

c
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Upínací úhelník- doraz 750 GK Plasmanitridovaný

Upínací úhelník - doraz 750 GK umožňuje díky své trojrozměrnosti velké množství upínacích možností. Je používán u sestav 
velkých dílů, nebo jako doraz a také jako prodloužení stolu. K dosažení vysoké stability je vyroben z materiálu GGG40. 
Doporučuje se objednávat po párech. Díky otvorům zhotoveným ve dvou řadách může být úhelník ustaven v rozteči 25 mm. 
Tzn. dvojnásobné upínací možnosti. Rozšířená drážka zvyšuje stabilitu a přesnost upnutí. 

2-160146.N Upínací úhelník- doraz 750 GK levý - nitridovaný 245,00 € �

levý doraz, standardně s milimetrovou stupnicí

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) MS: (d) Hmotnost: 

200 mm 100 mm 750 mm 14 mm 8,30 kg

2-160148.N Upínací úhelník- doraz 750 GK pravý - nitridovaný 245,00 € �

pravý doraz, standardně s milimetrovou stupnicí

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) MS: (d) Hmotnost: 

200 mm 100 mm 750 mm 14 mm 8,30 kg

MS=Síla materiálu; 

Upínací úhelník- doraz hliník-titan

Úhelník - doraz GK Hliník-titan umožňuje díky své trojrozměrnosti velké množství upínacích možností. Je používán u 
sestav velkých dílů, nebo jako doraz a také jako prodloužení stolu. Maximální stability je dosaženo použitím úhelníku 
v hliníko-titanovém provedení. Tyto úhelníky byly speciálně vyvinuty pro nejvyšší pevnost. Doporučuje se objednávat 
po párech. hliník-titan: Tento lehký a vysoce pevný materiál používáme, z důvodu hmotnosti, pro některé velké dorazy 
a upínací úhelníky. Nicméně zde nelze dosáhnout tvrdosti nitridované oceli. 

2-160120 Upínací úhelník- doraz 250 GK levý - hliník-titan 143,00 € �

levý doraz, standardně s milimetrovou stupnicí

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) MS: (d) Hmotnost: 

145 mm 49 mm 250 mm 14 mm 1,20 kg

2-160121 Upínací úhelník- doraz 250 GK pravý - hliník-titan 143,00 € �

pravý doraz, standardně s milimetrovou stupnicí

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) MS: (d) Hmotnost: 

145 mm 49 mm 250 mm 14 mm 1,20 kg

2-160138 Upínací úhelník- doraz 500 GK levý - hliník-titan 189,00 € �

levý doraz, standardně s milimetrovou stupnicí

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) MS: (d) Hmotnost: 

195 mm 49 mm 500 mm 14 mm 5,30 kg

2-160139 Upínací úhelník- doraz 500 GK pravý - hliník-titan 189,00 € �

pravý doraz, standardně s milimetrovou stupnicí

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) MS: (d) Hmotnost: 

195 mm 49 mm 500 mm 14 mm 5,30 kg

MS=Síla materiálu; 

= Odolnost vůči 
poškrábání = Ochrana proti ulpívání 

svařovacích kuliček = Ochrana proti korozi = Milimetrová stupnice = Hliník = Titan

c

ab

c

a
b
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Upínací úhelník- doraz 250 D / 500 D / 750 D

Upínací úhelník - doraz 250 D / 500 D / 750 D umožňuje díky své trojrozměrnosti a diagonálnímu uspořádání 
otvorů velké množství upínacích možností. Úhelník lze použít k prodloužení stolů nebo v kombinaci s dalšími 
úhelníky a dorazy jako vertikální nástavbu. K dosažení vysoké stability je vyroben z materiálu GGG40. 

2-160140.N Upínací úhelník- doraz 250 D - nitridovaný 193,00 € �

pravý doraz

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) MS: (d) Hmotnost: 

200 mm 100 mm 250 mm 14 mm 6,60 kg

2-160142.N Upínací úhelník- doraz 500 D - nitridovaný 249,00 € �

pravý doraz

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) MS: (d) Hmotnost: 

200 mm 100 mm 500 mm 14 mm 11,50 kg

2-160144.N Upínací úhelník- doraz 750 D - nitridovaný 322,00 € �

pravý doraz

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) MS: (d) Hmotnost: 

200 mm 100 mm 750 mm 14 mm 16,40 kg

MS=Síla materiálu; 

Univerzální úhelník

Univerzální úhelník je ideální pro přesné nastavení úhlů. Umožní nastavit každý celý úhlový stupeň v 
rozsahu od 10° do 150° pomocí šablony a šestihranného klíče. Šablona je součástí dodávky. 

2-160170.N Univerzální úhelník - nitridovaný 249,00 € �

včetně děrované šablony

SL: (e) Hmotnost: 

260 mm 3,40 kg

SL=Délka boku; 

� = Položka je vyráběna na sklad � = Položka je vyráběna na objednávku Vysvětlivky naleznete na straně 77

= Odolnost vůči 
poškrábání = Ochrana proti ulpívání 

svařovacích kuliček = Ochrana proti korozi

c

a
b

e
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Univerzální úhelník

Velký univerzální úhelník usnadňuje práci s úhlovými konstrukcemi, na které působí vysoké přítlačné síly vyvozené 
například hydraulickými upínacími mechanismy. V rozsahu od 0° do 225° je tento úhelník plynule nastavitelný. 
Digitální měřidlo k velmi přesnému nastavení není součástí dodávky. Příslušný 6 mm šestihranný klíč je dostupný 
pod objednacím číslem 280852.1. 

2-160171 Univerzální úhelník - povrchová úprava - černění 379,00 € �

SL: (e) Hmotnost: 

250 mm 2,80 kg

SL=Délka boku; 

Rohový nástavec - Litý

Rohový nástavec přináší díky jeho možnosti diagonálního prodloužení stolu více pracovního prostoru ve 45° úhlu. 
Rohový nástavec je variabilní pevný díl. Dá se použít jako prizma, podklad nebo spjovací kus. Je kompatibilní se 
všemi úhelníky. Rohové napojení je velmi stabilní a nabízí spojovací, dorazové a upínací možnosti do 5ti stran.  
Tato součást je vyrobena z vysoce kvalitního materiálu GGG40. 

2-160190.N Rohový nástavec - Litý - nitridovaný 128,00 € �

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) Hmotnost: 

100 mm 65 mm 100 mm 1,70 kg

= Odolnost vůči 
poškrábání = Ochrana proti ulpívání 

svařovacích kuliček = Ochrana proti korozi

e

b a

c
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Podpěra - upínací rám

Podpěra - upínací rám nabízí možnosti spojování rozdílných prvků a může být použit i jako prodloužení 
stolu nebo jako konzola. Na pěti stranách má systémové uspořádání otvorů s 50 mm rastry, které umožňují 
mnoho kombinací. Díky otvorům a dlouhé drážce je možné použít jako pevný tak i jako variabilní doraz. 

2-160300.N Podpěra - upínací rám malý 150x100x50 - nitridovaný 128,00 € �

pravý doraz

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) Hmotnost: 

150 mm 100 mm 50 mm 2,10 kg

2-160301.N Podpěra - upínací rám malý 150x100x50 - nitridovaný 128,00 € �

levý doraz

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) Hmotnost: 

150 mm 100 mm 50 mm 2,10 kg

2-160302.N Podpěra - upínací rám velký 300x200x50 - nitridovaný 196,00 € �

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) Hmotnost: 

300 mm 200 mm 50 mm 7,40 kg

Kotevní blok

Kotevní blok se používá jako nástavba stolu pro vertikální konstrukce nebo jako spojovací díl dvou 
svařovacích stolů. Spojením více upínacích kostek dohromady lze vytvořit velký pracovní stůl.  
Připevnění upínací kostky ke stolu se zajišťuje pomocí Spojovacího čepu 160560.N. Upínací kostka  
nabízí značné množství upínacích možností díky horizontálnímu/vertikálnímu uspořádání děr na  
vrchní straně a diagonálnímu uspořádání děr na bocích. 

2-160280.P Kotevní blok 300x300x100 - Plasmanitridovaný 317,00 € �

pětistranný

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) MS: (d) Hmotnost: 

300 mm 300 mm 100 mm 12 mm 16,00 kg

2-160272.P Kotevní blok 400x200x200 - Plasmanitridovaný 483,00 € �

pětistranný

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) MS: (d) Hmotnost: 

400 mm 200 mm 200 mm 12 mm 25,00 kg

2-160290.P Kotevní blok 500x500x100 - Plasmanitridovaný 672,00 € �

pětistranný

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) MS: (d) Hmotnost: 

500 mm 500 mm 100 mm 12 mm 40,00 kg

MS=Síla materiálu; 

� = Položka je vyráběna na sklad � = Položka je vyráběna na objednávku Vysvětlivky naleznete na straně 77

= Odolnost vůči 
poškrábání = Ochrana proti ulpívání 

svařovacích kuliček = Ochrana proti korozi

b a

c

b
a

c



91

16Úhelníky

Úhelník U-forma 100/100

Úhelník U-forma 100/100 se používá jako prodloužení stolu vodorovné, nebo kolmé, ale také pro kompaktní spojení dvou 
svařovacích stolů pomocí spojovacího čepu (Zboží číslo: 160560.N). Od délky 500 mm mají všechny U-Forma úhelníky ze spodní 
strany otvory pro montáž noh. V případě prodloužení stolu větším než 1000 mm je nutné k podepření úhelníku použít nohy stolu. 
Díky pětistranému a diagonálnímu uspořádání otvorů nabízí mnoho možností spojení s ostatními úhelníky. Rastry 50x50 mm 
ulehčují orientaci. Obrázky každé velikosti produktu jsou ke shlédnutí na www.siegmund.com. 

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) MS: (d) Hmotnost: 

2-160396.P Úhelník U-forma 100x100x100
Plasmanitridovaný

100 mm 100 mm 100 mm 12 mm 4,00 kg 235,00 € �

2-160360.P Úhelník U-forma 500x100x100
Plasmanitridovaný

500 mm 100 mm 100 mm 12 mm 15,00 kg 330,00 € �

2-160370.P Úhelník U-forma 1000x100x100
Plasmanitridovaný

1.000 mm 100 mm 100 mm 12 mm 27,00 kg 528,00 € �

2-160380.P Úhelník U-forma 1500x100x100
Plasmanitridovaný

1.500 mm 100 mm 100 mm 12 mm 39,00 kg 642,00 € �

2-160390.P Úhelník U-forma 2000x100x100
Plasmanitridovaný

2.000 mm 100 mm 100 mm 12 mm 51,00 kg 951,00 € �

= Odolnost vůči 
poškrábání = Ochrana proti ulpívání 

svařovacích kuliček = Ochrana proti korozi

b

a

c
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Úhelník U-forma 200/100

Úhelník U-forma 200/100 s boky širokými 200 mm se hodí jako prodloužení stolu vodorovné, nebo kolmé, ale také pro kompaktní spojení 
dvou svařovacích stolů pomocí spojovacího čepu (zboží č. 160560.N). Od délky 500 mm mají všechny U-Forma úhelníky ze spodní strany 
otvory pro montáž noh. V případě prodloužení stolu větším než 1000 mm je nutné k podepření úhelníku použít nohy stolu. Díky pětistranému 
a diagonálnímu uspořádání otvorů nabízí mnoho možností spojení s ostatními úhelníky. Rastry 50x50 mm ulehčují orientaci. Obrázky každé 
velikosti produktu jsou ke shlédnutí na www.siegmund.com. 

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) MS: (d) Hmotnost: 

2-160396.1.P Úhelník U-forma 200x100x100
Plasmanitridovaný

200 mm 100 mm 100 mm 12 mm 6,00 kg 252,00 € �

2-160360.1.P Úhelník U-forma 500x200x100
Plasmanitridovaný

500 mm 200 mm 100 mm 12 mm 22,00 kg 418,00 € �

2-160370.1.P Úhelník U-forma 1000x200x100
Plasmanitridovaný

1.000 mm 200 mm 100 mm 12 mm 38,00 kg 721,00 € �

2-160380.1.P Úhelník U-forma 1500x200x100
Plasmanitridovaný

1.500 mm 200 mm 100 mm 12 mm 55,00 kg 952,00 € �

2-160390.1.P Úhelník U-forma 2000x200x100
Plasmanitridovaný

2.000 mm 200 mm 100 mm 12 mm 72,00 kg 1.276,00 € �

� = Položka je vyráběna na sklad � = Položka je vyráběna na objednávku Vysvětlivky naleznete na straně 77

= Odolnost vůči 
poškrábání = Ochrana proti ulpívání 

svařovacích kuliček = Ochrana proti korozi

b

a

c
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Rychloupínací čep

Rychloupínací čep se šroubovým uzávěrem je ideální prvek pro spojení montážních částí stavebnice Siegmund. 
Charakteristickým prvkem rychloupínacího čepu jsou velké ložiskové kuličky, mající minimální plošný tlak, čímž v 
dané fázi šetří otvory v prvcích stavebnice. Kulička uprostřed redukuje tření a zajišťuje přenos síly ručního šroubování 
na vnější kuličky. Nové provedení čepu se již dodává bez O-kroužků. Tento čep NENÍ vhodný pro spojování stolu a 
úhelníku “U-forma”! Utahovací moment závisí na typu stolu. 

2-160510 Rychloupínací čep krátký - povrchová úprava - černění 29,00 € �

vhodný pro upnutí 2 dílů, se šroubovatelnou hlavou

Délka: (a) Ø: SK: AM: ZK: Hmotnost: 

53 mm 16 mm 55 kN 10 Nm 10 kN 0,08 kg

2-160512 Rychloupínací čep dlouhý - povrchová úprava - černění 35,00 € �

vhodný pro upnutí 3 dílů, se šroubovatelnou hlavou

Délka: (a) Ø: SK: AM: ZK: Hmotnost: 

65 mm 16 mm 55 kN 10 Nm 10 kN 0,10 kg

SK=Smyková síla; AM=Utahovací moment; ZK=Tahová síla; 

Univerzální čep

Univerzální čep slouží ke spojení jednotlivých prvků stavebnice. Čep slouží k upnutí částí rúzných šířek a 
umožňuje stažení prvků v rozsahu od 22 mm do 28 mm, dlouhý čep pak v rozsahu od 34 mm do 40 mm.  
K upínání jsou použity kuličky které, zamezují deformaci otvoru při velké upínací síle. Univerzální čep je možné 
dotáhnout příslušným ručním kolečkem nebo šestihranným klíčem (Zboží číslo: 280852.1). Tento čep NENÍ 
vhodný pro spojování stolu a úhelníku “U-forma”! Utahovací moment závisí na typu stolu. 

2-160532 Univerzální čep krátký - povrchová úprava - černění 30,00 € �

vhodný pro upnutí 2 dílů

Délka: (a) Ø: SK: AM: ZK: Hmotnost: 

59 mm 16 mm 50 kN 10 Nm 10 kN 0,11 kg

2-160533 Univerzální čep dlouhý - povrchová úprava - černění 37,00 € �

vhodný pro upnutí 3 dílů

Délka: (a) Ø: SK: AM: ZK: Hmotnost: 

71 mm 16 mm 50 kN 10 Nm 10 kN 0,12 kg

SK=Smyková síla; AM=Utahovací moment; ZK=Tahová síla; 

� = Položka je vyráběna na sklad � = Položka je vyráběna na objednávku Vysvětlivky naleznete na straně 77
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Upínací čep s nízkou hlavou

Upínací čep s nízkou hlavou je určený pro upínání skrz drážky. Jeho účelem je, stejně jako u čepů se zápustnou 
hlavou, snížení výšky sestavy. Ideální pro AKU šroubovák s kroutícím momentem 10 Nm. Tento čep NENÍ vhodný 
pro spojování stolu a úhelníku “U-forma”! Utahovací moment závisí na typu stolu. 

2-160522 Upínací čep s nízkou hlavou krátký - povrchová úprava - černění 25,00 € �

vhodný pro upnutí 2 dílů

Délka: (a) Ø: SK: AM: ZK: Hmotnost: 

36 mm 16 mm 55 kN 10 Nm 10 kN 0,05 kg

2-160523 Upínací čep s nízkou hlavou dlouhý - povrchová úprava - černění 31,00 € �

vhodný pro upnutí 3 dílů

Délka: (a) Ø: SK: AM: ZK: Hmotnost: 

48 mm 16 mm 55 kN 10 Nm 10 kN 0,08 kg

SK=Smyková síla; AM=Utahovací moment; ZK=Tahová síla; 

Čep se zápustnou hlavou

Čep se zápustnou hlavou se používá jako skryté spojení mezi Siegmund-montážními díly. Svou konstrukcí 
odpovídá ostatním upínacím čepům se čtyřmi kuličkami. Hlava čepu je ukryta v záhlubu otvoru tak, že nad 
upnutý díl nevyčnívá. Čep se zápustnou hlavou není vhodné používat pro upínání skrz drážku. Tento čep 
NENÍ vhodný pro spojování stolu a úhelníku “U-forma”! Utahovací moment závisí na typu stolu. 

2-160528 Čep se zápustnou hlavou krátký - povrchová úprava - černění 24,00 € �

vhodný pro upnutí 2 dílů

Délka: (a) Ø: SK: AM: ZK: Hmotnost: 

31 mm 16 mm 55 kN 10 Nm 3 kN 0,04 kg

2-160529 Čep se zápustnou hlavou dlouhý - povrchová úprava - černění 29,00 € �

vhodný pro upnutí 3 dílů

Délka: (a) Ø: SK: AM: ZK: Hmotnost: 

43 mm 16 mm 55 kN 10 Nm 3 kN 0,05 kg

SK=Smyková síla; AM=Utahovací moment; ZK=Tahová síla; 
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Vymezovací čep

Vymezovací čep se používá např. k jištění úhelníků, které se dají upevnit jen jedním upínacím 
čepem. Tak můžeme nahradit upínací čep tímto levnějším. Dále pak můžeme vytyčením tvořit 
různé úhly např. 90° nebo 45°. Tento čep NENÍ vhodný pro spojování stolu a úhelníku “U-forma”! 

2-160540 Vymezovací čep - povrchová úprava - černění 9,00 € �

Délka: (a) Ø: Hmotnost: 

38 mm 16 mm 0,07 kg

Spojovací čep

Spojovací čep je speciálně vyvinutý pro dlouhodobé spojení komponent Siegmund, jako jsou 
například stoly nebo U-Forma úhelníky. Šestihranné zapuštění a schopnost samostředění 
umožňují snadnou montáž. Spojovací čep zajišťuje pevné šroubové spojení. Tento čep by 
neměl být používán pro spojování dílů přes drážky. 

2-160560.N Spojovací čep krátký - nitridovaný 15,00 € �

vhodný pro upnutí 2 dílů, s vnitřním šestihranem

Délka: (a) Ø: SK: AM: ZK: Hmotnost: 

25 mm 16 mm 50 kN 15 Nm 4 kN 0,03 kg

2-160561 Spojovací čep dlouhý - povrchová úprava - černění 18,00 € �

vhodný pro upnutí 3 dílů, s vnitřním šestihranem

Délka: (a) Ø: SK: AM: ZK: Hmotnost: 

37 mm 16 mm 50 kN 15 Nm 4 kN 0,05 kg

SK=Smyková síla; AM=Utahovací moment; ZK=Tahová síla; 

� = Položka je vyráběna na sklad � = Položka je vyráběna na objednávku Vysvětlivky naleznete na straně 77

= Odolnost vůči 
poškrábání = Ochrana proti ulpívání 

svařovacích kuliček = Ochrana proti korozi = Hliník
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Magnetický upínací čep

Magnetický upínací čep umožňuje rychlé upnutí bez šroubování. Velmi citlivě upíná součásti jako 
např. tenké plechy a také stavební díly, u kterých není jiná možnost upnutí dílů z protější strany, 
např. uzavřené plechové bedny. Distanční pouzdo je speciálně vyvinuto pro použití tam, kde jsou 
vzdálené plochy mezi upínacími prvky. (Systém 28: 280741 / Systém 16: 160539) 

2-160740 Magnetický upínací čep 34 - Hliník 12,00 € �

Délka stopky 12 mm

Délka: (a) Ø: Hmotnost: 

34 mm 16 mm 0,02 kg

2-160740.1 Magnetický upínací čep 46 - Hliník 14,00 € �

Délka stopky 24 mm

Délka: (a) Ø: Hmotnost: 

46 mm 16 mm 0,03 kg

2-160740.2 Magnetický upínací čep 58 - Hliník 16,00 € �

Délka stopky 36 mm

Délka: (a) Ø: Hmotnost: 

58 mm 16 mm 0,04 kg

2-160539 Distanční kroužek pro magnetický čep - povrchová úprava - černění 2,00 € �

Délka: (a) Ø: Hmotnost: 

12 mm 21 mm 0,02 kg

= Odolnost vůči 
poškrábání = Ochrana proti ulpívání 

svařovacích kuliček = Ochrana proti korozi = Hliník
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Šroubová svěrka Professional

Šroubová svěrka Professional je nářadí, kterým můžeme rychle, silně a přesně upnout různé obrobky. Efektivita spočívá v 
ušetření času, rychlém upnutí a snadné přestavitelnosti. Pro individuální potřeby nabízíme speciální délky horizontálních a 
vertikálních ramen. Rozměr profilu horizontálního ramene je 20x10 mm. Rozměr profilu vertikálního ramene je 20x13 mm. 
Vertikální rameno je kaleno. Dlouhá životnost a výkonnost svěrky je zajištěna díky použití kvalitního materiálu a možnosti 
objednání samostatných náhradních dílů. Pomocí nového ručního kolečka na křížovém vedení může být velmi rychle 
nastavena pracovní výška. Přítlačná opěrka svěrky je vyměnitelná a je nabízena v několika variantách. Více informací o 
přítlačných opěrkách najdete na straně 100. 

2-160610 Šroubová svěrka Professional - povrchová úprava - černění / nitridovaný 52,00 € �

Průměr kuličky šroubu 8 mm

maximální zatížení Šířka: (b) Výška: (c) Hmotnost: 

2,5 kN 163 mm 200 mm 1,20 kg

Šroubová svěrka Professional 45°/90°

Šroubová svěrka Professional 45°/90° nahrazuje standardní 45° nebo 90° šroubové svěrky. Díky plynulé otáčivosti 
0°-360° určuje nová pravidla upínání. Rozměr ramen je 20x13 mm. Díky novému ručnímu kolečku na křížovém 
vedení svěrky lze nastavit pracovní výšku během okamžiku. Přítlačná opěrka svěrky je vyměnitelná a je nabízena v 
několika variantách. Více informací o přítlačných opěrkách najdete na straně 100. 

2-160630 Šroubová svěrka Professional 45°/90° - povrchová úprava - černění 49,00 € �

Průměr kuličky šroubu 8 mm

maximální zatížení Výška: (c) Hmotnost: 

2,5 kN 200 mm 0,75 kg

Rychloupínací svěrka Profesional

Rychloupínacá svěrka Professional slouží k rychlému a pevnému upnutí svařovaných částí. Sílu upnutí lze 
individuálně nastavit. Pomocí nového ručního kolečka je možné nastavit pracovní výšku během okamžiku. 
Průřez použitých ramen je 20x10 mm a 20x13 mm. Vertikální rameno je zesíleno. Rychloupínací svěrka je 
doporučena pouze pro plasmanitridované stoly systém 16. 

2-160606 Rychloupínací svěrka Profesional - povrchová úprava - černění 67,00 € �

maximální zatížení Šířka: (b) Výška: (c) Hmotnost: 

2,5 kN 132 mm 150 mm 0,90 kg

� = Položka je vyráběna na sklad � = Položka je vyráběna na objednávku Vysvětlivky naleznete na straně 77
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Šroubová svěrka s trubkou

Svěrka s vertikální trubkou je nástroj, který Vám umožní rychlé přesné upínání nejrůznějších svařovaných součástí. Efektivity je 
dosaženo úsporou času, rychlým nastavením a snadnou demontáží. Pro individuální potřeby nabízíme vertikální a horizontální 
ramena ve speciálních délkách. Dlouhá životnost je zajištěna použitím galvanizovaného materiálu a možností samostatně 
objednat jednotlivé části svěrky. Přítlačná opěrka svěrky je vyměnitelná a je nabízena v několika variantách. Více informací o 
přítlačných opěrkách najdete na straně 100. Vhodná pro jednoduché aplikace (viz. max. zatížení) 

2-160601 Šroubová svěrka s trubkou - povrchová úprava - černění 49,00 € �

Průměr kuličky šroubu 8 mm

maximální zatížení Šířka: (b) Výška: (c) Hmotnost: 

1,5 kN 163 mm 200 mm 1,00 kg

Upínka trubek Univerzální

Univerzální svěrka s trubkou a úhlem natočení + / - 42° umožňuje flexibilní upínání díky otočnému pohybovému 
šroubu. Tato svěrka s trubkou kombinuje výhody běžných svěrek se svěrkami 45° nebo 90°. Může být použita 
pro upínaní ploch pod úhlem nebo kolmých. Výsledkem je mnoho nových možností, rozšířený a více variabilní 
rozsah upnutí. Délka vertikální trubky je 150 mm. Přítlačná opěrka svěrky je vyměnitelná a je nabízena v několika 
variantách. K ustavení vertikální trubky do systémových otvorů se používá stavěcí kroužek (zboží číslo: 160653). 

2-160604 Upínka trubek Univerzální - povrchová úprava - černění 52,00 € �

Průměr kuličky šroubu 8 mm

maximální zatížení Šířka: (b) Výška: (c) Hmotnost: 

0,6 kN 165 mm 150 mm 0,80 kg

Šroubová svěrka Basic

Se šroubovou svěrkou lze upínat svařované díly rychle a pevně. Vzdálenost mezi svěrkou a svařovanými díly 
se dá nastavit otáčením. Díky vyměnitelným přítlačným opěrkám můžou být upnuty nejrůznější součásti. 

2-160620 Šroubová svěrka Basic - povrchová úprava - černění 41,00 € �

Průměr kuličky šroubu 8 mm

maximální zatížení Šířka: (b) Výška: (c) Hmotnost: 

2,5 kN 128 mm 200 mm 0,95 kg
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Přítlačná opěrka pro šroubovou svěrku

Přítlačná opěrka je vhodná k upínání jak pro kulaté, tak i pro hranaté součásti. Díky naklápění je dosaženo přesného 
upnutí svařovaného kusu. Výměnu je možné provést stažením bez použití nástrojů. Přítlačná opěrka je dostupná 
v několika materiálových variantách. Přítlačná opěrka z polyamidu je vhodná u povrchů citlivých na poškrábání. 
Přítlačná opěrka z ušlechtilé oceli se používá při svařování součástí z nerez materiálu. 

2-160656 Přítlačná opěrka pro šroubovou svěrku - povrchová úprava - černění / nitridovaný 7,00 € �

Pro šroub s trapézovým závitem 12 x 3 mm

Výška: (c) Ø: Hmotnost: 

14 mm 25 mm 0,02 kg

2-160656.E Přítlačná opěrka pro šroubovou svěrku - Nerez 10,00 € �

Pro šroub s trapézovým závitem 12 x 3 mm

Výška: (c) Ø: Hmotnost: 

14 mm 25 mm 0,02 kg

2-160656.PA Přítlačná opěrka pro šroubovou svěrku - Polyamid 7,00 € �

Pro šroub s trapézovým závitem 12 x 3 mm

Výška: (c) Ø: Hmotnost: 

14 mm 25 mm 0,01 kg

Duo Prizma Ø 25 pro šroubovou svěrku

Duo prizmu lze použít jako díl nasazovaný do 16 mm otvorů k ustavení trubek nebo jako upínací element 
šroubových svěrek. 120° úhel zajišťuje stabilitu opěrných ploch u kulatých trubek. Díky zploštěným hranám 
se může prizma použít jako podložka svařovaných dílů. Přítlačná opěrka z polyamidu je vhodná u povrchů 
citlivých na poškrábání. Prizma z polyamidu je vhodná pouze pro použití na šroubových svěrkách. 

2-160650 Duo Prizma Ø 25 - povrchová úprava - černění / nitridovaný 10,00 € �

Pro šroub s trapézovým závitem 12 x 3 mm, bez O-kroužku

Výška: (c) Ø: Hmotnost: 

19 mm 25 mm 0,04 kg

2-160650.A Duo Prizma Ø 25 - Hliník 12,00 € �

Pro šroub s trapézovým závitem 12 x 3 mm, bez O-kroužku

Výška: (c) Ø: Hmotnost: 

19 mm 25 mm 0,01 kg

2-160650.PA Duo Prizma Ø 25 - Polyamid 10,00 € �

Pro šroub s trapézovým závitem 12 x 3 mm, bez O-kroužku

Výška: (c) Ø: Hmotnost: 

19 mm 25 mm 0,01 kg

� = Položka je vyráběna na sklad � = Položka je vyráběna na objednávku Vysvětlivky naleznete na straně 77

= Polyamid = Hliník

120°
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Kulová přítlačná opěrka pro šroubovou svěrku

Kulová přítlačná opěrka pro šroubovou svěrku je specializovaný díl pro upínání v rozích nebo drážkách. 
Díky naklápění je dosaženo přesného upnutí obráběného kusu. Výměna je provedena stažením bez 
použití nástrojů. Jednoduchým stažením můžeme opěrku vyměnit nebo vyčistit. Kulová přítlačná opěrka 
je dostupná v několika materiálových variantách. Kulová přítlačná opěrka z polyamidu je vhodná u 
povrchů citlivých na poškrábání. Kulová přítlačná opěrka z ušlechtilé oceli se používá při svařování 
součástí z nerez materiálu. 

2-160660 Kulová přítlačná opěrka pro šroubovou svěrku - povrchová úprava - černění 7,00 € �

Pro šroub s trapézovým závitem 12 x 3 mm

Výška: (c) Ø: Hmotnost: 

13 mm 20 mm 0,02 kg

2-160660.E Kulová přítlačná opěrka pro šroubovou svěrku - Nerez 10,00 € �

Pro šroub s trapézovým závitem 12 x 3 mm

Výška: (c) Ø: Hmotnost: 

13 mm 20 mm 0,02 kg

2-160660.PA Kulová přítlačná opěrka pro šroubovou svěrku - Polyamid 8,00 € �

Pro šroub s trapézovým závitem 12 x 3 mm

Výška: (c) Ø: Hmotnost: 

13 mm 20 mm 0,01 kg

2-160661 Kulová přítlačná opěrka pro šroubovou svěrku - povrchová úprava - černění 12,00 € �

trapézový závit 12 x 3 mm, pro speciální aplikace

Výška: (c) Ø: Hmotnost: 

25 mm 25 mm 0,07 kg

Krátký šroub

Krátký šroub s pouzdrem a prizmou je ideální nástroj pro upínání pomocí úhelníků nebo jiných 
stavebních dílů Siegmund a je konstruován tak, aby se daly obrobky upevnit skrz 16 mm otvory. 
Krátký šroub se dá seřizovat pomocí vidlicového nebo šestihranného klíče. 

2-160666 Krátký šroub s pouzdrem a prizmou - povrchová úprava - černění 20,00 € �

trapézový závit 12 x 3 mm

Výška: (c) Ø: Hmotnost: 

75 mm  - 0,10 kg

2-160618 Pouzdro se závitem - povrchová úprava - černění 10,00 € �

trapézový závit 12 x 3 mm

Výška: (c) Ø: Hmotnost: 

10 mm 19 mm 0,01 kg

= Polyamid = Hliník

c
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Vario Prizma Ø 50 90°/120° se šroubovatelným čepem

Vario prizma Ø 50 je díky 90° a 120° úhlu vhodná nejen pro kulaté, ale i čtyřhranné trubky. Prizma je vhodná pro 
kulaté trubky do průměru 80 mm a může být univerzálně použita u všech 16 mm otvorů. Prizma se šroubovatelným 
čepem může být upevněna do systému otvorů. Pro polohování prizmy nezávisle na systému otvorů, lze jednoduše 
z prizmy čep odšroubovat. Pracovní výška prizmy může být upravena pomocí nástavce prizmy. Přítlačná opěrka z 
polyamidu je vhodná u povrchů citlivých na poškrábání. 

2-160645.1.N Vario Prizma Ø 50 90°/120° se šroubovatelným čepem - nitridovaný 31,00 € �

Závit M10 například pro nástavec prizmy číslo 160649

Výška: (c) Ø: Hmotnost: 

20 mm 50 mm 0,21 kg

2-160645.1.A Vario Prizma Ø 50 90°/120° se šroubovatelným čepem - Hliník 42,00 € �

Závit M10 například pro nástavec prizmy číslo 160649

Výška: (c) Ø: Hmotnost: 

20 mm 50 mm 0,07 kg

2-160645.1.PA Vario Prizma Ø 50 90°/120° se šroubovatelným čepem - Polyamid 40,00 € �

Závit M10 například pro nástavec prizmy číslo 160649

Výška: (c) Ø: Hmotnost: 

20 mm 50 mm 0,03 kg

2-160641 Vario Prizma Ø 50 90°/120° bez čepu - povrchová úprava - černění 32,00 € �

Prizma může upevněna pomocí čepu

Výška: (c) Ø: Hmotnost: 

35 mm 50 mm 0,39 kg

Upínací kužel

Pomocí upínacího kuželu lze upínat trubky do průměru < 45 mm. 
Upínací kužel je připevňován čepy. 

2-160670 Upínací kužel - povrchová úprava - černění / nitridovaný 13,00 € �

Výška: (c) Ø: Hmotnost: 

40 mm 45 mm 0,26 kg

� = Položka je vyráběna na sklad � = Položka je vyráběna na objednávku Vysvětlivky naleznete na straně 77

= Odolnost vůči 
poškrábání = Ochrana proti ulpívání 

svařovacích kuliček = Ochrana proti korozi = Hliník = Polyamid

90/120°

c

c
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Prizma Ø 80 120° se šroubovatelným čepem

Prizma Ø 80 mm s úhlem 120° je univerzálně použitelná pro všechny 16 mm otvory. Hodí se pro 
všechny trubky s průměrem do 120 mm. Prizma se šroubovatelným čepem může být upevněna do 
systému otvorů. Pro polohování prizmy nezávisle na systému otvorů, lze jednoduše z prizmy čep 
odšroubovat. Pracovní výška prizmy může být upravena pomocí nástavce prizmy. Přítlačná opěrka 
z polyamidu je vhodná u povrchů citlivých na poškrábání. 

2-160652.1 Prizma Ø 80 120° se šroubovatelným čepem - povrchová úprava - černění / nitridovaný 34,00 € �

Závit M10 například pro nástavec prizmy číslo 160649

Výška: (c) Ø: Hmotnost: 

30 mm 80 mm 0,77 kg

2-160652.1.A Prizma Ø 80 120° se šroubovatelným čepem - Hliník 52,00 € �

Závit M10 například pro nástavec prizmy číslo 160649

Výška: (c) Ø: Hmotnost: 

30 mm 80 mm 0,77 kg

2-160652.1.PA Prizma Ø 80 120° se šroubovatelným čepem - Polyamid 52,00 € �

Závit M10 například pro nástavec prizmy číslo 160649

Výška: (c) Ø: Hmotnost: 

30 mm 80 mm 0,77 kg

Sada podložek 7-mi dílná

7-mi dílný základní set nabízí variabilní možnosti pro vytvoření výšky základní roviny. Základní desku 
můžeme pomocí jednotlivých prvků setu výškově nastavovat od 1-60 mm. Vytvoření potřebné výšky co 
možná nejpřesněji dosáhneme pomocí podložek o síle 1 mm. Přesné síly jsou uvedeny na jednotlivých 
podložkách. Díky O-kroužku lze díly setu snadno a rychle ustavit. Základní set je kompatibilní se 
systémem otvorů 16 a také se závity M10, na vnitřní straně má možnost našroubování zákazníkova 
specifického stavebního dílu nebo prizmy. Odstupňovaných po: 1 / 2 / 3 / 5 / 10 / 20 mm. 

2-160821 Sada podložek 7-mi dílná - povrchová úprava - černění 32,00 € �

Výška: (c) Ø: Hmotnost: 

65 mm 25 mm 0,17 kg

2-160821.1 Polohovací čep - povrchová úprava - černění 16,00 € �

Výška: (c) Ø: Hmotnost: 

65 mm 25 mm 0,09 kg

2-160821.2 Sada vymezovacích podložek 16,00 € �

Výška: (c) Ø: Hmotnost: 

 - 25 mm 0,08 kg

= Odolnost vůči 
poškrábání = Ochrana proti ulpívání 

svařovacích kuliček = Ochrana proti korozi = Hliník = Polyamid

120°

c
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Nástavec prizmy

Nástavec prizmy se dá našroubovat na všechny prizmy rychle a bezpečně a vytváří tak možnost 
nastavení prizem do různých výšek pomocí podložek (Zboží číslo 160821). Pomocí šroubové podložky 
(Zboží číslo 160822) je možné libovolné nastavení polohy. Díky závitu může být nástavec prizmy 
našroubovaný k dalším nástavcům nebo může být připojen k jiným konstrukcím. 

2-160649.1 Nástavec prizmy 50 - povrchová úprava - černění 15,00 € �

Délka: (a) Ø: Hmotnost: 

50 mm 16 mm 0,08 kg

2-160649.2 Nástavec prizmy 100 - povrchová úprava - černění 19,00 € �

Délka: (a) Ø: Hmotnost: 

100 mm 16 mm 0,15 kg

2-160649 Čep prizmy se závitem - povrchová úprava - černění 6,00 € �

Délka: (a) Ø: Hmotnost: 

10 mm 16 mm 0,02 kg

2-160649.0 Speciální šroub 6,00 € �

pro prizmy Systém 16

Délka: (a) Ø: Hmotnost: 

10 mm 16 mm 0,02 kg

Šroubová podložka

Šroubová podložka slouží speciálně pro výškové nastavení v rozsahu od 55-75 mm. Ve spojení s 
nástavci prizem a základním 10-ti dílným setem se výškové rozpětí značně zvětšuje. 

2-160822 Šroubová podložka Ø 50 - povrchová úprava - černění 28,00 € �

Výška: (c) Ø: Hmotnost: 

55 - 75 mm 50 mm 0,71 kg

� = Položka je vyráběna na sklad � = Položka je vyráběna na objednávku Vysvětlivky naleznete na straně 77

= Milimetrová stupnice

a

c
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Výškově nastavitelná podpěra s milimetrovou stupnicí

Výškově stavitelná podpěra se stupnicí nabízí pevnou opěrnou plochu pro různé konstrukce a může být 
použita pro všechny systémy otvorů. Výška může být plynule nastavena v rozsahu 20-105 mm pomocí 
regulačního kolečka a pojistné matice. Výška může být díky stupnici nastavena přesně v milimetrech. 

2-160824 Výškově nastavitelná podpěra s milimetrovou stupnicí - povrchová úprava - černění 35,00 € �

včetně Stavěcí šroub

Délka: (a) Ø: Hmotnost: 

125 mm 40 mm 0,33 kg

= Milimetrová stupnice
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Vertikální rychloupínka s adaptérem

Vertikální rychloupínka s adaptérem je univerzální pro všechny 16 mm otvory. Velké funkční 
možnosti nabízí vertikální rychloupínka ve spojení s univerzálním dorazem zboží č. 160420.N. 

2-160705 Vertikální rychloupínka s adaptérem 34,00 € �

adaptér 160715

Hmotnost: 

0,95 kg

2-009082 Vertikální rychloupínka 22,00 € �

Hmotnost: 

0,39 kg

Přímá rychloupínka s adaptérem

Přímá rychloupínka s adaptérem je univerzální pro všechny 16 mm otvory. Velké funkční 
možnosti nabízí upínací zařízení ve spojení s univerzálním dorazem zboží č. 160420.N. 

2-160710 Přímá rychloupínka s adaptérem 37,00 € �

adaptér 160715

Hmotnost: 

0,91 kg

2-009083 Přímá rychloupínka 25,00 € �

Hmotnost: 

0,40 kg

� = Položka je vyráběna na sklad � = Položka je vyráběna na objednávku

0-28 mm

40-75 mm

35 mm

60-75 mm
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Adaptér s otvory / Adaptér polotovar bez otvoru

Adaptér s otvory je univerzálně použitelný u všech 16 mm otvorů. 
Díky použitému O-kroužku dosáhne maximální přesnosti. 

2-160715 Adaptér s otvory Ø 48 / 15 - povrchová úprava - černění 12,00 € �

pro rychloupínky

Výška: (c) Ø: MS: (d) Hmotnost: 

22 mm 48 mm 15 mm 0,20 kg

2-160720 Adaptér polotovar bez otvoru Ø 48 / 15 - povrchová úprava - černění 12,00 € �

pro rychloupínky

Výška: (c) Ø: MS: (d) Hmotnost: 

22 mm 48 mm 15 mm 0,25 kg

MS=Síla materiálu; 

d c
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Vozík na nářadí

Vozík na nářadí nabízí dost místa pro vaše nářadí. Přehledně uspořádané nářadí máte rychle po ruce. 
Velké úhelníky lze prakticky a bezpečně uložit ve vnitřním prostoru. Díky kolečkům je nářadí rychle 
dopraveno na jiné pracovní místo. 

2-160910 Vozík na nářadí - lakovaný 459,00 € �

Max. celková hmotnost 240 kg

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) Hmotnost: 

555 mm 560 mm 680 mm 30,00 kg

Panel na nářadí

S panelem na nářadí Siegmund je Vaše příslušenství vždy na dosah. Může být jednoduše připevněn 
upínacími čepy ke stolu nebo přišroubován na zeď. 

2-160912 Panel na nářadí - lakovaný 188,00 € �

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) Hmotnost: 

500 mm 50 mm 500 mm 7,40 kg

c

a
b

c

b a
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Modul pro držák nářadí

S tímto držákem snadno vytvoříte prostor pro přehledné uložení vašeho nářadí. Držák 160930 je vhodný pro 
šroubové svěrky, prizmy a čepy. Držák 160931 je vhodný pouze pro prizmy a čepy. Použitím čepu 160936 
získáte možnost umístit na držák součásti s otvory 16 mm. Potřebná zadní deska není součástí dodávky.  
Její síla by měla být nejméně 5 cm. 

2-160930 Modul pro držák nářadí s krytkami - lakovaný 55,00 € �

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) Ø: Hmotnost: 

500 mm 80 mm 90 mm 16 mm 1,90 kg

2-160931 Modul pro držák nářadí bez krytek - lakovaný 39,00 € �

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) Ø: Hmotnost: 

500 mm 80 mm 90 mm 16 mm 1,60 kg

2-160936.10 Čep pro zavěšení dílů - povrchová úprava - černění 11,00 € �

10ks v balení

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) Ø: Hmotnost: 

22 mm  -  - 16 mm 0,01 kg

Šestihranný klíč

Šestihranný klíč 4 je praktické pracovní nářadí k rychlému a pevnému dotažení. Jako efektivní pomocné 
nářadí je šestihranný klíč 4 vhodný pro upínací čepy a šroubové svěrky. 

2-160852 Šestihranný klíč 4 9,00 € �

žlutý

Hmotnost: 

0,06 kg

� = Položka je vyráběna na sklad � = Položka je vyráběna na objednávku

b

a c
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Ochranná zástěna

Pomocí ochranné zástěny můžete Váš svařovací stůl rozdělit do dvou pracovních ploch. Můžete určit polohu 
a velikost pracovní plochy dle příslušných požadavků. Ochranná zástěna chrání obě pracovní plochy před 
svařovacími kuličkami z přilehlých pracovišť. Ochranná zástěna je zinkovaná a je upevnitelná dvěma čepy. 
(Ochranná zástěna není odolná proti poškrábání.) 

2-280980 Ochranná zástěna 144,00 € �

barevné lakování dle požadavků zákazníka je možné za příplatek

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) Hmotnost: 

1.600 mm 50 mm 800 mm 23,00 kg

2-000520 Víceúčelový kuličkový rychloupínací čep krátký 28 -> 16 - povrchová úprava - černění 42,00 € �

Délka: (a) Ø: SK: AM: ZK: Hmotnost: 

75 mm 40 mm 55 kN 10 Nm 10 kN 0,32 kg

SK=Smyková síla; AM=Utahovací moment; ZK=Tahová síla; 

Uzemnění

Uzemnění zaručuje 100% kontakt se svařovacím stolem, takže nedochází k přehřívání. Jednoduchá montáž 
upevněním k systému otvorů. Zatížení až do 500 ampér, Průřez kabelu 70-95 mm². 

2-000810 Uzemnění Komfort 37,00 € �

Hmotnost: 

0,66 kg

b a

c
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Držák hořáku

Držák hořáku lze umístit do každého systémového otvoru a poskytuje místo pro 
odložení vašeho svařovacího hořáku. 

2-160920 Držák hořáku - povrchová úprava - černění 18,00 € �

Výška: (c) Hmotnost: 

200 mm 0,27 kg

Kartáč

Kartáč s průměrem 17 mm je speciálně vytvořen k čistění otvorů 16 mm. 
S kartáčem bez obtíží odstraníme z otvorů nečistoty. 

2-160820 Kartáč Ø 17 s ochrannou krytkou 13,00 € �

Ø: Hmotnost: 

17 mm 0,05 kg

2-160820.10 Kartáč Ø 17 bez rukojeťi / 10 ks v balení 48,00 € �

Ø: Hmotnost: 

17 mm 0,05 kg

� = Položka je vyráběna na sklad � = Položka je vyráběna na objednávku

c
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Přepravní držák

Přepravní držák s upevňovací deskou má nosnost 700 kg. Je používán na svařovací stoly a další těžké 
Siegmund prvky k ulehčení dopravy a zvedání. Upnutí se provede rychle a snadno pomocí upínacích čepů. 
Při použití přepravního držáku musí být dodrženy všeobecně platné předpisy pro zvedání. Při nesprávném 
použití může být výrazně redukována nosnost držáku. Během transportu by stůl neměl být zvedán do větší 
výšky než 100 mm. Pod úrovní stolu se nesmí nikdo pohybovat. Přepravní držáky můžou být dále použity 
jako úchyty pro upínací pásy. Pro Vaši bezpečnost prosím dodržujte následující pokyny: Matice a šrouby by 
měly být bezpečně dotaženy. Matice a šrouby by měly přiléhat k povrchu. Délka závitu musí být dostatečná. 
Vyvarujte se silám působícím z boku. 

2-160830 Přepravní držák s upevňovací deskou 48,00 € �

nosné zatížení 700 kg (včetně 4x 160510)

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) Hmotnost: 

100 mm 100 mm 25 mm 1,70 kg

2-000835.N Přepravní držák - nitridovaný 79,00 € �

nosné zatížení 2500 kg (včetně 2x 280510), nosné zatížení 1000 kg (včetně 2x 002822), nosné zatížení 700 kg (včetně 2x 160510)

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) Hmotnost: 

200 mm 100 mm 165 mm 4,50 kg

� = Položka je vyráběna na sklad � = Položka je vyráběna na objednávku Vysvětlivky naleznete na straně 77

= Odolnost vůči 
poškrábání = Ochrana proti ulpívání 

svařovacích kuliček = Ochrana proti korozi
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Excentrický doraz

Excentrický doraz je díky jednoduchému otočnému mechanismu vhodný prvek pro plynulé a 
přesné nastavení polohy. Jeho další výhoda spočívá v prostorové nenáročnosti. 

2-220403.N Excentrický doraz Ø 100 - nitridovaný 18,00 € �

použitelný také jako podložka

Ø: MS: (d) Hmotnost: 

100 mm 18 mm 1,04 kg

2-220402.N Excentrický doraz Ø 60 se závitem M10 - nitridovaný 18,00 € �

pro ukotvení

Ø: MS: (d) Hmotnost: 

60 mm 18 mm 0,33 kg

MS=Síla materiálu; 

Univerzální doraz 150 L

Univerzální doraz 150 L umožňuje přesné ustavení dílu díky drážce s rozsahem 0-100 mm. 

2-220410.N Univerzální doraz 150 L - nitridovaný 25,00 € �

standardně s oboustrannou milimetrovou stupnicí

Délka: (a) Šířka: (b) MS: (d) VB: Hmotnost: 

150 mm 50 mm 18 mm 100 mm 0,67 kg

MS=Síla materiálu; VB=rozsah nastavení; 

� = Položka je vyráběna na sklad � = Položka je vyráběna na objednávku Vysvětlivky naleznete na straně 77

= Odolnost vůči 
poškrábání = Ochrana proti ulpívání 

svařovacích kuliček = Ochrana proti korozi = Milimetrová stupnice

d b

a
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Univerzální doraz 225 L

Univerzální doraz 225 L může být ustaven pevně nebo variabilně díky kombinaci díry a drážky 
(nastavitelné v rozsahu 100 mm). Dále je doraz vhodný k použití s prizmami a adaptéry. 

2-220420.N Univerzální doraz 225 L - nitridovaný 39,00 € �

standardně s oboustrannou milimetrovou stupnicí

Délka: (a) Šířka: (b) MS: (d) VB: Hmotnost: 

225 mm 50 mm 18 mm 100 mm 1,14 kg

MS=Síla materiálu; VB=rozsah nastavení; 

Univerzální doraz 500 S

Univerzální doraz 500 S byl speciálně vyvinut pro ustavení rozměrných 
komponent. Díky kombinaci otvorů a dlouhé drážky vytváří spoustu fixačních a 
variabilních upevňovacích možností. Nastavitelný rozsah drážky je 0-200 mm. 

2-220430.N Univerzální doraz 500 S - nitridovaný 59,00 € �

5 otvorů

Délka: (a) Šířka: (b) MS: (d) VB: Hmotnost: 

500 mm 100 mm 18 mm 200 mm 6,01 kg

MS=Síla materiálu; VB=rozsah nastavení; 

Univerzální doraz 300

Univerzální doraz 300 díky otvorům a drážce umožňuje rozšířit použití při vytváření 
dorazových možností. Nastavitelný rozsah drážky je 0-100 mm. 

2-220426.N Univerzální doraz 300 - nitridovaný 43,00 € �

3 otvory

Délka: (a) Šířka: (b) MS: (d) VB: Hmotnost: 

300 mm 50 mm 18 mm 100 mm 1,54 kg

MS=Síla materiálu; VB=rozsah nastavení; 

= Odolnost vůči 
poškrábání = Ochrana proti ulpívání 

svařovacích kuliček = Ochrana proti korozi = Milimetrová stupnice

a

d b

d b

a

d b

a



116

22 Úhelníky

Upínací úhelník- doraz 175 L

Úhelník - doraz 175 L může být díky kombinaci systémových otvorů a drážky všestranně 
využitelný. Tento díl se dá taktéž velmi dobře použít jako doraz pro velké součásti. 

2-220110.N Upínací úhelník- doraz 175 L - nitridovaný 58,00 € �

díra / drážka, standardně s oboustrannou milimetrovou stupnicí

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) MS: (d) Hmotnost: 

175 mm 50 mm 175 mm 18 mm 1,65 kg

MS=Síla materiálu; 

Upínací úhelník- doraz 175 VL

Pevný úhelník - doraz 175 VL (Zboží číslo: 220113.N) s otvory na obou stranách 
může být použitý jako podpěra. 

2-220113.N Upínací úhelník- doraz 175 VL - nitridovaný 51,00 € �

díra / díra

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) MS: (d) Hmotnost: 

175 mm 50 mm 175 mm 18 mm 1,96 kg

MS=Síla materiálu; 

Upínací úhelník- doraz 175 WL

Úhelník - doraz 175 WL (Zboží číslo: 220111.N) je plynule nastavitelný úhelník, 
který je díky dvěma drážkám všestranně použitelný. 

2-220111.N Upínací úhelník- doraz 175 WL - nitridovaný 58,00 € �

drážka / drážka 100, standardně s oboustrannou milimetrovou stupnicí, flexibilní v každém směru

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) MS: (d) Hmotnost: 

175 mm 50 mm 175 mm 18 mm 1,57 kg

MS=Síla materiálu; 

� = Položka je vyráběna na sklad � = Položka je vyráběna na objednávku Vysvětlivky naleznete na straně 77

= Odolnost vůči 
poškrábání = Milimetrová stupnice = Ochrana proti ulpívání 

svařovacích kuliček = Ochrana proti korozi

c

a
b

d

c

a
b

d

c

a
b

d
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Upínací úhelník- doraz 300 G

Doraz a upínací úhelník 300 G je díky kombinaci otvorů a dlouhé drážky pevně i variabilně 
nastavitelný. Úhelník je všestranně použitelný a je vyroben z vysoce kvalitního materiálu GGG40. 

2-220152.N Upínací úhelník- doraz 300 G - nitridovaný 79,00 € �

levý doraz, standardně s milimetrovou stupnicí

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) MS: (d) Hmotnost: 

200 mm 75 mm 300 mm 20 mm 5,70 kg

MS=Síla materiálu; 

Univerzální úhelník

Velký univerzální úhelník usnadňuje práci s úhlovými konstrukcemi, na které působí vysoké 
přítlačné síly vyvozené například hydraulickými upínacími mechanismy. V rozsahu od 0° do 225° 
je tento úhelník plynule nastavitelný. Digitální měřidlo k velmi přesnému nastavení není součástí 
dodávky. Příslušný šestihranný klíč 14 mm je dostupný pod objednacím číslem 280854. 

2-220171 Univerzální úhelník - povrchová úprava - černění 439,00 € �

SL: (e) Hmotnost: 

475 mm 23,00 kg

SL=Délka boku; 

Upínací úhelník- doraz 500 G

Doraz a upínací úhelník 500 G je díky kombinaci otvorů a dlouhé drážky pevně i variabilně 
nastavitelný. Úhelník je všestranně použitelný a je vyroben z vysoce kvalitního materiálu GGG40. 

2-220162.N Upínací úhelník- doraz 500 G - nitridovaný 102,00 € �

levý doraz, standardně s milimetrovou stupnicí

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) MS: (d) Hmotnost: 

193 mm 75 mm 493 mm 20 mm 7,80 kg

MS=Síla materiálu; 

= Odolnost vůči 
poškrábání = Milimetrová stupnice = Ochrana proti ulpívání 

svařovacích kuliček = Ochrana proti korozi

d

b a

c

e

b a

c
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Upínací úhelník- doraz 500 G s drážkou pro nastavení úhlu

Úhelník - doraz 500 G s drážkou pro nastavení úhlu můžeme díky kombinaci otvorů a 
dlouhé drážky pevně a variabilně upínat. Úhelník je všestranně použitelný a je vyroben z 
vysoce kvalitního materiálu GGG40. 

2-220164.N Upínací úhelník- doraz 500 G s drážkou pro nastavení úhlu levý - Litina / nitridováno 148,00 € �

levý doraz, standardně s milimetrovou stupnicí

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) MS: (d) Hmotnost: 

276 mm 95 mm 500 mm 20 mm 11,60 kg

2-220165.N Upínací úhelník- doraz 500 G s drážkou pro nastavení úhlu pravý - Litina / nitridováno 148,00 € �

pravý doraz, standardně s milimetrovou stupnicí

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) MS: (d) Hmotnost: 

276 mm 95 mm 500 mm 20 mm 11,60 kg

MS=Síla materiálu; 

Upínací úhelník- doraz 300 GK

Upínací úhelník - doraz 300 GK umožňuje díky své trojrozměrnosti velké množství upínacích možností. 
Je používán u sestav velkých dílů, nebo jako doraz a také jako prodloužení stolu. K dosažení vysoké 
stability je vyroben z materiálu GGG40. Doporučuje se objednávat po párech. 

2-220124.N Upínací úhelník- doraz 300 GK levý - nitridovaný 137,00 € �

levý doraz, standardně s milimetrovou stupnicí

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) MS: (d) Hmotnost: 

280 mm 95 mm 300 mm 20 mm 11,50 kg

2-220126.N Upínací úhelník- doraz 300 GK pravý - nitridovaný 137,00 € �

pravý doraz, standardně s milimetrovou stupnicí

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) MS: (d) Hmotnost: 

280 mm 95 mm 300 mm 20 mm 11,50 kg

MS=Síla materiálu; 

� = Položka je vyráběna na sklad � = Položka je vyráběna na objednávku Vysvětlivky naleznete na straně 77

= Odolnost vůči 
poškrábání = Milimetrová stupnice = Ochrana proti ulpívání 

svařovacích kuliček = Ochrana proti korozi

d

b
a

c

b a

c
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Upínací úhelník- doraz 300x195

Úhelník - doraz 300x195 je nastavitelný úhelník, který může být všestranně použitelný díky kombinaci 
systémových otvorů a drážky. Vrchní plocha poskytuje další možnosti kombinací. Tento díl lze kombinovat 
s různými úhelníky, nebo je možno jej použít jako adaptér pro prizmy a svěrky. 

2-220116.N Upínací úhelník- doraz 300x195 - nitridovaný 65,00 € �

standardně s milimetrovou stupnicí

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) MS: (d) Hmotnost: 

195 mm 75 mm 300 mm 20 mm 6,74 kg

MS=Síla materiálu; 

Upínací úhelník- doraz 600 GK / 800 GK

Úhelník - doraz 600 GK / 800 GK umožňuje díky své trojrozměrnosti velké množství upínacích možností. 
Je používán u sestav velkých dílů, nebo jako doraz a také jako prodloužení stolu. K dosažení vysoké 
stability je vyroben z materiálu GGG40. Doporučuje se objednávat po párech. Další řada otvorů na boku 
úhelníku pro vyšší stabilitu. 

2-220134.N Upínací úhelník- doraz 600 GK levý - nitridovaný 209,00 € �

levý doraz, standardně s milimetrovou stupnicí

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) MS: (d) Hmotnost: 

373 mm 95 mm 600 mm 20 mm 21,80 kg

2-220136.N Upínací úhelník- doraz 600 GK pravý - nitridovaný 209,00 € �

pravý doraz, standardně s milimetrovou stupnicí

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) MS: (d) Hmotnost: 

373 mm 95 mm 600 mm 20 mm 21,80 kg

2-220144.N Upínací úhelník- doraz 800 GK levý - nitridovaný 325,00 € �

levý doraz, standardně s milimetrovou stupnicí

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) MS: (d) Hmotnost: 

373 mm 95 mm 800 mm 20 mm 25,80 kg

2-220146.N Upínací úhelník- doraz 800 GK pravý - nitridovaný 325,00 € �

pravý doraz, standardně s milimetrovou stupnicí

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) MS: (d) Hmotnost: 

373 mm 95 mm 800 mm 20 mm 25,80 kg

MS=Síla materiálu; 

= Odolnost vůči 
poškrábání = Milimetrová stupnice = Ochrana proti ulpívání 

svařovacích kuliček = Ochrana proti korozi

d

b
a

c

b
a

c
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Úhelník U-forma 200/150

Úhelník U-forma 200/150 (boky 150 mm) se hodí jako prodloužení stolu vodorovné, nebo kolmé, ale také pro kompaktní spojení dvou 
svařovacích stolů pomocí spojovacího čepu (Zboží číslo: 220560.N). V případě prodloužení stolu úhelníkem delším než 1000 mm nutné 
použít nohu pro podepření. Díky čtyřstrannému a diagonálnímu uspořádání otvorů nabízí mnoho kombinací upínacích možností s 
ostatními úhelníky a dorazy. Rastry 100x100 mm ulehčují orientaci. Od délky 500 mm mají všechny U-Forma úhelníky ze spodní strany 
otvory pro montáž noh. Obrázky každé velikosti produktu jsou ke shlédnutí na www.siegmund.com. 

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) MS: (d) Hmotnost: 

2-220350.P Úhelník U-forma 200x200x150
Plasmanitridovaný

200 mm 200 mm 150 mm 18 mm 19,00 kg 277,00 € �

2-220360.P Úhelník U-forma 500x200x150
Plasmanitridovaný

500 mm 200 mm 150 mm 18 mm 43,00 kg 358,00 € �

2-220370.P Úhelník U-forma 1000x200x150
Plasmanitridovaný

1.000 mm 200 mm 150 mm 18 mm 75,00 kg 583,00 € �

2-220380.P Úhelník U-forma 1500x200x150
Plasmanitridovaný

1.500 mm 200 mm 150 mm 18 mm 107,00 kg 781,00 € �

2-220390.P Úhelník U-forma 2000x200x150
Plasmanitridovaný

2.000 mm 200 mm 150 mm 18 mm 141,00 kg 1.000,00 € �

� = Položka je vyráběna na sklad � = Položka je vyráběna na objednávku Vysvětlivky naleznete na straně 77

= Odolnost vůči 
poškrábání = Ochrana proti ulpívání 

svařovacích kuliček = Ochrana proti korozi

b

a

c
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Rychloupínací čep

Rychloupínací čep se šroubovým uzávěrem je ideální prvek pro spojení montážních částí stavebnice Siegmund. 
Charakteristickým prvkem rychloupínacího čepu jsou velké ložiskové kuličky, mající minimální plošný tlak, čímž v 
dané fázi šetří otvory v prvcích stavebnice. Kulička uprostřed redukuje tření a zajišťuje přenos síly ručního šroubování 
na vnější kuličky. Nové provedení čepu se již dodává bez O-kroužků. Tento čep NENÍ vhodný pro spojování stolu a 
úhelníku “U-forma”! Utahovací moment závisí na typu stolu. 

2-220510 Rychloupínací čep krátký - povrchová úprava - černění 33,00 € �

vhodný pro upnutí 2 dílů, se šroubovatelnou hlavou

Délka: (a) Ø: SK: AM: ZK: Hmotnost: 

83 mm 22 mm 130 kN 15 Nm 15 kN 0,27 kg

2-220512 Rychloupínací čep dlouhý - povrchová úprava - černění 41,00 € �

vhodný pro upnutí 3 dílů, se šroubovatelnou hlavou

Délka: (a) Ø: SK: AM: ZK: Hmotnost: 

101 mm 22 mm 130 kN 15 Nm 15 kN 0,32 kg

SK=Smyková síla; AM=Utahovací moment; ZK=Tahová síla; 

Univerzální čep komfort

Univerzální čep slouží ke spojení jednotlivých prvků stavebnice. Čep umožňuje stažení prvků v rozsahu od 
33 mm do 39 mm, dlouhý čep pak v rozsahu od 51 mm do 57 mm. K upínání jsou použity kuličky které, 
zamezují deformaci otvoru při velké upínací síle. Univerzální čep je možné dotáhnout příslušným ručním 
kolečkem nebo šestihranným klíčem (Zboží číslo: 280854). Tento čep NENÍ vhodný pro spojování stolu a 
úhelníku “U-forma”! Utahovací moment závisí na typu stolu. 

2-220532 Univerzální čep komfort krátký - povrchová úprava - černění 35,00 € �

vhodný pro upnutí 2 dílů

Délka: (a) Ø: SK: AM: ZK: Hmotnost: 

93 mm 22 mm 150 kN 15 Nm 15 kN 0,35 kg

2-220533 Univerzální čep komfort dlouhý - povrchová úprava - černění 43,00 € �

vhodný pro upnutí 3 dílů

Délka: (a) Ø: SK: AM: ZK: Hmotnost: 

111 mm 22 mm 130 kN 15 Nm 15 kN 0,41 kg

SK=Smyková síla; AM=Utahovací moment; ZK=Tahová síla; 

� = Položka je vyráběna na sklad � = Položka je vyráběna na objednávku
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Upínací čep s nízkou hlavou

Upínací čep s nízkou hlavou je určený pro upínání skrz drážky. Jeho účelem je, stejně jako u čepů se 
zápustnou hlavou, snížení výšky sestavy. Ideální pro AKU šroubovák s kroutícím momentem 25 Nm.  
Tento čep NENÍ vhodný pro spojování stolu a úhelníku “U-forma”! Utahovací moment závisí na typu stolu. 

2-220522 Upínací čep s nízkou hlavou krátký - povrchová úprava - černění 30,00 € �

vhodný pro upnutí 2 dílů

Délka: (a) Ø: SK: AM: ZK: Hmotnost: 

57 mm 22 mm 130 kN 15 Nm 15 kN 0,15 kg

2-220523 Upínací čep s nízkou hlavou dlouhý - povrchová úprava - černění 35,00 € �

vhodný pro upnutí 3 dílů

Délka: (a) Ø: SK: AM: ZK: Hmotnost: 

75 mm 22 mm 130 kN 15 Nm 15 kN 0,20 kg

SK=Smyková síla; AM=Utahovací moment; ZK=Tahová síla; 
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Vymezovací čep

Vymezovací čep se používá např. k jištění úhelníků, které se dají upevnit jen jedním upínacím čepem. 
Tak můžeme nahradit upínací čep tímto levnějším. Dále pak můžeme vytyčením tvořit různé úhly 
např. 90° nebo 45°. Tento čep NENÍ vhodný pro spojování stolu a úhelníku “U-forma”! 

2-220540 Vymezovací čep - povrchová úprava - černění 10,00 € �

Délka: (a) Ø: Hmotnost: 

56 mm 22 mm 0,21 kg

Čep se zápustnou hlavou

Čep se zápustnou hlavou se používá jako skryté spojení mezi Siegmund-montážními díly. Svou konstrukcí 
odpovídá ostatním upínacím čepům se čtyřmi kuličkami. Hlava čepu je ukryta v záhlubu otvoru tak, že nad 
upnutý díl nevyčnívá. Čep se zápustnou hlavou není vhodné používat pro upínání skrz drážku. Tento čep 
NENÍ vhodný pro spojování stolu a úhelníku “U-forma”! Utahovací moment závisí na typu stolu. 

2-220528 Čep se zápustnou hlavou krátký - povrchová úprava - černění 30,00 € �

vhodný pro upnutí 2 dílů

Délka: (a) Ø: SK: AM: ZK: Hmotnost: 

49 mm 22 mm 130 kN 15 Nm 6 kN 0,12 kg

2-220529 Čep se zápustnou hlavou dlouhý - povrchová úprava - černění 37,00 € �

vhodný pro upnutí 3 dílů

Délka: (a) Ø: SK: AM: ZK: Hmotnost: 

67 mm 22 mm 130 kN 15 Nm 6 kN 0,16 kg

SK=Smyková síla; AM=Utahovací moment; ZK=Tahová síla; 

� = Položka je vyráběna na sklad � = Položka je vyráběna na objednávku Vysvětlivky naleznete na straně 77

= Odolnost vůči 
poškrábání = Ochrana proti ulpívání 

svařovacích kuliček = Ochrana proti korozi = Hliník
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Spojovací čep

Spojovací čep se zápustnou hlavou je speciálně vyvinutý pro dlouhodobé spojení rozměrných 
komponent Siegmund, jako jsou například stoly a Uforma úhelníky. Šestihranné zapuštění a schopnost 
samostředění umožňují snadnou montáž. Zapuštěná hlava je vybavena zapuštěním pro šestihranný klíč 
10 mm pro upínání. Spojovací čep zajištuje pevné spojení dílů a není vhodný pro upínání přes drážky. 

2-220560.N Spojovací čep krátký - nitridovaný 14,00 € �

vhodný pro upnutí 2 dílů, s vnitřním šestihranem

Délka: (a) Ø: SK: AM: ZK: Hmotnost: 

36 mm 22 mm 120 kN 15 Nm 6 kN 0,06 kg

2-220561 Spojovací čep dlouhý - povrchová úprava - černění 19,00 € �

vhodný pro upnutí 3 dílů, s vnitřním šestihranem

Délka: (a) Ø: SK: AM: ZK: Hmotnost: 

54 mm 22 mm 120 kN 15 Nm 6 kN 0,12 kg

SK=Smyková síla; AM=Utahovací moment; ZK=Tahová síla; 

Magnetický upínací čep

Magnetický upínací čep umožňuje rychlé upnutí bez šroubování. Velmi citlivě upíná součásti jako 
např. tenké plechy a také stavební díly, u kterých není jiná možnost upnutí dílů z protější strany, 
např. uzavřené plechové bedny. 

2-220740 Magnetický upínací čep 60 - Hliník 16,00 € �

Délka stopky 18 mm

Délka: (a) Ø: Hmotnost: 

60 mm 22 mm 0,06 kg

= Odolnost vůči 
poškrábání = Ochrana proti ulpívání 

svařovacích kuliček = Ochrana proti korozi = Hliník
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Šroubová svěrka Professional

Šroubová svěrka Professional je nářadí, kterým můžeme rychle, silně a přesně upnout různé obrobky. Efektivita spočívá v 
ušetření času, rychlém upnutí a snadné přestavitelnosti. Pro individuální potřeby nabízíme speciální délky horizontálních a 
vertikálních ramen. Rozměr profilu horizontálního ramene je 30x10 mm. Rozměr profilu vertikálního ramene je 30x14 mm. 
Vertikální rameno je kaleno. Dlouhá životnost a výkonnost svěrky je zajištěna díky použití kvalitního materiálu a možnosti 
objednání samostatných náhradních dílů. Pomocí nového ručního kolečka na křížovém vedení může být velmi rychle 
nastavena pracovní výška. Díky šestihrannému zapuštění na vrchní straně rukojeti můžeme pomocí momentového klíče 
přesně nastavit sílu upnutí. Přítlačná opěrka svěrky je vyměnitelná a je nabízena v několika variantách. Více informací o 
přítlačných opěrkách najdete na straně 128. 

2-220610.1 Šroubová svěrka Professional - povrchová úprava - černění 49,00 € �

Průměr kuličky šroubu 10 mm

maximální zatížení Šířka: (b) Výška: (c) Hmotnost: 

3,5 kN 220 mm 300 mm 2,70 kg

Šroubová svěrka Professional 45°/90°

Šroubová svěrka Professional 45°/90° nahrazuje standardní 45° nebo 90° šroubové svěrky. Díky plynulé otáčivosti 
0°-360° určuje nová pravidla upínání. Rozměr ramen je 30x14 mm. Dlouhá životnost svěrky je zaručena díky použití 
kvalitního materiálu a možnosti výměny jednotlivých částí svěrky. Díky novému ručnímu kolečku na křížovém vedení 
svěrky. lze nastavit pracovní výšku během okamžiku. Šestihranné zapuštění na vrchní části rukojeti umožňuje přesné 
nastavení síly upnutí pomocí momentového klíče. Vertikální rameno je zesíleno. Přítlačná opěrka svěrky je vyměnitelná 
a je nabízena v několika variantách. Více informací o přítlačných opěrkách najdete na straně 128. 

2-220630.1 Šroubová svěrka Professional 45°/90° - povrchová úprava - černění 45,00 € �

Průměr kuličky šroubu 10 mm

maximální zatížení Výška: (c) Hmotnost: 

3,5 kN 300 mm 2,21 kg

Rychloupínací svěrka Profesional

S Rychloupínací svěrkou Profesional lze upínat svařované díly rychle a pevně. Sílu upnutí lze 
individuálně nastavit. Dlouhá životnost a výkonost svěrek je zajištěna díky použití kvalitního 
materiálu a možnosti objednání samostatných náhradníh dílů. S novým ručním kolečkem na 
křížovém vedení svěrky, lze okamžitě dosáhnout požadované pracovní výšky. 

2-220615 Rychloupínací svěrka Profesional - povrchová úprava - černění 75,00 € �

maximální zatížení Šířka: (b) Výška: (c) Hmotnost: 

3,5 kN 275 mm 300 mm 2,70 kg

� = Položka je vyráběna na sklad � = Položka je vyráběna na objednávku Vysvětlivky naleznete na straně 77
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Upínka trubek Univerzální

Univerzální svěrka s trubkou a úhlem natočení + / - 42° umožňuje flexibilní upínání díky otočnému 
pohybovému šroubu. Tato svěrka s trubkou kombinuje výhody běžných svěrek se svěrkami 45° nebo 90°. 
Může být použita pro upínaní ploch pod úhlem nebo kolmých. Výsledkem je mnoho nových možností, 
rozšířený a více variabilní rozsah upnutí. Délka vertikální trubky je 250 mm. Přítlačná opěrka svěrky je 
vyměnitelná a je nabízena v několika variantách. K ustavení vertikální trubky do systémových otvorů se 
používá stavěcí kroužek (Zboží číslo: 220653). Univerzální svěrka s trubkou je vybavena standardním 
pohybovým šroubem o délce 135 mm. 

2-220604.1 Upínka trubek Univerzální - povrchová úprava - černění 54,00 € �

Průměr kuličky šroubu 10 mm

maximální zatížení Šířka: (b) Výška: (c) Hmotnost: 

1,4 kN 265 mm 210 mm 1,91 kg

360°

21
0 

m
m

65-220 mm

220653
220657.1

110 mm
± 42°
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Duo Prizma Ø 40 pro šroubovou svěrku

Duo prizmu lze použít jako díl nasazovaný do 22 mm otvorů k ustavení trubek nebo jako upínací 
element šroubových svěrek. O-kroužek umožňuje optimální fixaci a přesnost. 120° úhel zajišťuje 
stabilitu opěrných ploch u kulatých trubek. Díky zploštěným hranám se může prizma použít jako 
podložka svařovaných dílů. Kulová přítlačná opěrka z polyamidu je vhodná u povrchů citlivých na 
poškrábání. Prizma z polyamidu je vhodná pouze pro použití na šroubových svěrkách. 

2-220650 Duo Prizma Ø 40 - povrchová úprava - černění 13,00 € �

Pro šroub s trapézovým závitem 16 x 4 mm

Výška: (c) Ø: Hmotnost: 

27 mm 40 mm 0,13 kg

2-220650.A Duo Prizma Ø 40 - Hliník 15,00 € �

Pro šroub s trapézovým závitem 16 x 4 mm

Výška: (c) Ø: Hmotnost: 

27 mm 40 mm 0,06 kg

2-220650.PA Duo Prizma Ø 40 - Polyamid 14,00 € �

Pro šroub s trapézovým závitem 16 x 4 mm

Výška: (c) Ø: Hmotnost: 

27 mm 40 mm 0,02 kg

Přítlačná opěrka pro šroubovou svěrku

Přítlačná opěrka je vhodná k upínání jak pro kulaté, tak i pro hranaté součásti. Díky naklápění je dosaženo 
přesného upnutí svařovaného kusu. Výměnu je možné provést stažením bez použití nástrojů. Přítlačná opěrka 
z polyamidu je vhodná u povrchů citlivých na poškrábání. Přítlačná opěrka z ušlechtilé oceli se používá při 
svařování součástí z nerez materiálu. 

2-220657.1 Přítlačná opěrka pro šroubovou svěrku - povrchová úprava - černění 7,00 € �

Pro šroub s trapézovým závitem 16 x 4 mm

Výška: (c) Ø: Hmotnost: 

20 mm 40 mm 0,05 kg

2-220658.E Přítlačná opěrka pro šroubovou svěrku - Nerez 10,00 € �

Pro šroub s trapézovým závitem 16 x 4 mm

Výška: (c) Ø: Hmotnost: 

20 mm 40 mm 0,04 kg

2-220659.PA Přítlačná opěrka pro šroubovou svěrku - Polyamid 7,00 € �

Pro šroub s trapézovým závitem 16 x 4 mm

Výška: (c) Ø: Hmotnost: 

20 mm 40 mm 0,01 kg

� = Položka je vyráběna na sklad � = Položka je vyráběna na objednávku Vysvětlivky naleznete na straně 77

= Hliník = Polyamid

120°
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= Hliník = Polyamid
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Prizma Ø 50 135° se šroubovatelným čepem

Prizma Ø 50 135° je vhodná pro trubky do průměru 80 mm. Prizma se šroubovatelným čepem 
může být upevněna do systému otvorů a bezpečně dotažena pomocí šroubu se zápustnou 
hlavou M10 (Zboží číslo: 220649.0). Pro polohování prizmy nezávisle na systému otvorů, 
lze jednoduše z prizmy čep odšroubovat. Pracovní výška prizmy může být upravena pomocí 
nástavce prizmy. Přítlačná opěrka z polyamidu je vhodná u povrchů citlivých na poškrábání. 

2-220648.1 Prizma Ø 50 135° se šroubovatelným čepem - povrchová úprava - černění 22,00 € �

Závit M10 například pro nástavec prizmy číslo 220649

Výška: (c) Ø: Hmotnost: 

20 mm 50 mm 0,26 kg

2-220648.1.A Prizma Ø 50 135° se šroubovatelným čepem - Hliník 27,00 € �

Závit M10 například pro nástavec prizmy číslo 220649

Výška: (c) Ø: Hmotnost: 

20 mm 50 mm 0,16 kg

2-220648.1.PA Prizma Ø 50 135° se šroubovatelným čepem - Polyamid 29,00 € �

Závit M10 například pro nástavec prizmy číslo 220649

Výška: (c) Ø: Hmotnost: 

20 mm 50 mm 0,08 kg

Vario Prizma Ø 50 90°/120° se šroubovatelným čepem

Vario prizma je díky 90° a 120° úhlu vhodná nejen pro kulaté, ale i pro čtyřhranné trubky. 
Prizma je vhodná pro kulaté trubky do průměru 50 mm. Prizma se šroubovatelným čepem může 
být upevněna do systému otvorů a bezpečně dotažena pomocí šroubu se zápustnou hlavou 
M10 (Zboží číslo: 220649.0). Pro polohování prizmy nezávisle na systému otvorů, lze jednoduše 
z prizmy čep odšroubovat. Pracovní výška prizmy může být upravena pomocí nástavce prizmy. 
Přítlačná opěrka z polyamidu je vhodná u povrchů citlivých na poškrábání. 

2-220645.1 Vario Prizma Ø 50 90° / 120° se šroubovatelným čepem - povrchová úprava - černění 31,00 € �

Závit M10 například pro nástavec prizmy číslo 220649

Výška: (c) Ø: Hmotnost: 

20 mm 50 mm 0,30 kg

2-220645.1.A Vario Prizma Ø 50 90° / 120° se šroubovatelným čepem - Hliník 31,00 € �

Závit M10 například pro nástavec prizmy číslo 220649

Výška: (c) Ø: Hmotnost: 

20 mm 50 mm 0,15 kg

2-220645.1.PA Vario Prizma Ø 50 90° / 120° se šroubovatelným čepem - Polyamid 31,00 € �

Závit M10 například pro nástavec prizmy číslo 220649

Výška: (c) Ø: Hmotnost: 

20 mm 50 mm 0,08 kg

� = Položka je vyráběna na sklad � = Položka je vyráběna na objednávku Vysvětlivky naleznete na straně 77

= Hliník = Polyamid

135°

c

90/120°

c
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Prizma Ø 60 135° se šroubovatelným čepem

Prizma Ø 60 135° je vhodná pro trubky o průměru do 80 mm. Prizma se šroubovatelným čepem 
může být upevněna do systému otvorů a bezpečně dotažena pomocí šroubu se zápustnou 
hlavou M10 (Zboží číslo: 220649.0). Pro polohování prizmy nezávisle na systému otvorů, 
lze jednoduše z prizmy čep odšroubovat. Pracovní výška prizmy může být upravena pomocí 
nástavce prizmy. Přítlačná opěrka z polyamidu je vhodná u povrchů citlivých na poškrábání. 

2-220651.1 Prizma Ø 60 135° se šroubovatelným čepem - povrchová úprava - černění 25,00 € �

Závit M10 například pro nástavec prizmy číslo 220649

Výška: (c) Ø: Hmotnost: 

30 mm 60 mm 0,58 kg

2-220651.1.A Prizma Ø 60 135° se šroubovatelným čepem - Hliník 29,00 € �

Závit M10 například pro nástavec prizmy číslo 220649

Výška: (c) Ø: Hmotnost: 

30 mm 60 mm 0,32 kg

2-220651.1.PA Prizma Ø 60 135° se šroubovatelným čepem - Polyamid 31,00 € �

Závit M10 například pro nástavec prizmy číslo 220649

Výška: (c) Ø: Hmotnost: 

30 mm 60 mm 0,13 kg

= Hliník = Polyamid

135°

c
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Prizma Ø 80 90° se šroubovatelným čepem

Prizma Ø 80 90° je vhodná pro trubky do Ø 100 mm stejně jako pro všechny trubky čtvercového 
průřezu. Prizma se šroubovatelným čepem může být upevněna do systému otvorů a bezpečně 
dotažena pomocí šroubu se zápustnou hlavou M10 (Zboží číslo: 220649.0). Pro polohování 
prizmy nezávisle na systému otvorů, lze jednoduše z prizmy čep odšroubovat. Pracovní výška 
prizmy může být upravena pomocí nástavce prizmy. Přítlačná opěrka z polyamidu je vhodná u 
povrchů citlivých na poškrábání. 

2-220647.1 Prizma Ø 80 90° se šroubovatelným čepem - povrchová úprava - černění 30,00 € �

Závit M10 například pro nástavec prizmy číslo 220649

Výška: (c) Ø: Hmotnost: 

40 mm 80 mm 1,07 kg

2-220647.1.A Prizma Ø 80 90° se šroubovatelným čepem - Hliník 35,00 € �

Závit M10 například pro nástavec prizmy číslo 220649

Výška: (c) Ø: Hmotnost: 

40 mm 80 mm 0,57 kg

2-220647.1.PA Prizma Ø 80 90° se šroubovatelným čepem - Polyamid 37,00 € �

Závit M10 například pro nástavec prizmy číslo 220649

Výška: (c) Ø: Hmotnost: 

40 mm 80 mm 0,20 kg

90°

c
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Prizma Ø 120 157° se šroubovatelným čepem

Prizma Ø 120 mm s úhlem 157° je konstruována pro velké průměry trubek. Je vhodná pro všechny 
trubky o průměru do 400 mm. Prizma se šroubovatelným čepem může být upevněna do systému otvorů 
a bezpečně dotažena pomocí šroubu se zápustnou hlavou M10 (Zboží číslo: 220649.0). Pro polohování 
prizmy nezávisle na systému otvorů, lze jednoduše z prizmy čep odšroubovat. Pracovní výška prizmy 
může být upravena pomocí nástavce prizmy. Přítlačná opěrka z polyamidu je vhodná u povrchů citlivých 
na poškrábání. 

2-220652.1 Prizma Ø 120 157° se šroubovatelným čepem - povrchová úprava - černění 39,00 € �

Závit M10 například pro nástavec prizmy číslo 220649

Výška: (c) Ø: Hmotnost: 

30 mm 120 mm 1,74 kg

2-220652.1.A Prizma Ø 120 157° se šroubovatelným čepem - Hliník 52,00 € �

Závit M10 například pro nástavec prizmy číslo 220649

Výška: (c) Ø: Hmotnost: 

30 mm 120 mm 0,91 kg

2-220652.1.PA Prizma Ø 120 157° se šroubovatelným čepem - Polyamid 56,00 € �

Závit M10 například pro nástavec prizmy číslo 220649

Výška: (c) Ø: Hmotnost: 

30 mm 120 mm 0,30 kg

Sada podložek 11-ti dílná

11-ti dílný základní set nabízí variabilní možnosti pro vytvoření výšky základní roviny. Výšku můžeme 
pomocí jednotlivých dílů setu nastavovat od 1-100 mm. Vytvoření potřebné výšky co možná nejpřesněji 
dosáhneme pomocí podložek o síle 1 mm. Přesné síly jsou uvedeny na jednotlivých podložkách. 
O-kroužek zajišťuje rychlé a přesné ustavení. Základní set je kompatibilní s každým systémem otvorů a 
také se závity M10, je možné na něj našroubovat specifické stavební díly nebo prizmy. Odstupňovaných 
po: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 20 / 40 / 50 mm a 1/10" (2,54 mm). 

2-220821 Sada podložek 11-ti dílná - povrchová úprava - černění 37,00 € �

Výška: (c) Ø: Hmotnost: 

125 mm 50 mm 2,01 kg

2-220821.1 Polohovací čep - povrchová úprava - černění 18,00 € �

Výška: (c) Ø: Hmotnost: 

125 mm 50 mm 0,39 kg

2-220821.2 Sada vymezovacích podložek 19,00 € �

Výška: (c) Ø: Hmotnost: 

 - 50 mm 1,62 kg

� = Položka je vyráběna na sklad � = Položka je vyráběna na objednávku Vysvětlivky naleznete na straně 77

= Hliník = Polyamid

157°

c
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Nástavec prizmy

Díky nástavci prizmy je možné plynule nastavit výšku upínací plochy od základové 
desky (viz. sada podpěr zboží č. 220821, nebo šroubová podložka zboží č. 220822). 
Nástavec prizmy se dá našroubovat na všechny prizmy rychle a bezpečně.  
Pomocí šroubové podložky (Zboží číslo 220822) je možné libovolné nastavení polohy. 

2-220649 Nástavec prizmy 25 - povrchová úprava - černění 7,00 € �

Délka: (a) Ø: Hmotnost: 

25 mm 22 mm 0,07 kg

2-220649.1 Nástavec prizmy 50 - povrchová úprava - černění 14,00 € �

Délka: (a) Ø: Hmotnost: 

50 mm 22 mm 0,14 kg

2-220649.2 Nástavec prizmy 100 - povrchová úprava - černění 17,00 € �

Délka: (a) Ø: Hmotnost: 

100 mm 22 mm 0,28 kg

2-220649.3 Nástavec prizmy 150 - povrchová úprava - černění 19,00 € �

Délka: (a) Ø: Hmotnost: 

150 mm 22 mm 0,42 kg

2-220669 Čep prizmy se závitem - povrchová úprava - černění 6,00 € �

Délka: (a) Ø: Hmotnost: 

12 mm 22 mm 0,04 kg

Šroubová podložka Ø 80

Šroubová podložka slouží speciálně pro výškové nastavení v rozsahu od 75-110 mm. Ve spojení 
s nástavcem prizmy a základním 10-ti dílným setem se výškové rozpětí značně zvětšuje. 

2-220822 Šroubová podložka Ø 80 - povrchová úprava - černění 46,00 € �

Výška: (c) Ø: Hmotnost: 

75 - 110 mm 80 mm 2,44 kg

� = Položka je vyráběna na sklad � = Položka je vyráběna na objednávku Vysvětlivky naleznete na straně 77

= Milimetrová stupnice

a

c
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Výškově nastavitelná podpěra s milimetrovou stupnicí

Výškově stavitelná podpěra se stupnicí nabízí pevnou opěrnou plochu pro různé konstrukce 
a může být použita pro všechny systémy otvorů. Výška může být plynule nastavena v 
rozsahu 20-105 mm pomocí regulačního kolečka a pojistné matice. Výška může být díky 
stupnici nastavena přesně v milimetrech. 

2-220824 Výškově nastavitelná podpěra s milimetrovou stupnicí - povrchová úprava - černění 37,00 € �

včetně Stavěcí šroub

Délka: (a) Ø: Hmotnost: 

134 mm 45 mm 0,52 kg

= Milimetrová stupnice
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Vertikální rychloupínka s adaptérem

Vertikální upínka s adaptérem je univerzální pro všechny 22 mm otvory. 
Velké funkční možnosti nabízí vertikální rychloupínka ve spojení s 
univerzálním dorazem zboží č. 220420.N. 

2-220705 Vertikální rychloupínka s adaptérem 35,00 € �

Hmotnost: 

0,64 kg

2-009082 Vertikální rychloupínka 22,00 € �

Hmotnost: 

0,39 kg

Přímá rychloupínka s adaptérem

Přímá rychloupínka s adaptérem je univerzální pro všechny 22 mm otvory. Velké funkční 
možnosti nabízí přímá rychloupínka ve spojení s univerzálním dorazem zboží č. 220420.N. 

2-220710 Přímá rychloupínka s adaptérem 42,00 € �

Hmotnost: 

0,64 kg

2-009083 Přímá rychloupínka 25,00 € �

Hmotnost: 

0,40 kg

� = Položka je vyráběna na sklad � = Položka je vyráběna na objednávku

0-28 mm

40-75 mm

35 mm

60-75 mm
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Adaptér s otvory

Adaptér s otvory je univerzálně použitelný u všech 22 mm otvorů. 
Díky použitému O-koružku dosáhneme maximální přesnosti ustavení. 

2-220715 Adaptér s otvory Ø 50 / 15 - povrchová úprava - černění 12,00 € �

pro rychloupínky

Výška: (c) Ø: MS: (d) Hmotnost: 

26 mm 50 mm 15 mm 0,22 kg

MS=Síla materiálu; 

d c
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Vozík na nářadí

Vozík na nářadí nabízí dost místa pro vaše nářadí. Přehledně uspořádané nářadí máte rychle 
po ruce. Velké úhelníky lze prakticky a bezpečně uložit ve vnitřním prostoru. Díky kolečkům 
je nářadí rychle dopraveno na jiné pracovní místo. 

2-220910 Vozík na nářadí - lakovaný 555,00 € �

Max. celková hmotnost 240 kg

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) Hmotnost: 

650 mm 900 mm 1.020 mm 50,00 kg

c

a
b
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Ochranná zástěna

Pomocí ochranné zástěny můžete Váš svařovací stůl rozdělit do dvou pracovních ploch. Můžete určit polohu 
a velikost pracovní plochy dle příslušných požadavků. Ochranná zástěna chrání obě pracovní plochy před 
svařovacími kuličkami z přilehlých pracovišť. Ochranná zástěna je zinkovaná a je upevnitelná dvěma čepy. 
(Ochranná zástěna není odolná proti poškrábání.) 

2-280980 Ochranná zástěna 144,00 € �

barevné lakování dle požadavků zákazníka je možné za příplatek

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) Hmotnost: 

1.600 mm 50 mm 800 mm 23,00 kg

2-002822 Víceúčelový kuličkový rychloupínací čep krátký 28 -> 22 - povrchová úprava - černění 42,00 € �

Délka: (a) Ø: SK: AM: ZK: Hmotnost: 

88 mm 40 mm 130 kN 15 Nm 15 kN 0,45 kg

SK=Smyková síla; AM=Utahovací moment; ZK=Tahová síla; 

Šestihranný klíč 5

Šestihranný klíč 5 je praktické pracovní nářadí k rychlému a pevnému dotažení. Jako efektivní pomocné 
nářadí je šestihranný klíč 5 vhodný pro upínací čepy, šroubové svěrky a malé univerzální úhelníky. 

2-220852 Šestihranný klíč 5 12,00 € �

žlutý

Hmotnost: 

0,09 kg

� = Položka je vyráběna na sklad � = Položka je vyráběna na objednávku

b a

c
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Kartáč

Kartáč s průměrem 24 mm je speciálně vyroben k čistění otvorů 22. 
Tímto kartáčem bez problému odstraníme z otvorů nečistoty. 

2-220820 Kartáč Ø 24 s ochrannou krytkou 15,00 € �

Ø: Hmotnost: 

24 mm 0,06 kg

Držák hořáku

Držák hořáku lze umístit do každého systémového otvoru a 
poskytuje místo pro odložení vašeho svařovacího hořáku. 

2-220920 Držák hořáku - povrchová úprava - černění 19,00 € �

Výška: (c) Hmotnost: 

200 mm 0,36 kg

Uzemnění Komfort

Uzemnění zaručuje 100% kontakt se svařovacím stolem, takže nedochází k přehřívání. Jednoduchá montáž 
upevněním k systému otvorů. Zatížení až do 500 ampér, Průřez kabelu 70-95 mm². 

2-000810 Uzemnění Komfort 37,00 € �

Hmotnost: 

0,66 kg

c
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Přepravní držák

Přepravní držák s upevňovací deskou má nosnost 1800 kg (včetně 2x 280510) / 1000 kg (včetně 2x 002822). Je používán k 
bezpečnému a rychlému přesunutí svařovacích stolů a dalších těžkých prvků Siegmund. Spojení se provede rychle a snadno 
pomocí min. 2 upínacích čepů. Při použití přepravního držáku musí být dodrženy všeobecně platné předpisy pro zvedání. 
Nosnost držáku může být výrazně redukována při nesprávném použití. Během transportu by se stůl neměl zvedat do větší 
výšky než 100 mm a nikdo se nesmí pohybovat pod úrovní stolu. Dodatečně můžeme použít přepravní držáky jako jednoduchý 
úchytný element pro popruhy. Pro Vaši bezpečnost prosím dodržujte následující pokyny: Matice a šrouby by měly být bezpečně 
dotaženy. Matice a šrouby by měly přiléhat k povrchu. Délka závitu musí být dostatečná. Vyvarujte se silám působícím z boku. 

2-000830.N Přepravní držák s upevňovací deskou - nitridovaný 42,00 € �

nosné zatížení 1800 kg (včetně 2x 280510), nosné zatížení 1000 kg (včetně 2x 002822)

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) Hmotnost: 

150 mm 150 mm 25 mm 4,70 kg

2-000835.N Přepravní držák - nitridovaný 79,00 € �

nosné zatížení 2500 kg (včetně 2x 280510), nosné zatížení 1000 kg (včetně 2x 002822), nosné zatížení 700 kg (včetně 2x 160510)

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) Hmotnost: 

200 mm 100 mm 165 mm 4,50 kg

2-002822 Víceúčelový kuličkový rychloupínací čep krátký 28 -> 22 - povrchová úprava - černění 42,00 € �

Délka: (a) Ø: SK: AM: ZK: Hmotnost: 

88 mm 40 mm 130 kN 15 Nm 15 kN 0,45 kg

SK=Smyková síla; AM=Utahovací moment; ZK=Tahová síla; 

� = Položka je vyráběna na sklad � = Položka je vyráběna na objednávku Vysvětlivky naleznete na straně 77

= Odolnost vůči 
poškrábání = Ochrana proti ulpívání 

svařovacích kuliček = Ochrana proti korozi



143

22Příslušenství



144

28 Dorazy

Excentrický doraz

Excentrický doraz je díky jednoduchému otočnému mechanismu vhodný prvek pro 
plynulé a přesné nastavení polohy. Jeho další výhoda spočívá v prostorové nenáročnosti. 

2-280401.N Excentrický doraz Ø 60 - nitridovaný 17,00 € �

pro aplikace s nedostatkem prostoru

Ø: MS: (d) Hmotnost: 

60 mm 25 mm 0,42 kg

2-280402.N Excentrický doraz Ø 60 se závitem M10 - nitridovaný 20,00 € �

pro ukotvení

Ø: MS: (d) Hmotnost: 

60 mm 25 mm 0,41 kg

2-280403.N Excentrický doraz Ø 100 - nitridovaný 20,00 € �

použitelný také jako podložka

Ø: MS: (d) Hmotnost: 

100 mm 25 mm 1,40 kg

MS=Síla materiálu; 

Variabilní doraz 140 Ocel / 156 Hliník

Hliníkový variabilní doraz nabízí elegantní design s vysokou funkčností. Díky dlouhé drážce je 
doraz vhodný k individuálnímu upevnění a k tomu nabízí mnoho univerzálních upínacích možností. 
Zakulacená strana dorazu nabízí rozmanité množství použití. 

2-280416 Variabilní doraz 25x140 Ocel - Povrchová úprava - pozinkování 18,00 € �

Délka: (a) Šířka: (b) MS: (d) WS: VB: Hmotnost: 

140 mm 40 mm 25 mm 6 mm 100 mm 0,37 kg

2-280412 Variabilní doraz 25x156 - Hliník 18,00 € �

Délka: (a) Šířka: (b) MS: (d) WS: VB: Hmotnost: 

156 mm 52 mm 25 mm 12 mm 100 mm 0,30 kg

MS=Síla materiálu; WS=síla stěny; VB=rozsah nastavení; 

� = Položka je vyráběna na sklad � = Položka je vyráběna na objednávku Vysvětlivky naleznete na straně 77

= Odolnost vůči 
poškrábání = Ochrana proti ulpívání 

svařovacích kuliček = Ochrana proti korozi = Hliník = Milimetrová stupnice

a

b
d
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Univerzální doraz 150 L

Univerzální doraz 150 L umožňuje přesné ustavení dílu díky drážce s rozsahem 0-100 mm. 

2-280410.N Univerzální doraz 150 L - nitridovaný 29,00 € �

standardně s oboustrannou milimetrovou stupnicí

Délka: (a) Šířka: (b) MS: (d) VB: Hmotnost: 

150 mm 50 mm 25 mm 100 mm 0,78 kg

2-280410.A Univerzální doraz 150 L - Hliník 32,00 € �

Délka: (a) Šířka: (b) MS: (d) VB: Hmotnost: 

150 mm 50 mm 25 mm 100 mm 0,30 kg

MS=Síla materiálu; VB=rozsah nastavení; 

Univerzální doraz 225 L

Univerzální doraz 225 L může být ustaven pevně nebo variabilně díky kombinaci díry a drážky 
(nastavitelné v rozsahu 100 mm). Dále je doraz vhodný k použití s prizmami a adaptéry. 

2-280420.N Univerzální doraz 225 L - nitridovaný 45,00 € �

standardně s oboustrannou milimetrovou stupnicí

Délka: (a) Šířka: (b) MS: (d) VB: Hmotnost: 

225 mm 50 mm 25 mm 100 mm 1,40 kg

2-280420.A Univerzální doraz 225 L - Hliník 45,00 € �

Délka: (a) Šířka: (b) MS: (d) VB: Hmotnost: 

225 mm 50 mm 25 mm 100 mm 0,55 kg

MS=Síla materiálu; VB=rozsah nastavení; 

= Odolnost vůči 
poškrábání = Ochrana proti ulpívání 

svařovacích kuliček = Ochrana proti korozi = Hliník = Milimetrová stupnice

d b

a
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Univerzální doraz 200 L

Univerzální doraz 200 L je díky dlouhé drážce velmi variabilní a jeho nastavitelný rozsah je od 0-150 mm. 

2-280410.1.N Univerzální doraz 200 L - nitridovaný 35,00 € �

standardně s oboustrannou milimetrovou stupnicí

Délka: (a) Šířka: (b) MS: (d) VB: Hmotnost: 

200 mm 50 mm 25 mm 150 mm 1,00 kg

MS=Síla materiálu; VB=rozsah nastavení; 

Univerzální doraz 250 L

Univerzální doraz 250 L je díky dlouhé drážce velmi variabilní a jeho nastavitelný 
rozsah je od 0-200 mm. Velký rozsah nastavení vyžaduje použití 2 upínacích čepů a 
umožňuje diagonální upínání bez omezení. 

2-280410.2.N Univerzální doraz 250 L - nitridovaný 37,00 € �

standardně s oboustrannou milimetrovou stupnicí

Délka: (a) Šířka: (b) MS: (d) VB: Hmotnost: 

250 mm 50 mm 25 mm 200 mm 1,20 kg

MS=Síla materiálu; VB=rozsah nastavení; 

Univerzální doraz 225 L FDS

Univerzální doraz 225 L FDS je v porovnání se standardním dorazem 225 L doplněn přítlačným prvkem. 
Díky tomu je univerzální doraz 225 L FDS vhodný k upínání plechů a formovaných dílů. Pružinový 
mechanismus umožňuje upínání dílců různých rozměrů. Nastavitelný rozsah drážky je 0-100 mm. 
Typická oblast použití: Sériová výroba. 

2-280421 Univerzální doraz 225 L FDS s přítlačným prvkem - povrchová úprava - černění 45,00 € �

s přítlačným prvkem, standardně s oboustrannou milimetrovou stupnicí

Délka: (a) Šířka: (b) MS: (d) VB: Hmotnost: 

225 mm 50 mm 25 mm 100 mm 1,40 kg

MS=Síla materiálu; VB=rozsah nastavení; 

� = Položka je vyráběna na sklad � = Položka je vyráběna na objednávku Vysvětlivky naleznete na straně 77

= Odolnost vůči 
poškrábání = Milimetrová stupnice = Ochrana proti ulpívání 

svařovacích kuliček = Ochrana proti korozi

d b

a

a

d b

a

d b
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Univerzální doraz 100 / 150 / 250

Univerzální doraz je díky systému otvorů používán jako pevný doraz a je 
dostupný v několika velikostech. Vzdálenost mezi otvory je 50 mm. 

2-280407.N Univerzální doraz 100 - nitridovaný 19,00 € �

2 otvory

Délka: (a) Šířka: (b) MS: (d) Hmotnost: 

100 mm 50 mm 25 mm 0,75 kg

2-280408.N Univerzální doraz 150 - nitridovaný 24,00 € �

3 otvory

Délka: (a) Šířka: (b) MS: (d) Hmotnost: 

150 mm 50 mm 25 mm 1,10 kg

2-280409.N Univerzální doraz 250 - nitridovaný 35,00 € �

5 otvorů

Délka: (a) Šířka: (b) MS: (d) Hmotnost: 

250 mm 50 mm 25 mm 1,80 kg

MS=Síla materiálu; 

Univerzální doraz 300 / 500

Univerzální doraz 300 díky otvorům a drážce umožňuje rozšířit použití při vytváření dorazových 
možností. Nastavitelný rozsah drážky je 0-100 mm. Univerzální doraz 500 díky otvorům a drážce 
umožňuje rozšířit použití při vytváření dorazových možností. Nastavitelný rozsah drážky je 0-100 mm. 

2-280426.N Univerzální doraz 300 - nitridovaný 45,00 € �

3 otvory

Délka: (a) Šířka: (b) MS: (d) VB: Hmotnost: 

300 mm 50 mm 25 mm 100 mm 1,85 kg

2-280427.N Univerzální doraz 500 - nitridovaný 59,00 € �

7 otvorů

Délka: (a) Šířka: (b) MS: (d) VB: Hmotnost: 

500 mm 50 mm 25 mm 100 mm 3,30 kg

MS=Síla materiálu; VB=rozsah nastavení; 

= Odolnost vůči 
poškrábání = Milimetrová stupnice = Ochrana proti ulpívání 

svařovacích kuliček = Ochrana proti korozi

d b

a

d b

a
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Univerzální doraz 325 L / 525 L

Univerzální doraz 325 L / 525 L vytváří díky kombinaci otvorů a dlouhé drážky spoustu 
fixačních a variabilních upevňovacích možností. Nastavitelný rozsah drážky 0-100 mm. 

2-280422.N Univerzální doraz 325 L - nitridovaný 45,00 € �

3 otvory

Délka: (a) Šířka: (b) MS: (d) VB: Hmotnost: 

325 mm 50 mm 25 mm 100 mm 2,10 kg

2-280424.N Univerzální doraz 525 L - nitridovaný 57,00 € �

7 otvorů

Délka: (a) Šířka: (b) MS: (d) VB: Hmotnost: 

525 mm 50 mm 25 mm 100 mm 3,50 kg

MS=Síla materiálu; VB=rozsah nastavení; 

Univerzální doraz 500 S / 750 S / 1000 S

Univerzální doraz 500 S / 750 S / 1000 S byl speciálně vyvinut pro ustavení rozměrných 
komponent. Díky kombinaci otvorů a dlouhé drážky vytváří spoustu fixačních a 
variabilních upevňovacích možností. Nastavitelný rozsah drážky je 0-200 mm. 

2-280430.N Univerzální doraz 500 S - nitridovaný 59,00 € �

5 otvorů

Délka: (a) Šířka: (b) MS: (d) VB: Hmotnost: 

500 mm 100 mm 25 mm 200 mm 7,90 kg

2-280432.N Univerzální doraz 750 S - nitridovaný 73,00 € �

10 otvorů

Délka: (a) Šířka: (b) MS: (d) VB: Hmotnost: 

750 mm 100 mm 25 mm 200 mm 12,10 kg

2-280434.N Univerzální doraz 1000 S - nitridovaný 83,00 € �

15 otvorů

Délka: (a) Šířka: (b) MS: (d) VB: Hmotnost: 

1.000 mm 100 mm 25 mm 200 mm 16,30 kg

MS=Síla materiálu; VB=rozsah nastavení; 

� = Položka je vyráběna na sklad � = Položka je vyráběna na objednávku Vysvětlivky naleznete na straně 77

= Odolnost vůči 
poškrábání = Ochrana proti ulpívání 

svařovacích kuliček = Ochrana proti korozi = Milimetrová stupnice

a

bd

a

d b
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Montážní šablona

Montážní šablona umožňuje přesné nastavení, volitelně v krocích po 10° nebo plynule od 0-90°. 
Díky možnosti nastavení po 1° je šablona všestranně použitelná. 

2-280455.N Montážní šablona - nitridovaný 42,00 € �

včetně 2x Distančního pouzdra

Délka: (a) Šířka: (b) MS: (d) Hmotnost: 

250 mm 250 mm 5 mm 1,50 kg

MS=Síla materiálu; 

Plochý úhelník 500

Plochý úhelník 500 je díky kombinaci otvorů a dlouhé drážky vhodný pro 
pevné i variabilní upevnění. Rozsah upnutí skrz drážku je až 200 mm. 

2-280444 Plochý úhelník 500 velký - povrchová úprava - černění 89,00 € �

5 otvorů

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) MS: (d) Hmotnost: 

500 mm 375 mm 100 mm 25 mm 12,00 kg

MS=Síla materiálu; 

Plochý úhelník 175

Plochý úhelník 175 může být použitý jako pevný nebo stavitelný doraz díky 
kombinaci otvorů a dlouhé drážky. Rozsah upnutí skrz drážku je 100 mm. 

2-280445 Plochý úhelník 175 malý - povrchová úprava - černění 63,00 € �

3 otvory

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) MS: (d) Hmotnost: 

175 mm 175 mm 50 mm 25 mm 1,85 kg

MS=Síla materiálu; 

= Odolnost vůči 
poškrábání = Ochrana proti ulpívání 

svařovacích kuliček = Ochrana proti korozi = Milimetrová stupnice

a

b

a

b

c

d

a

b

c

d
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Upínací úhelník- doraz 75 L

Upínací úhelník - doraz 75 L může být použit jako pevný úhelník pro velké součásti. V kombinaci 
s ostatními upínacími prvky může vytvořit další opěrné plochy. Výškové stavitelnosti můžeme 
dosáhnout díky spojení s dorazem a upínacím úhelníkem 175 WL (zboží č. 280111.N). 

2-280105.N Upínací úhelník- doraz 75 L - nitridovaný 37,00 € �

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) MS: (d) Hmotnost: 

75 mm 50 mm 75 mm 25 mm 1,00 kg

MS=Síla materiálu; 

Upevňovací úhelník

Upevňovací úhelník může být použitý jako doraz, úhelník, nebo součást sloužící k připojení 
dalších úhelníků. Pomocí tohoto úhelníku je dále možné spojit stůl s podkladovými deskami.  
K tomuto účelu je určen čep (Zboží číslo: 280528) nebo rychloupínací čep (Zboží číslo: 280510). 

2-280107.N Upevňovací úhelník - nitridovaný 93,00 € �

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) MS: (d) Hmotnost: 

75 mm 150 mm 75 mm 25 mm 2,90 kg

MS=Síla materiálu; 

Upínací úhelník- doraz 175 WL

Úhelník - doraz 175 WL (Zboží číslo: 280111.N) je plynule nastavitelný úhelník, který je díky 
dvěma drážkám všestranně použitelný. 

2-280111.N Upínací úhelník- doraz 175 WL - nitridovaný 77,00 € �

drážka / drážka 100, flexibilní v každém směru

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) MS: (d) Hmotnost: 

175 mm 50 mm 175 mm 25 mm 1,80 kg

MS=Síla materiálu; 

� = Položka je vyráběna na sklad � = Položka je vyráběna na objednávku Vysvětlivky naleznete na straně 77

= Odolnost vůči 
poškrábání = Ochrana proti ulpívání 

svařovacích kuliček = Ochrana proti korozi = Milimetrová stupnice

c

a b

d

c

a b

d

c

a
b

d
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Upínací úhelník- doraz 175 VL

Pevný úhelník - doraz 175 VL (Zboží číslo: 280113.N) s otvory na obou stranách může být použitý 
jako podpěra. Spojením s úhelníky 75 L (Zboží číslo: 280105.N) a 175 SL (Zboží číslo: 280109.N) 
lze vytvořit výškově stavitelný doraz. 

2-280113.N Upínací úhelník- doraz 175 VL - nitridovaný 71,00 € �

díra / díra

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) MS: (d) Hmotnost: 

175 mm 50 mm 175 mm 25 mm 2,40 kg

MS=Síla materiálu; 

Upínací úhelník- doraz 200 L

Úhelník - doraz 200 L je nastavitelný úhelník, který může být všestranně použitelný díky 
kombinaci systémových otvorů a drážky. Vrchní plocha poskytuje další možnosti kombinací. 
Tento díl lze kombinovat s různými úhelníky, nebo je možno jej použít jako adaptér pro 
prizmy a svěrky. 

2-280114.N Upínací úhelník- doraz 200 L - nitridovaný 94,00 € �

standardně s oboustrannou milimetrovou stupnicí

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) MS: (d) Hmotnost: 

175 mm 50 mm 200 mm 25 mm 2,71 kg

MS=Síla materiálu; 

Upínací úhelník- doraz 275 L

Úhelník - doraz 275 L je ideální použít jako prodloužení stolu pro lehké díly. Díky dlouhé drážce 
je možno jej použít jako přestavitelný doraz pro vysoké díly. 

2-280112.N Upínací úhelník- doraz 275 L - nitridovaný 84,00 € �

standardně s oboustrannou milimetrovou stupnicí

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) MS: (d) Hmotnost: 

175 mm 50 mm 275 mm 25 mm 2,80 kg

MS=Síla materiálu; 

= Odolnost vůči 
poškrábání = Ochrana proti ulpívání 

svařovacích kuliček = Ochrana proti korozi = Milimetrová stupnice

c

a
b

d

c

a
b

d

d

c

a
b

d
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Upínací úhelník- doraz 175 SL / 175 ML

Upínací úhelník - doraz 175 SL / 175 ML může být použit jako variabilní úhelník pro velké 
profily. Je kompatibilní se všemi úhelníky a díky drážce umožňuje vytvoření výškově stavitelných 
dorazových ploch. 

2-280109.N Upínací úhelník- doraz 175 SL - nitridovaný 61,00 € �

standardně s oboustrannou milimetrovou stupnicí

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) MS: (d) Hmotnost: 

175 mm 50 mm 75 mm 25 mm 1,40 kg

2-280109.1.N Upínací úhelník- doraz 175 ML - nitridovaný 65,00 € �

standardně s oboustrannou milimetrovou stupnicí

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) MS: (d) Hmotnost: 

175 mm 50 mm 125 mm 25 mm 1,80 kg

MS=Síla materiálu; 

Upínací úhelník- doraz 175 L / 275 WL

Úhelník - doraz 175 L / 275 WL slouží jako přestavitelný úhelník, díky kombinaci otvorů a 
dlouhé drážky je všestranně použitelný. Při propojení s úhelníkem 75 L (Zboží číslo: 280105.N) 
a úhelníkem 175 SL (Zboží čislo 280109.N) dokáže u zadaných svařovacích prvků vytvořit 
nastavitelnou výšku. Tento doraz je také vhodný pro velké díly. 

2-280110.N Upínací úhelník- doraz 175 L - nitridovaný 77,00 € �

díra / drážka, standardně s oboustrannou milimetrovou stupnicí

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) MS: (d) Hmotnost: 

175 mm 50 mm 175 mm 25 mm 1,95 kg

2-280110.G Upínací úhelník- doraz 175 L - litý / černěný 71,00 € �

díra / drážka

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) MS: (d) Hmotnost: 

175 mm 50 mm 175 mm 25 mm 1,90 kg

2-280110.A Upínací úhelník- doraz 175 L - Hliník 87,00 € �

díra / drážka

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) MS: (d) Hmotnost: 

175 mm 50 mm 175 mm 25 mm 0,80 kg

2-280115.N Upínací úhelník- doraz 275 WL - nitridovaný 84,00 € �

díra / drážka 200

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) MS: (d) Hmotnost: 

275 mm 50 mm 175 mm 25 mm 2,50 kg

MS=Síla materiálu; 

� = Položka je vyráběna na sklad � = Položka je vyráběna na objednávku Vysvětlivky naleznete na straně 77

= Odolnost vůči 
poškrábání = Milimetrová stupnice = Ochrana proti ulpívání 

svařovacích kuliček = Ochrana proti korozi = Hliník

c

a
b

d

c

a
b

d
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Upínací úhelník- doraz 300 G / 500 G / 750 G

Úhelník - doraz 300 G / 500 G / 750 G můžeme díky kombinaci otvorů a dlouhé drážky pevně 
a variabilně upínat. Úhelník je všestranně použitelný a je vyroben z vysoce kvalitního materiálu 
GGG40. 

2-280152.N Upínací úhelník- doraz 300 G - nitridovaný 119,00 € �

levý doraz, standardně s milimetrovou stupnicí

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) MS: (d) Hmotnost: 

200 mm 75 mm 300 mm 27 mm 6,52 kg

2-280162.N Upínací úhelník- doraz 500 G - nitridovaný 155,00 € �

levý doraz, standardně s milimetrovou stupnicí

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) MS: (d) Hmotnost: 

200 mm 75 mm 500 mm 27 mm 9,40 kg

2-280166.N Upínací úhelník- doraz 750 G levý - nitridovaný 189,00 € �

levý doraz, standardně s milimetrovou stupnicí

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) MS: (d) Hmotnost: 

276 mm 85 mm 750 mm 27 mm 13,60 kg

2-280167.N Upínací úhelník- doraz 750 G pravý - nitridovaný 189,00 € �

pravý doraz, standardně s milimetrovou stupnicí

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) MS: (d) Hmotnost: 

276 mm 85 mm 750 mm 27 mm 13,60 kg

MS=Síla materiálu; 

= Odolnost vůči 
poškrábání = Milimetrová stupnice = Ochrana proti ulpívání 

svařovacích kuliček = Ochrana proti korozi = Hliník

d

b
a

c
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Upínací úhelník- doraz 300 GK / 500 GK nitridovaný

Úhelník - doraz 300 GK / 500 GK umožňuje díky své trojrozměrnosti velké množství upínacích 
možností. Je používán u sestav velkých a těžkých dílů, nebo jako doraz a také jako prodloužení 
stolu. K dosažení vysoké stability je vyroben z materiálu GGG40. Doporučuje se objednávat po 
párech. 

2-280124.N Upínací úhelník- doraz 300 GK levý - nitridovaný 187,00 € �

levý doraz, standardně s milimetrovou stupnicí

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) MS: (d) Hmotnost: 

280 mm 95 mm 300 mm 27 mm 12,90 kg

2-280126.N Upínací úhelník- doraz 300 GK pravý - nitridovaný 187,00 € �

pravý doraz, standardně s milimetrovou stupnicí

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) MS: (d) Hmotnost: 

280 mm 95 mm 300 mm 27 mm 12,90 kg

2-280130.N Upínací úhelník- doraz 500 GK levý - nitridovaný 230,00 € �

levý doraz, standardně s milimetrovou stupnicí

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) MS: (d) Hmotnost: 

280 mm 95 mm 500 mm 27 mm 17,50 kg

2-280132.N Upínací úhelník- doraz 500 GK pravý - nitridovaný 230,00 € �

pravý doraz, standardně s milimetrovou stupnicí

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) MS: (d) Hmotnost: 

280 mm 95 mm 500 mm 27 mm 17,50 kg

MS=Síla materiálu; 

c

a
b
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Upínací úhelník- doraz 300 GK / 600 GK / 800 GK / 1200 GK hliník-titan

Úhelník - doraz GK Hliník-titan umožňuje díky své trojrozměrnosti velké množství upínacích 
možností. Je používán u sestav velkých dílů, nebo jako doraz a také jako prodloužení stolu. 
Maximální stability je dosaženo použitím úhelníku v hliníko-titanovém provedení. Tyto úhelníky 
byly speciálně vyvinuty pro nejvyšší pevnost. Doporučuje se objednávat po párech. hliník-titan: 
Tento lehký a vysoce pevný materiál používáme, z důvodu hmotnosti, pro některé velké dorazy 
a upínací úhelníky. Nicméně zde nelze dosáhnout tvrdosti nitridované oceli. 

2-280120 Upínací úhelník- doraz 300 GK levý - hliník-titan 195,00 € �

levý doraz, standardně s milimetrovou stupnicí

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) MS: (d) Hmotnost: 

280 mm 95 mm 300 mm 27 mm 5,00 kg

2-280121 Upínací úhelník- doraz 300 GK pravý - hliník-titan 195,00 € �

pravý doraz, standardně s milimetrovou stupnicí

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) MS: (d) Hmotnost: 

280 mm 95 mm 300 mm 27 mm 5,00 kg

2-280138 Upínací úhelník- doraz 600 GK levý - hliník-titan 305,00 € �

levý doraz, standardně s milimetrovou stupnicí

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) MS: (d) Hmotnost: 

376 mm 95 mm 600 mm 27 mm 8,70 kg

2-280139 Upínací úhelník- doraz 600 GK pravý - hliník-titan 305,00 € �

pravý doraz, standardně s milimetrovou stupnicí

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) MS: (d) Hmotnost: 

376 mm 95 mm 600 mm 27 mm 8,70 kg

2-280140 Upínací úhelník- doraz 800 GK levý - hliník-titan 375,00 € �

levý doraz, standardně s milimetrovou stupnicí

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) MS: (d) Hmotnost: 

376 mm 95 mm 800 mm 27 mm 10,40 kg

2-280141 Upínací úhelník- doraz 800 GK pravý - hliník-titan 375,00 € �

pravý doraz, standardně s milimetrovou stupnicí

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) MS: (d) Hmotnost: 

376 mm 95 mm 800 mm 27 mm 10,40 kg

2-280148 Upínací úhelník- doraz 1200 GK levý - hliník-titan 595,00 € �

levý doraz, standardně s milimetrovou stupnicí

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) MS: (d) Hmotnost: 

376 mm 95 mm 1.200 mm 27 mm 13,50 kg

2-280149 Upínací úhelník- doraz 1200 GK pravý - hliník-titan 595,00 € �

pravý doraz, standardně s milimetrovou stupnicí

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) MS: (d) Hmotnost: 

376 mm 95 mm 1.200 mm 27 mm 13,50 kg

MS=Síla materiálu; 

� = Položka je vyráběna na sklad � = Položka je vyráběna na objednávku Vysvětlivky naleznete na straně 77

= Odolnost vůči 
poškrábání = Milimetrová stupnice = Ochrana proti ulpívání 

svařovacích kuliček = Ochrana proti korozi = Hliník = Titan

c

b
a
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Upínací úhelník- doraz 600 GK / 800 GK nitridovaný

Úhelník - doraz 600 GK / 800 GK umožňuje díky své trojrozměrnosti velké množství upínacích 
možností. Je používán u sestav velkých dílů, nebo jako doraz a také jako prodloužení stolu.  
K dosažení vysoké stability je vyroben z materiálu GGG40. Doporučuje se objednávat po párech. 

2-280134.N Upínací úhelník- doraz 600 GK levý - nitridovaný 278,00 € �

levý doraz, standardně s milimetrovou stupnicí

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) MS: (d) Hmotnost: 

376 mm 95 mm 600 mm 27 mm 22,50 kg

2-280136.N Upínací úhelník- doraz 600 GK pravý - nitridovaný 278,00 € �

pravý doraz, standardně s milimetrovou stupnicí

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) MS: (d) Hmotnost: 

376 mm 95 mm 600 mm 27 mm 22,50 kg

2-280144.N Upínací úhelník- doraz 800 GK levý - nitridovaný 341,00 € �

levý doraz, standardně s milimetrovou stupnicí

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) MS: (d) Hmotnost: 

376 mm 95 mm 800 mm 27 mm 27,00 kg

2-280146.N Upínací úhelník- doraz 800 GK pravý - nitridovaný 341,00 € �

pravý doraz, standardně s milimetrovou stupnicí

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) MS: (d) Hmotnost: 

376 mm 95 mm 800 mm 27 mm 27,00 kg

MS=Síla materiálu; 

Upínací úhelník- doraz 500 G s drážkou pro nastavení úhlu

Úhelník - doraz 500 G s drážkou pro nastavení úhlu můžeme díky kombinaci otvorů a dlouhé 
drážky pevně a variabilně upínat. Úhelník je všestranně použitelný a je vyroben z vysoce 
kvalitního materiálu GGG40. 

2-280164.N Upínací úhelník- doraz 500 G s drážkou pro nastavení úhlu levý - Litina / nitridováno 218,00 € �

levý doraz, standardně s milimetrovou stupnicí

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) MS: (d) Hmotnost: 

276 mm 95 mm 500 mm 27 mm 11,50 kg

2-280165.N Upínací úhelník- doraz 500 G s drážkou pro nastavení úhlu pravý - Litina / nitridováno 218,00 € �

pravý doraz, standardně s milimetrovou stupnicí

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) MS: (d) Hmotnost: 

276 mm 95 mm 500 mm 27 mm 11,50 kg

MS=Síla materiálu; 

� = Položka je vyráběna na sklad � = Položka je vyráběna na objednávku Vysvětlivky naleznete na straně 77

= Odolnost vůči 
poškrábání = Milimetrová stupnice = Ochrana proti ulpívání 

svařovacích kuliček = Ochrana proti korozi

b
a

c

d

b
a

c



157

28Úhelníky

Posuvná základna

Posuvná základna umožňuje přesouvat úhelníky ve dvou osách. Přidáním druhé posuvné 
základny může být vytvořena třetí osa. Použitím posuvné základny dosáhnete jakékoliv pracovní 
pozice. Tato součást je vyrobena z vysoce kvalitního materiálu GGG40. 

2-280195.N Posuvná základna - nitridovaný 241,00 € �

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) Hmotnost: 

350 mm 300 mm 50 mm 16,00 kg

Otočný úhelník 275

Otočný úhelník nabízí díky kombinaci drážky umožňující otočení až o 180° a systémových otvorů 
množství variabilních řešení upínaní. Možnost utažení 2 šrouby současně, umožňuje optimální 
fixaci. 

2-280101.N Otočný úhelník 275 - nitridovaný 261,00 € �

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) Hmotnost: 

180 mm 250 mm 275 mm 10,20 kg

Posuvný úhelník Litá ocel

Posuvný úhelník může být použit jako spojovací díl mezi dvěma dorazy, úhelníky, nebo může 
být použit jako prodloužení plochy stolu. Zvláště v omezených prostorech nabízí velké množství 
upínacích možností. Tato součást je vyrobena z vysoce kvalitního materiálu GGG40. 

2-280302.N Posuvný úhelník - Litina / nitridováno 197,00 € �

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) Hmotnost: 

500 mm 100 mm 100 mm 15,80 kg

= Odolnost vůči 
poškrábání = Milimetrová stupnice = Ochrana proti ulpívání 

svařovacích kuliček = Ochrana proti korozi

b

a

c

c

b

a

b
a

c
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Univerzální úhelník

Univerzální úhelník je ideální pro přesné nastavení úhlů. Umožní nastavit každý celý úhlový 
stupeň v rozsahu od 10° do 150° pomocí šablony a šestihranného klíče. Šablona je součástí 
dodávky. 

2-280170.N Univerzální úhelník - nitridovaný 283,00 € �

včetně děrované šablony

SL: (e) Hmotnost: 

350 mm 14,50 kg

SL=Délka boku; 

Univerzální úhelník

Velký univerzální úhelník usnadňuje práci s úhlovými konstrukcemi, na které působí vysoké 
přítlačné síly vyvozené například hydraulickými upínacími mechanismy. V rozsahu od 0° do 225° 
je tento úhelník plynule nastavitelný. Digitální měřidlo k velmi přesnému nastavení není součástí 
dodávky. Příslušný šestihranný klíč 14 mm je dostupný pod objednacím číslem 280854. 

2-280171.N Univerzální úhelník - povrchová úprava - nitridovaný 469,00 € �

SL: (e) Hmotnost: 

475 mm 23,00 kg

SL=Délka boku; 

Rohový nástavec - Litý

Rohový nástavec standard přináší díky jeho možnosti diagonálního prodloužení stolu více 
pracovního prostoru ve 45° úhlu. Rohový nástavec je variabilní pevný díl. Dá se použít jako 
prizma, podklad nebo spojovací kus. Je kompatibilní se všemi úhelníky. Rohový nástavec 
standard je velmi stabilní a nabízí spojovací, dorazové a upínací možnosti do 5ti stran 
(Zboží číslo: 280191.N). Tato součást je vyrobena z vysoce kvalitního materiálu GGG40. 

2-280191.N Rohový nástavec velký litý - nitridovaný 223,00 € �

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) Hmotnost: 

200 mm 200 mm 170 mm 15,70 kg

� = Položka je vyráběna na sklad � = Položka je vyráběna na objednávku Vysvětlivky naleznete na straně 77

= Odolnost vůči 
poškrábání = Ochrana proti ulpívání 

svařovacích kuliček = Ochrana proti korozi

Nyní nitridováno

e

e

c b

a
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Kotevní blok

Jako další alternativu k úhelníkům U a L-forma jsme vyvinuli tuto upínací kostku. 50 mm rozteč 
otvorů zajišťuje maximální počet upínacích možností v požadovaných pracovních pozicích. 

2-280285.P Kotevní blok 400x350x200 - Plasmanitridovaný 524,00 € �

pětistranný

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) MS: (d) Hmotnost: 

400 mm 350 mm 200 mm 25 mm 60,00 kg

MS=Síla materiálu; 

Podpěra - upínací rám

Podpěra - upínací rám nabízí možnosti spojování rozdílných prvků a může být použit i jako 
prodloužení stolu nebo jako konzola. Na pěti stranách má systémové uspořádání otvorů s 50 mm 
rastry, které umožňují mnoho kombinací. Díky otvorům a dlouhé drážce je možné použít jako 
pevný tak i jako variabilní doraz. Tato součást je vyrobena z vysoce kvalitního materiálu GGG40. 

2-280300.N Podpěra - upínací rám Litina 300x200x100 pravý - nitridovaný 237,00 € �

pravý doraz

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) MS: (d) Hmotnost: 

300 mm 200 mm 100 mm 25 mm 19,50 kg

2-280301.N Podpěra - upínací rám Litina 300x200x100 levý - nitridovaný 237,00 € �

levý doraz

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) MS: (d) Hmotnost: 

300 mm 200 mm 100 mm 25 mm 19,50 kg

MS=Síla materiálu; 

= Odolnost vůči 
poškrábání = Ochrana proti ulpívání 

svařovacích kuliček = Ochrana proti korozi

b a

c

b a

c
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Upínací lišta

Upínací lišta je všestranný upínací prvek a může být použit jako spojovací prvek. Vzdálenost otvorů je 100 mm. 

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) MS: (d) Hmotnost: 

2-280303.P Upínací lišta 1000 - nitridovaný 1.000 mm 100 mm 100 mm 25 mm 48,00 kg 530,00 € �

2-280303.1.P Upínací lišta 2000 - nitridovaný 2.000 mm 100 mm 100 mm 25 mm 95,00 kg 851,00 € �

2-280303.2.P Upínací lišta 3000 - nitridovaný 3.000 mm 100 mm 100 mm 25 mm 141,00 kg 1.386,00 € �

� = Položka je vyráběna na sklad � = Položka je vyráběna na objednávku Vysvětlivky naleznete na straně 77

= Odolnost vůči 
poškrábání = Ochrana proti ulpívání 

svařovacích kuliček = Ochrana proti korozi

b

a

c
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Úhelník U-forma 200/100 drážka

Úhelník U-forma 200/100 s drážkami svou funkcí odpovídá klasickým U-forma úhelníkům 200/100. Díky drážkám 
je ještě flexibilněji využitelný. Od délky 500 mm jsou všechny U-Forma úhelníky vybaveny otvory pro montáž noh 
(s vyjímkou 280310.P, 280360.P, 280360.2.P, 280360.3.P, 280321.P). Obrázky každé velikosti produktu jsou ke 
shlédnutí na www.siegmund.com. 

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) MS: (d) Hmotnost: 

2-280311.P Úhelník U-forma 500x200x100
drážka levý
Plasmanitridovaný

500 mm 200 mm 100 mm 25 mm 40,00 kg 380,00 € �

2-280312.P Úhelník U-forma 500x200x100
drážka pravý
Plasmanitridovaný

500 mm 200 mm 100 mm 25 mm 40,00 kg 380,00 € �

2-280321.P Úhelník U-forma 1000x200x100
drážka levý
Plasmanitridovaný

1.000 mm 200 mm 100 mm 25 mm 72,00 kg 598,00 € �

2-280322.P Úhelník U-forma 1000x200x100
drážka pravý
Plasmanitridovaný

1.000 mm 200 mm 100 mm 25 mm 72,00 kg 598,00 € �

b

a

c

280311.P 280312.P 280321.P 280322.P
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Úhelník U-forma 200/100

Úhelník U-forma 200/100 (boky 100 mm) se hodí jako prodloužení stolu vodorovné, nebo kolmé, ale také pro kompaktní 
spojení dvou svařovacích stolů pomocí spojovacího čepu (zboží č. 280560.N). V případě prodloužení stolu úhelníkem delším 
než 1000 mm nutné použít nohu pro podepření. Díky čtyřstrannému a diagonálnímu uspořádání otvorů nabízí mnoho 
kombinací upínacích možností s ostatními úhelníky a dorazy. Rastry 100x100 mm ulehčují orientaci. Od délky 500 mm 
jsou všechny U-Forma úhelníky vybaveny otvory pro montáž noh (s vyjímkou 280310.P, 280360.P, 280360.2.P, 280360.3.P, 
280321.P). Obrázky každé velikosti produktu jsou ke shlédnutí na www.siegmund.com. 

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) MS: (d) Hmotnost: 

2-280310.P Úhelník U-forma 500x200x100
Plasmanitridovaný

500 mm 200 mm 100 mm 25 mm 31,00 kg 315,00 € �

2-280320.P Úhelník U-forma 1000x200x100
Plasmanitridovaný

1.000 mm 200 mm 100 mm 25 mm 75,00 kg 538,00 € �

2-280330.P Úhelník U-forma 1500x200x100
Plasmanitridovaný

1.500 mm 200 mm 100 mm 25 mm 108,00 kg 817,00 € �

2-280340.P Úhelník U-forma 2000x200x100
Plasmanitridovaný

2.000 mm 200 mm 100 mm 25 mm 141,00 kg 1.046,00 € �

b

a

c

280310.P 280320.P 280330.P 280340.P
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Úhelník U-forma 200/200

Úhelník U-forma s boky 200 mm je vhodný pro použití jako prodloužení stolu vodorovné, nebo kolmé, ale také pro kompaktní 
spojení dvou svařovacích stolů pomocí čepu (Zboží číslo: 280560.N). V případě prodloužení stolu úhelníkem delším než 1000 mm  
nutné použít nohu pro podepření. V kombinaci s nohami (Zboží číslo 280376), můžou být úhelníky flexibilně použity na 
podkladových lištách. Úhelník nabízí množství upínacích a spojovacích možností díky diagonálnímu uspořádání otvorů zhotoveným 
z pěti stran. Rastry 100x100 mm ulehčují orientaci. Od délky 500 mm jsou všechny U-Forma úhelníky vybaveny otvory pro montáž 
noh (s vyjímkou 280310.P, 280360.P, 280360.2.P, 280360.3.P, 280321.P). Obrázky každé velikosti produktu jsou ke shlédnutí na 
www.siegmund.com. 

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) MS: (d) Hmotnost: 

2-280396.P Úhelník U-forma 100x200x200
Plasmanitridovaný

100 mm 200 mm 200 mm 25 mm 21,00 kg 255,00 € �

2-280396.1.P Úhelník U-forma 200x200x200
Plasmanitridovaný

200 mm 200 mm 200 mm 25 mm 31,00 kg 309,00 € �

2-280360.P Úhelník U-forma 500x200x200
Plasmanitridovaný

500 mm 200 mm 200 mm 25 mm 67,00 kg 382,00 € �

2-280370.P Úhelník U-forma 1000x200x200
Plasmanitridovaný

1.000 mm 200 mm 200 mm 25 mm 120,00 kg 643,00 € �

2-280380.P Úhelník U-forma 1500x200x200
Plasmanitridovaný

1.500 mm 200 mm 200 mm 25 mm 172,00 kg 915,00 € �

2-280390.P Úhelník U-forma 2000x200x200
Plasmanitridovaný

2.000 mm 200 mm 200 mm 25 mm 225,00 kg 1.124,00 € �

2-280391.P Úhelník U-forma 2400x200x200
Plasmanitridovaný

2.400 mm 200 mm 200 mm 25 mm 266,00 kg 1.386,00 € �

2-280392.P Úhelník U-forma 3000x200x200
Plasmanitridovaný

3.000 mm 200 mm 200 mm 25 mm 331,00 kg 1.738,00 € �

2-280394.P Úhelník U-forma 4000x200x200
Plasmanitridovaný

4.000 mm 200 mm 200 mm 25 mm 439,00 kg 2.135,00 € �

� = Položka je vyráběna na sklad � = Položka je vyráběna na objednávku Vysvětlivky naleznete na straně 77

= Odolnost vůči 
poškrábání = Ochrana proti ulpívání 

svařovacích kuliček = Ochrana proti korozi

b

a

c
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28 Úhelníky

Úhelník U-forma 200/200 speciální velikost

Úhelník U-forma s boky 200 mm je vhodný pro použití jako prodloužení stolu vodorovné, nebo kolmé, ale také pro kompaktní spojení 
dvou svařovacích stolů pomocí čepu (Zboží číslo: 280560.N). V případě prodloužení stolu úhelníkem delším než 1000 mm nutné použít 
nohu pro podepření. V kombinaci s nohami (Zboží číslo 280376), můžou být úhelníky flexibilně použity na podkladových lištách. Úhelník 
nabízí množství upínacích a spojovacích možností díky diagonálnímu uspořádání otvorů zhotoveným z pěti stran. Rastry 100x100 mm 
ulehčují orientaci. Od délky 500 mm jsou všechny U-Forma úhelníky vybaveny otvory pro montáž noh (s vyjímkou 280310.P, 280360.P, 
280360.2.P, 280360.3.P, 280321.P). Sleva: od 5 kusů: 5 %, od 10 kusů: 10 %, od 20 kusů: 15 %. Obrázky každé velikosti produktu jsou 
ke shlédnutí na www.siegmund.com. 

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) MS: (d) Hmotnost: 

2-280362.P Úhelník U-forma 600x200x200
Plasmanitridovaný

600 mm 200 mm 200 mm 25 mm 77,00 kg 490,00 € �

2-280366.P Úhelník U-forma 800x200x200
Plasmanitridovaný

800 mm 200 mm 200 mm 25 mm 99,00 kg 588,00 € �

2-280374.P Úhelník U-forma 1200x200x200
Plasmanitridovaný

1.200 mm 200 mm 200 mm 25 mm 140,00 kg 807,00 € �

2-280378.P Úhelník U-forma 1400x200x200
Plasmanitridovaný

1.400 mm 200 mm 200 mm 25 mm 162,00 kg 888,00 € �

2-280382.P Úhelník U-forma 1600x200x200
Plasmanitridovaný

1.600 mm 200 mm 200 mm 25 mm 182,00 kg 990,00 € �

2-280386.P Úhelník U-forma 1800x200x200
Plasmanitridovaný

1.800 mm 200 mm 200 mm 25 mm 204,00 kg 1.073,00 € �

� = Položka je vyráběna na sklad � = Položka je vyráběna na objednávku Vysvětlivky naleznete na straně 77

= Odolnost vůči 
poškrábání = Ochrana proti ulpívání 

svařovacích kuliček = Ochrana proti korozi

b

a

c
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28Úhelníky

Úhelník U-forma 200/200 Premium Light

Díky tenčímu, ale mnohem tvrdšímu materiálu Siegmund Premium Light můžete ušetřit až 40% hmotnosti v porovnání s běžně používaným 
materiálem. K upnutí úhelníků Premium Light pomocí upínacích čepů je nutné použít distanční podložku (Zboží číslo: 280653.N) Úhelník U-forma 
s boky 200 mm je vhodný pro použití jako prodloužení stolu vodorovné, nebo kolmé, ale také pro kompaktní spojení dvou svařovacích stolů 
pomocí čepu (Zboží číslo: 800562). V případě prodloužení stolu úhelníkem delším než 1000 mm nutné použít nohu pro podepření. V kombinaci 
s nohami (Zboží číslo 280376), můžou být úhelníky flexibilně použity na podkladových lištách. Úhelník nabízí množství upínacích a spojovacích 
možností díky diagonálnímu uspořádání otvorů zhotoveným z pěti stran. Rastry 100x100 mm ulehčují orientaci. Od délky 500 mm mají všechny 
U-Forma úhelníky ze spodní strany otvory pro montáž noh. Materiál: Tvrzená nástrojová ocel ze speciální slitiny Siegmund X8.7. Obrázky každé 
velikosti produktu jsou ke shlédnutí na www.siegmund.com. 

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) MS: (d) Hmotnost: 

2-800360.P Úhelník U-forma Premium Light 
500x200x200
Plasmanitridovaný

500 mm 200 mm 200 mm 15 mm 42,00 kg 382,00 € �

2-800370.P Úhelník U-forma Premium Light 
1000x200x200
Plasmanitridovaný

1.000 mm 200 mm 200 mm 15 mm 76,00 kg 643,00 € �

2-800380.P Úhelník U-forma Premium Light 
1500x200x200
Plasmanitridovaný

1.500 mm 200 mm 200 mm 15 mm 110,00 kg 915,00 € �

2-800390.P Úhelník U-forma Premium Light 
2000x200x200
Plasmanitridovaný

2.000 mm 200 mm 200 mm 15 mm 143,00 kg 1.124,00 € �

= Odolnost vůči 
poškrábání = Ochrana proti ulpívání 

svařovacích kuliček = Ochrana proti korozi

a

b

c

15 mm

Premium Light

280510

280653.N

25 mm

System 28 PREMIUM LIGHT

-40%
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28 Úhelníky

Úhelník U-forma 400/200

Úhelník U-forma 400/200 s velkými rozměry (boky 200 mm) se hodí jako prodloužení stolu vodorovné, nebo kolmé, ale 
také pro kompaktní spojení dvou svařovacích stolů pomocí spojovacího čepu (Zboží číslo 280560.N). V případě prodloužení 
stolu úhelníkem delším než 1000 mm nutné použít nohu pro podepření. V kombinaci s nohami (Zboží číslo 280371), 
můžou být úhelníky flexibilně použity na podkladových lištách. Úhelník nabízí množství upínacích a spojovacích možností 
s ostatními úhelníky a dorazy díky diagonálnímu uspořádání otvorů zhotoveným z pěti stran. Rastry 100x100 mm ulehčují 
orientaci. Od délky 500 mm jsou všechny U-Forma úhelníky vybaveny otvory pro montáž noh (s vyjímkou 280310.P, 
280360.P, 280360.2.P, 280360.3.P, 280321.P). Obrázky každé velikosti produktu jsou ke shlédnutí na www.siegmund.com. 

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) MS: (d) Hmotnost: 

2-280360.2.P Úhelník U-forma 500x400x200
Plasmanitridovaný

500 mm 400 mm 200 mm 25 mm 107,00 kg 594,00 € �

2-280370.2.P Úhelník U-forma 1000x400x200
Plasmanitridovaný

1.000 mm 400 mm 200 mm 25 mm 188,00 kg 960,00 € �

2-280374.2.P Úhelník U-forma 1200x400x200
Plasmanitridovaný

1.200 mm 400 mm 200 mm 25 mm 216,00 kg 1.386,00 € �

2-280380.2.P Úhelník U-forma 1500x400x200
Plasmanitridovaný

1.500 mm 400 mm 200 mm 25 mm 260,00 kg 1.493,00 € �

2-280390.2.P Úhelník U-forma 2000x400x200
Plasmanitridovaný

2.000 mm 400 mm 200 mm 25 mm 336,00 kg 1.766,00 € �

2-280391.2.P Úhelník U-forma 2400x400x200
Plasmanitridovaný

2.400 mm 400 mm 200 mm 25 mm 392,00 kg 2.135,00 € �

2-280392.2.P Úhelník U-forma 3000x400x200
Plasmanitridovaný

3.000 mm 400 mm 200 mm 25 mm 489,00 kg 2.622,00 € �

2-280394.2.P Úhelník U-forma 4000x400x200
Plasmanitridovaný

4.000 mm 400 mm 200 mm 25 mm 641,00 kg 3.478,00 € �

� = Položka je vyráběna na sklad � = Položka je vyráběna na objednávku Vysvětlivky naleznete na straně 77

= Odolnost vůči 
poškrábání = Ochrana proti ulpívání 

svařovacích kuliček = Ochrana proti korozi

b
a

c
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28Úhelníky

Úhelník U-forma 400/400

Úhelník U-forma 400/400 (boky 400 mm) a extrémní stabilitou je vhodný zejména pro velké konstrukce s těžkými komponenty. 
Úhelníky se dají pevně přišroubovat k sobě nebo ke stolům s použitím spojovacích čepů (Zboží číslo: 280560.N). V případě prodloužení 
stolu úhelníkem delším než 1000 mm nutné použít nohu pro podepření. V kombinaci s nohami (Zboží číslo 280371), můžou být 
úhelníky flexibilně použity na podkladových lištách. Úhelník nabízí množství upínacích a spojovacích možností s dalšími dorazy a 
úhelníky díky diagonálnímu uspořádání otvorů zhotoveným z pěti stran. Rastry 100x100 mm ulehčují orientaci. Od délky 500 mm jsou 
všechny U-Forma úhelníky vybaveny otvory pro montáž noh (s vyjímkou 280310.P, 280360.P, 280360.2.P, 280360.3.P, 280321.P). 
Diagonální rastr na vyžádání. Obrázky každé velikosti produktu jsou ke shlédnutí na www.siegmund.com. 

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) MS: (d) Hmotnost: 

2-280360.3.P Úhelník U-forma 500x400x400
Plasmanitridovaný

500 mm 400 mm 400 mm 25 mm 176,00 kg 907,00 € �

2-280370.3.P Úhelník U-forma 1000x400x400
Plasmanitridovaný

1.000 mm 400 mm 400 mm 25 mm 295,00 kg 1.512,00 € �

2-280374.3.P Úhelník U-forma 1200x400x400
Plasmanitridovaný

1.200 mm 400 mm 400 mm 25 mm 340,00 kg 1.714,00 € �

2-280380.3.P Úhelník U-forma 1500x400x400
Plasmanitridovaný

1.500 mm 400 mm 400 mm 25 mm 414,00 kg 2.192,00 € �

2-280390.3.P Úhelník U-forma 2000x400x400
Plasmanitridovaný

2.000 mm 400 mm 400 mm 25 mm 533,00 kg 2.646,00 € �

2-280391.3.P Úhelník U-forma 2400x400x400
Plasmanitridovaný

2.400 mm 400 mm 400 mm 25 mm 622,00 kg 3.326,00 € �

2-280392.3.P Úhelník U-forma 3000x400x400
Plasmanitridovaný

3.000 mm 400 mm 400 mm 25 mm 770,00 kg 3.997,00 € �

2-280394.3.P Úhelník U-forma 4000x400x400
Plasmanitridovaný

4.000 mm 400 mm 400 mm 25 mm 1.007,00 kg 5.443,00 € �

= Odolnost vůči 
poškrábání = Ochrana proti ulpívání 

svařovacích kuliček = Ochrana proti korozi

b
a

c
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28 Čepy

Rychloupínací čep

Rychloupínací čep se šroubovým uzávěrem je ideální prvek pro spojení montážních částí stavebnice Siegmund. 
Charakteristickým prvkem rychloupínacího čepu jsou velké ložiskové kuličky, mající minimální plošný tlak, čímž v 
dané fázi šetří otvory v prvcích stavebnice. Kulička uprostřed redukuje tření a zajišťuje přenos síly ručního šroubování 
na vnější kuličky. Nové provedení čepu se již dodává bez O-kroužků. Tento čep NENÍ vhodný pro spojování stolu a 
úhelníku “U-forma”! Utahovací moment závisí na typu stolu. 

2-280510 Rychloupínací čep krátký - povrchová úprava - černění 41,00 € �

vhodný pro upnutí 2 dílů, se šroubovatelnou hlavou

Délka: (a) Ø: SK: AM: ZK: Hmotnost: 

95 mm 28 mm 220 kN 25 Nm 25 kN 0,54 kg

2-280512 Rychloupínací čep dlouhý - povrchová úprava - černění 52,00 € �

vhodný pro upnutí 3 dílů, se šroubovatelnou hlavou

Délka: (a) Ø: SK: AM: ZK: Hmotnost: 

120 mm 28 mm 220 kN 25 Nm 25 kN 0,65 kg

SK=Smyková síla; AM=Utahovací moment; ZK=Tahová síla; 

Univerzální čep komfort

Univerzální čep slouží ke spojení jednotlivých prvků stavebnice. Čep umožňuje stažení prvků v rozsahu od 
45 mm do 53 mm, dlouhý čep pak v rozsahu od 70 mm do 78 mm. K upínání jsou použity kuličky které, 
zamezují deformaci otvoru při velké upínací síle. Univerzální čep je možné dotáhnout příslušným ručním 
kolečkem nebo šestihranným klíčem (Zboží číslo: 280854). Tento čep NENÍ vhodný pro spojování stolu a 
úhelníku “U-forma”! Utahovací moment závisí na typu stolu. 

2-280532 Univerzální čep komfort krátký - povrchová úprava - černění 42,00 € �

vhodný pro upnutí 2 dílů

Délka: (a) Ø: SK: AM: ZK: Hmotnost: 

100 mm 28 mm 200 kN 25 Nm 25 kN 0,60 kg

2-280533 Univerzální čep komfort dlouhý - povrchová úprava - černění 53,00 € �

vhodný pro upnutí 3 dílů

Délka: (a) Ø: SK: AM: ZK: Hmotnost: 

125 mm 28 mm 200 kN 25 Nm 25 kN 0,70 kg

SK=Smyková síla; AM=Utahovací moment; ZK=Tahová síla; 

� = Položka je vyráběna na sklad � = Položka je vyráběna na objednávku Vysvětlivky naleznete na straně 77
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28Čepy

Univerzální čep Basic

Univerzální čep Basic je ideální prvek pro spojení jednotlivých komponent Siegmund. Používá se pro spojení dílů 
různých tlouštěk. Rozsah upnutí krátkého čepu je 42-57 mm, dlouhého čepu pak 67-82 mm. Díky o-kroužku je 
univerzální čep Basic ideálně vystředěn v systémových otvorech. K upínání jsou použity kuličky, které zamezují 
deformaci otvoru i při působení velké upínací síly. Univerzální čep lze dotáhnout ručním kolečkem nebo 
šestihranným klíčem 14 (Zboží číslo: 280854). Tento čep NENÍ vhodný pro spojování stolu a úhelníku “U-forma”! 
Před použitím tohoto jednoduchého čepu se doporučuje otvory vyčistit kartáčem. Utahovací moment závisí na 
typu stolu. 

2-280536 Univerzální čep Basic krátký - povrchová úprava - černění 31,00 € �

vhodný pro upnutí 2 dílů

Délka: (a) Ø: SK: AM: ZK: Hmotnost: 

84 mm 28 mm 200 kN 25 Nm 25 kN 0,43 kg

2-280537 Univerzální čep Basic dlouhý - povrchová úprava - černění 41,00 € �

vhodný pro upnutí 3 dílů

Délka: (a) Ø: SK: AM: ZK: Hmotnost: 

108 mm 28 mm 200 kN 25 Nm 25 kN 0,55 kg

SK=Smyková síla; AM=Utahovací moment; ZK=Tahová síla; 

Vymezovací čep

Vymezovací čep se používá např. k jištění úhelníků, které se dají upevnit jen jedním upínacím čepem. 
Tak můžeme nahradit upínací čep tímto levnějším. Dále pak můžeme vytyčením tvořit různé úhly např. 
90° nebo 45°. Tento čep NENÍ vhodný pro spojování stolu a úhelníku “U-forma”! 

2-280540 Vymezovací čep - povrchová úprava - černění 11,00 € �

Délka: (a) Ø: Hmotnost: 

70 mm 28 mm 0,40 kg
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28 Čepy

Upínací čep s nízkou hlavou

Upínací čep s nízkou hlavou je určený pro upínání skrz drážky. Jeho účelem je, stejně jako u čepů 
se zápustnou hlavou, snížení výšky sestavy. Ideální pro AKU šroubovák s kroutícím momentem 
25 Nm. Tento čep NENÍ vhodný pro spojování stolu a úhelníku “U-forma”! Utahovací moment 
závisí na typu stolu. 

2-280522 Upínací čep s nízkou hlavou krátký - povrchová úprava - černění 37,00 € �

vhodný pro upnutí 2 dílů

Délka: (a) Ø: SK: AM: ZK: Hmotnost: 

74 mm 28 mm 220 kN 25 Nm 25 kN 0,36 kg

2-280523 Upínací čep s nízkou hlavou dlouhý - povrchová úprava - černění 43,00 € �

vhodný pro upnutí 3 dílů

Délka: (a) Ø: SK: AM: ZK: Hmotnost: 

99 mm 28 mm 220 kN 25 Nm 25 kN 0,46 kg

SK=Smyková síla; AM=Utahovací moment; ZK=Tahová síla; 

Spojovací čep

Spojovací čep se zápustnou hlavou je speciálně vyvinutý pro dlouhodobé spojení rozměrných 
komponent Siegmund, jako jsou například stoly a Uforma úhelníky. Šestihranné zapuštění a 
schopnost samostředění umožňují snadnou montáž. Zapuštěná hlava je vybavena zapuštěním pro 
šestihranný klíč 10 mm pro upínání. Spojovací čep zajištuje pevné spojení dílů a není vhodný pro 
upínání přes drážky. 

2-280560.N Spojovací čep krátký - nitridovaný 17,00 € �

vhodný pro upnutí 2 dílů, s vnitřním šestihranem

Délka: (a) Ø: SK: AM: ZK: Hmotnost: 

50 mm 28 mm 200 kN 25 Nm 10 kN 0,18 kg

2-280561 Spojovací čep dlouhý - povrchová úprava - černění 21,00 € �

vhodný pro upnutí 3 dílů, s vnitřním šestihranem

Délka: (a) Ø: SK: AM: ZK: Hmotnost: 

75 mm 28 mm 200 kN 25 Nm 10 kN 0,20 kg

2-280562 Spojovací čep dlouhý - povrchová úprava - černění 25,00 € �

vhodný pro upnutí 4 dílů, s vnitřním šestihranem

Délka: (a) Ø: SK: AM: ZK: Hmotnost: 

100 mm 28 mm 200 kN 25 Nm 10 kN 0,34 kg

SK=Smyková síla; AM=Utahovací moment; ZK=Tahová síla; 

� = Položka je vyráběna na sklad � = Položka je vyráběna na objednávku Vysvětlivky naleznete na straně 77

= Odolnost vůči 
poškrábání = Ochrana proti ulpívání 

svařovacích kuliček = Ochrana proti korozi
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28Čepy

Čep se zápustnou hlavou

Čep se zápustnou hlavou se používá jako skryté spojení mezi Siegmund-montážními díly. Svou konstrukcí 
odpovídá ostatním upínacím čepům se čtyřmi kuličkami. Hlava čepu je ukryta v záhlubu otvoru tak, že nad 
upnutý díl nevyčnívá. Čep se zápustnou hlavou není vhodné používat pro upínání skrz drážku. Tento čep 
NENÍ vhodný pro spojování stolu a úhelníku “U-forma”! Utahovací moment závisí na typu stolu. 

2-280528 Čep se zápustnou hlavou krátký - povrchová úprava - černění 37,00 € �

vhodný pro upnutí 2 dílů

Délka: (a) Ø: SK: AM: ZK: Hmotnost: 

67 mm 28 mm 220 kN 25 Nm 10 kN 0,30 kg

2-280529 Čep se zápustnou hlavou dlouhý - povrchová úprava - černění 48,00 € �

vhodný pro upnutí 3 dílů

Délka: (a) Ø: SK: AM: ZK: Hmotnost: 

91 mm 28 mm 220 kN 25 Nm 10 kN 0,41 kg

SK=Smyková síla; AM=Utahovací moment; ZK=Tahová síla; 

Rychloupínací čep s rukojetí

S rychloupínacím čepem s rukojetí lze komponenty upnout snadno a rychle bez použití dalších nástrojů. 
Upínací zdvih lze regulovat pomocí nastavovací matice v rozmezí od 33 do 60 mm. Tento čep NENÍ 
vhodný pro spojování stolu a úhelníku “U-forma”! 

2-280516 Rychloupínací čep s rukojetí - povrchová úprava - černění 53,00 € �

Délka: (a) Ø: SK: ZK: Hmotnost: 

235 mm 28 mm 220 kN 25 kN 0,63 kg

SK=Smyková síla; ZK=Tahová síla; 

= Odolnost vůči 
poškrábání = Ochrana proti ulpívání 

svařovacích kuliček = Ochrana proti korozi
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28 Čepy

Spojovací čep / Siegmund Light <-> Siegmund Light

Spojovací čep, speciálně vyvinutý ke spojení stolů Siegmund Premium Light s komponenty 
(Materiál síla 15 mm) s využitím systémových otvorů. 

2-800560 Spojovací čep / Siegmund Light <-> Siegmund Light - povrchová úprava - černění 17,00 € �

Délka: (a) Ø: SK: AM: ZK: Hmotnost: 

26 mm 28 mm 200 kN 25 Nm 10 kN 0,15 kg

Spojovací čep Siegmund <-> Siegmund Light

Spojovací čep byl speciálně vyvinutý ke spojení stolů a komponent Siegmund (síla materiálu 25 mm) s komponenty 
Siegmund Premium Light (síla materiálu 15 mm) s využitím systémových otvorů. U-Forma úhelníky Premium Light 
můžou být upevněny ke stolu pomocí spojovacích čepů (zboží číslo: 800562) 

2-800562 Spojovací čep / Siegmund <-> Siegmund Light - povrchová úprava - černění 17,00 € �

Délka: (a) Ø: SK: AM: ZK: Hmotnost: 

40 mm 28 mm 200 kN 25 Nm 10 kN 0,15 kg

Šestihranný spojovací čep

Spojovací šestihranný čep je konstruován pro pevné dlouhodobé spojení dílců. Díky schopnosti 
samocentrování je montáž velmi jednoduchá. K utažení čepu se používají klíče o velikosti 36 a 24. 

2-280550.1 Šestihranný spojovací čep krátký - povrchová úprava - černění 23,00 € �

vhodný pro upnutí 2 dílů, s vnitřním šestihranem

Délka: (a) Ø: SK: AM: ZK: Hmotnost: 

58 mm 28 mm 200 kN 25 Nm 20 kN 0,40 kg

SK=Smyková síla; AM=Utahovací moment; ZK=Tahová síla; 

� = Položka je vyráběna na sklad � = Položka je vyráběna na objednávku Vysvětlivky naleznete na straně 77

= Hliník

SK=Smyková síla; AM=Utahovací moment; ZK=Tahová síla; 

SK=Smyková síla; AM=Utahovací moment; ZK=Tahová síla; 
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Magnetický upínací čep

Magnetický upínací čep umožňuje rychlé upnutí bez šroubování. Velmi citlivě upíná součásti  
jako např. tenké plechy a také stavební díly, u kterých není jiná možnost upnutí dílů z protější strany, např. 
uzavřené plechové bedny. Distanční pouzdo je speciálně vyvinuto pro použití tam, kde jsou vzdálené 
plochy mezi upínacími prvky. (Systém 28: 280741 / Systém 16: 160539) 

2-280740 Magnetický upínací čep 68 - Hliník 21,00 € �

Délka stopky 25 mm

Délka: (a) Ø: Hmotnost: 

68 mm 28 mm 0,09 kg

2-280740.1 Magnetický upínací čep 93 - Hliník 25,00 € �

Délka stopky 50 mm

Délka: (a) Ø: Hmotnost: 

93 mm 28 mm 0,13 kg

2-280740.2 Magnetický upínací čep 118 - Hliník 29,00 € �

Délka stopky 75 mm

Délka: (a) Ø: Hmotnost: 

118 mm 28 mm 0,16 kg

2-280741 Distanční kroužek pro magnetický čep - povrchová úprava - černění 6,00 € �

Délka: (a) Ø: Hmotnost: 

25 mm 40 mm 0,12 kg

= Hliník
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Šroubová svěrka Professional

Šroubová svěrka Professional je nářadí, kterým můžete rychle, silně a přesně upnout různé obrobky. Efektivita spočívá v 
rychlém upnutí, jednoduché přestavitelnosti a tím pádem úspoře času. Pro individuální potřeby nabízíme speciální délky 
vodorovných a svislých ramen. Rozměr profilu horizontálního ramene je 30x10 mm. Rozměr profilu vertikálního ramene 
je 30x14 mm. Vertikální rameno je kaleno. Dlouhá životnost a výkonnost svěrky je zaručena díky použití nitridovaného 
materiálu a možnosti objednání samostatných náhradních dílů. Pomocí nového ručního kolečka na křížovém vedení 
může být velmi rychle nastavena pracovní výška. Díky šestihrannému zapuštění na vrchní straně rukojeti můžete pomocí 
momentového klíče přesně nastavit sílu upnutí. Přítlačná opěrka svěrky je vyměnitelná a je nabízena v několika variantách. 
Více informací o přítlačných opěrkách najdete na straně 179. 

2-280610.N Šroubová svěrka Professional - nitridovaný 62,00 € �

Průměr kuličky šroubu 16 mm

maximální zatížení Šířka: (b) Výška: (c) Hmotnost: 

5 kN 220 mm 310 mm 2,70 kg

Šroubová svěrka Professional XL

Šroubová svěrka Professional XL je vyrobena speciálně pro případy, kdy je nutné vyvinout velkou sílu. Součásti svěrky 
jsou vyrobeny z ploché oceli 35x14 mm. Horizontální a vertikální rameno může být na vyžádání dodáno v různých 
délkách. Dlouhá životnost a výkonnost svěrek je zajištěna díky kvalitnímu materiálu a možnosti objednání samostatných 
náhradních dílů. Díky novému ručnímu kolečku v křížovém vedení svěrky lze nastavit pracovní výšku během okamžiku. 
Šestihranné zahloubení na vrchní části rukojeti umožňuje přesné nastavení upínací síly pomocí momentového klíče. 
Přítlačná opěrka svěrky je vyměnitelná a je nabízena v několika variantách. Více informací o přítlačných opěrkách 
najdete na straně 179. 

2-280612.N Šroubová svěrka Professional XL - nitridovaný 73,00 € �

Průměr kuličky šroubu 16 mm

maximální zatížení Šířka: (b) Výška: (c) Hmotnost: 

7 kN 240 mm 310 mm 3,40 kg

Šroubová svěrka Professional 45°/90°

Šroubová svěrka Professional 45°/90° nahrazuje standardní 45° nebo 90° šroubové svěrky. Díky schopnosti otáčení v 
rozsahu 0°-360° určuje nová pravidla upínání. Rozměr vertikálního ramene je 30x14 mm. Dlouhá životnost svěrky je 
zaručena díky použití nitridovaného materiálu a možnosti výměny jednotlivých částí svěrky. Díky novému ručnímu kolečku 
na křížovém vedení svěrky lze nastavit pracovní výšku během okamžiku. Šestihranné zapuštění na vrchní části rukojeti 
umožňuje přesné nastavení síly upnutí pomocí momentového klíče. Vertikální rameno je zesíleno. Přítlačná opěrka svěrky 
je vyměnitelná a je nabízena v několika variantách. Více informací o přítlačných opěrkách najdete na straně 179. 

2-280630.N Šroubová svěrka Professional 45°/90° - nitridovaný 58,00 € �

Průměr kuličky šroubu 16 mm

maximální zatížení Výška: (c) Hmotnost: 

5 kN 310 mm 2,30 kg

� = Položka je vyráběna na sklad � = Položka je vyráběna na objednávku Vysvětlivky naleznete na straně 77

= Odolnost vůči 
poškrábání = Ochrana proti ulpívání 

svařovacích kuliček = Ochrana proti korozi
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Svěrka s trubkou Basic 180°

Šroubová svěrka s trubkou 180° umožňuje přesné a pevné upnutí v úhlu 180° vzhledem k systémovým otvorům. 
Díky kulaté trubce může být svěrka snadno a rychle nastavena v horizontálním směru v rozsahu 45-180 mm. 
Délka vertikální trubky je 250 mm. Dlouhá životnost svěrky je zaručena díky použití nitridovaného materiálu 
a možnosti výměny jednotlivých částí svěrky. K ustavení vertikální trubky k systému otvorů se používá stavěcí 
kroužek (Zboží číslo: 280653.N). Šroubová svěrka s trubkou je standardně vybavena pohybovým šroubem o délce 
100 mm. Přítlačná opěrka svěrky je vyměnitelná a je nabízena v několika variantách. Více informací o přítlačných 
opěrkách najdete na straně 179. 

2-280625 Svěrka s trubkou Basic 180° - černění 52,00 € �

Průměr kuličky šroubu 16 mm

maximální zatížení Šířka: (b) Výška: (c) Hmotnost: 

3 kN 220 mm 250 mm 2,30 kg

Upínka trubek Univerzální

Univerzální svěrka s trubkou a úhlem natočení + / - 42° umožňuje flexibilní upínání díky otočnému 
pohybovému šroubu. Tato svěrka s trubkou kombinuje výhody běžných svěrek se svěrkami 45° nebo 90°. 
Může být použita pro upínaní ploch pod úhlem nebo kolmých. Výsledkem je mnoho nových možností, 
rozšířený a více variabilní rozsah upnutí. Délka vertikální trubky je 250 mm. Přítlačná opěrka svěrky je 
vyměnitelná a je nabízena v několika variantách. K ustavení vertikální trubky do systémových otvorů se 
používá stavěcí kroužek (zboží číslo: 280653.N). Univerzální svěrka s trubkou je vybavena standardním 
pohybovým šroubem o délce 135 mm. 

2-280604 Upínka trubek Univerzální - černění 62,00 € �

Průměr kuličky šroubu 16 mm

maximální zatížení Šířka: (b) Výška: (c) Hmotnost: 

3 kN 265 mm 250 mm 2,30 kg

Nyní nitridováno

Rychloupínací svěrka Profesional

S Rychloupínací svěrkou Profesional lze upínat svařované díly rychle a pevně. Sílu upnutí lze 
individuálně nastavit. Dlouhá životnost a výkonost svěrek je zajištěna díky použití kvalitního 
materiálu a možnosti objednání samostatných náhradníh dílů. S novým ručním kolečkem na 
křížovém vedení svěrky, lze okamžitě dosáhnout požadované pracovní výšky. 

2-280615.N Rychloupínací svěrka Profesional - povrchová úprava - nitridovaný 79,00 € �

maximální zatížení Šířka: (b) Výška: (c) Hmotnost: 

5 kN 275 mm 310 mm 2,00 kg

= Odolnost vůči 
poškrábání = Ochrana proti ulpívání 

svařovacích kuliček = Ochrana proti korozi
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Šroubová svěrka Professional s přímou upínkou

Svěrka Professional s přímou upínkou umožňuje rychlé a jednoduché upnutí. Svěrka zajišťuje díky použitému 
mechanismu maximální stabilitu. Charakteristický je pro tuto svěrku velký upínací zdvih srovnatelný s konvenční 
rychloupínací svěrkou. Pomocí ručního kolečka na křížovém vedení, může být pracovní výška nastavena během 
okamžiku. Vertikální rameno je kaleno. Přítlačná opěrka svěrky je vyměnitelná a je nabízena v několika variantách. 
Více informací o přítlačných opěrkách najdete na straně 179. 

2-280611.1 Šroubová svěrka Professional s přímou upínkou 89,00 € �

Průměr kuličky šroubu 16 mm

maximální zatížení Šířka: (b) Výška: (c) Hmotnost: 

2,5 kN 222 mm 310 mm 3,30 kg

2-280611.2 Šroubová svěrka Professional 45°/90° s přímou upínkou 87,00 € �

Průměr kuličky šroubu 16 mm

maximální zatížení Šířka: (b) Výška: (c) Hmotnost: 

2,5 kN  - 310 mm 2,20 kg

2-009902 Vertikální rychloupínka 60,00 € �

Šířka: (b) Výška: (c) Hmotnost: 

 - 85 mm 0,40 kg

Svěrka s trubkou Basic 90°

Svěrka s trubkou 90° umožňuje přesné a silné upnutí komponent v úhlu 90° vzhledem k systému otvorů. 
Svěrku je možné otočit o 360° a může tak být umístěna v libovolné pozici. Dlouhá životnost a výkonnost 
svěrek je zajištěna díky použití kvalitního materiálu a možnosti objednání samostatných náhradních dílů. 
K ustavení vertikální trubky do systémových otvorů se používá stavěcí kroužek (Zboží číslo: 280653.N). 
Přítlačná opěrka svěrky je vyměnitelná a je nabízena v několika variantách. Více informací o přítlačných 
opěrkách najdete na straně 179. 

2-280608.N Svěrka s trubkou Basic 90° - povrchová úprava - nitridovaný 41,00 € �

Průměr kuličky šroubu 16 mm

maximální zatížení Výška: (c) Hmotnost: 

3 kN 230 mm 1,40 kg

� = Položka je vyráběna na sklad � = Položka je vyráběna na objednávku Vysvětlivky naleznete na straně 77

Nyní nitridováno

= Odolnost vůči 
poškrábání = Ochrana proti ulpívání 

svařovacích kuliček = Ochrana proti korozi
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Běžná rychloupínací svěrka

Rychloupínací svěrka umožňuje rychlé upínání obrobku díky jednoduchému, 
ale preciznímu mechanizmu. Svěrka je dostupná v několika velikostech. 

2-280616 Běžná rychloupínací svěrka S20 50,00 € �

Délka: (a) Šířka: (b) Hmotnost: 

200 mm 100 mm 1,10 kg

2-280616.1 Běžná rychloupínací svěrka S25 57,00 € �

Délka: (a) Šířka: (b) Hmotnost: 

250 mm 120 mm 1,50 kg

2-280616.2 Běžná rychloupínací svěrka S30 67,00 € �

Délka: (a) Šířka: (b) Hmotnost: 

300 mm 140 mm 2,30 kg

2-280616.3 Běžná rychloupínací svěrka S40 70,00 € �

Délka: (a) Šířka: (b) Hmotnost: 

400 mm 120 mm 2,50 kg

Adaptér 45°

S adaptérem 45° proměníte Vaši standardní šroubovou svěrku na svěrku s úhlem upnutí 45°. 

2-280663 Adaptér 45° pro šroubovou svěrku 280610.N - povrchová úprava - černění / nitridovaný 16,00 € �

pro šroubovou svěrku 280610.N

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) Hmotnost: 

75 mm 30 mm 55 mm 0,18 kg

2-280663.1 Adaptér 45° pro šroubovou svěrku XL 280612.N - povrchová úprava - černění / nitridovaný 18,00 € �

pro šroubovou svěrku XL 280612.N

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) Hmotnost: 

75 mm 30 mm 60 mm 0,18 kg

= Odolnost vůči 
poškrábání = Ochrana proti ulpívání 

svařovacích kuliček = Ochrana proti korozi

140 mm

30
0 

m
m
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Úhlová koncovka / Úhlová koncovka

Úhlová koncovka může být flexibilně použitá ve spojení s upínací trubkou (zboží číslo: 280750 + 280642). 
V kombinaci se závitovým pouzdrem (zboží číslo: 280618.N) je tato koncovka použitelná i se závitovým 
upínačem. Osová vzdálenost je 40 mm. 

2-280770 Úhlová koncovka 45° pro upínací trubku 24,00 € �

pro upínací trubku 280750, 280642

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) Hmotnost: 

80 mm 40 mm 40 mm 0,32 kg

2-280771 Úhlová koncovka 90° pro upínací trubku 23,00 € �

pro upínací trubku 280750, 280642

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) Hmotnost: 

80 mm 40 mm 40 mm 0,32 kg

2-280772 Úhlová koncovka 45° pro upínací trubku 14,00 € �

pro upínací trubku 280750, 280642

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) Hmotnost: 

100 mm 67 mm 40 mm 0,32 kg

2-280773 Úhlová koncovka 90° pro upínací trubku 14,00 € �

pro upínací trubku 280750, 280642

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) Hmotnost: 

85 mm 85 mm 40 mm 0,39 kg

Pouzdro se závitem

Pouzdro se závitem je speciálně určeno pro práci v konstrukčně zúžených prostorech. 
Pouzdro se závitem je kompatibilní doplněk k upevnění pohybového šroubu svěrky ze 
systému 16 (Tr 12x3) případně systému 28 (Tr 20x4). U těžkých horizontálních upínacích 
aplikací je kombinace kaleného pouzdra, pohybového šroubu a těžkého úhelníku ideální. 

2-280618.N Pouzdro se závitem Tr 20x4 - nitridovaný 6,00 € �

trapézový závit 20 x 4 mm pro pohybový šroub svěrky systém 28, pro 280610.N, 280612.N, 280625.N

Výška: (c) Ø: Hmotnost: 

22 mm 30 mm 0,05 kg

2-280619 Pouzdro se závitem Tr 12x3 - povrchová úprava - černění / nitridovaný 7,00 € �

trapézový závit 12 x 3 mm pro pohybový šroub svěrky systém 16

Výška: (c) Ø: Hmotnost: 

23 mm 32 mm 0,07 kg

� = Položka je vyráběna na sklad � = Položka je vyráběna na objednávku Vysvětlivky naleznete na straně 77

= Odolnost vůči 
poškrábání = Ochrana proti ulpívání 

svařovacích kuliček = Ochrana proti korozi = Polyamid
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Přítlačná opěrka pro šroubovou svěrku

Přítlačná opěrka je vhodná k upínání jak pro kulaté, tak i pro hranaté součásti. Díky naklápění je dosaženo přesného 
upnutí svařovaného kusu. Výměnu je možné provést stažením bez použití nástrojů. Přítlačná opěrka je dostupná 
v několika materiálových variantách. Přítlačná opěrka z polyamidu je vhodná u povrchů citlivých na poškrábání. 
Přítlačná opěrka z ušlechtilé oceli se používá při svařování součástí z nerez materiálu. 

2-280657.1.N Přítlačná opěrka pro šroubovou svěrku - nitridovaný 8,00 € �

Pro šroub s trapézovým závitem 20 x 4 mm

Výška: (c) Ø: Hmotnost: 

24 mm 40 mm 0,09 kg

2-280658.E Přítlačná opěrka pro šroubovou svěrku - Nerez 11,00 € �

Pro šroub s trapézovým závitem 20 x 4 mm

Výška: (c) Ø: Hmotnost: 

21 mm 40 mm 0,10 kg

2-280659.PA Přítlačná opěrka pro šroubovou svěrku - Polyamid 9,00 € �

Pro šroub s trapézovým závitem 20 x 4 mm

Výška: (c) Ø: Hmotnost: 

24 mm 40 mm 0,01 kg

2-280661 Kulová přítlačná opěrka pro šroubovou svěrku - broušený 11,00 € �

Pro šroub s trapézovým závitem 20 x 4 mm, pro speciální aplikace

Výška: (c) Ø: Hmotnost: 

30 mm 40 mm 0,19 kg

= Odolnost vůči 
poškrábání = Ochrana proti ulpívání 

svařovacích kuliček = Ochrana proti korozi = Polyamid
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Kulová přítlačná opěrka pro šroubovou svěrku

Kulová přítlačná opěrka pro šroubovou svěrku je specializovaný díl pro upínání v rozích nebo drážkách. 
Díky naklápění je dosaženo přesného upnutí obráběného kusu. Výměna je provedena stažením bez 
použití nástrojů. Jednoduchým stažením můžeme opěrku vyměnit nebo vyčistit. Kulová přítlačná 
opěrka je dostupná v několika materiálových variantách. Kulová přítlačná opěrka z polyamidu je 
vhodná u povrchů citlivých na poškrábání. Kulová přítlačná opěrka z ušlechtilé oceli se používá při 
svařování součástí z nerez materiálu. 

2-280660 Kulová přítlačná opěrka pro šroubovou svěrku - povrchová úprava - černění / nitridovaný 8,00 € �

Pro šroub s trapézovým závitem 20 x 4 mm

Výška: (c) Ø: Hmotnost: 

20 mm 35 mm 0,07 kg

2-280660.E Kulová přítlačná opěrka pro šroubovou svěrku - Nerez 11,00 € �

Pro šroub s trapézovým závitem 20 x 4 mm

Výška: (c) Ø: Hmotnost: 

20 mm 35 mm 0,07 kg

2-280660.PA Kulová přítlačná opěrka pro šroubovou svěrku - Polyamid 9,00 € �

Pro šroub s trapézovým závitem 20 x 4 mm

Výška: (c) Ø: Hmotnost: 

20 mm 35 mm 0,01 kg

Duo Prizma Ø 40 pro šroubovou svěrku

Duo prizmu lze použít jako díl nasazovaný do 28 mm otvorů k ustavení trubek nebo jako upínací element 
šroubových svěrek. O-kroužek umožňuje optimální fixaci a přesnost. 120° úhel zajišťuje stabilitu opěrných 
ploch u kulatých trubek. Díky zploštěným hranám se může prizma použít jako podložka svařovaných dílů. 
Kulová přítlačná opěrka z polyamidu je vhodná u povrchů citlivých na poškrábání. Prizma z polyamidu je 
vhodná pouze pro použití na šroubových svěrkách. 

2-280650 Duo Prizma Ø 40 - povrchová úprava - černění / nitridovaný 16,00 € �

Pro šroub s trapézovým závitem 20 x 4 mm

Výška: (c) Ø: Hmotnost: 

35 mm 40 mm 0,15 kg

2-280650.A Duo Prizma Ø 40 - Hliník 18,00 € �

Pro šroub s trapézovým závitem 20 x 4 mm

Výška: (c) Ø: Hmotnost: 

35 mm 40 mm 0,05 kg

2-280650.PA Duo Prizma Ø 40 - Polyamid 18,00 € �

Pro šroub s trapézovým závitem 20 x 4 mm, bez O-kroužku

Výška: (c) Ø: Hmotnost: 

35 mm 40 mm 0,02 kg

� = Položka je vyráběna na sklad � = Položka je vyráběna na objednávku Vysvětlivky naleznete na straně 77

= Polyamid = Hliník

120°
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Upínací most 2P

Upínací most 2P je ideální pro těžce dostupné pracovní pozice nebo pro upnutí více stavebních 
dílů současně. Díky naklápění je možné upnutí nerovných ploch. Vysoká funkčnost je zajištěna 
díky rychlé přestavitelnosti kulového čepu. Součástí dodávky je upínací most, dva kulové čepy 
a dvě prizmy. Prizmy Příčného Třmenu jsou vyměnitelné. (více na straně 179.)

2-280210 Upínací most 2P pro šroubovou svěrku 39,00 € �

2 upínací body současně

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) Hmotnost: 

170 mm 35 mm 20 mm 0,80 kg

Upínací most 3P

Příčný třmen 3P je ideální pro těžce dostupné pracovní pozice nebo pro upnutí více stavebních 
dílů současně. Díky naklápění je možné upnutí nerovných ploch. Jedinečnost příčného třmenu 3P 
je trojrozměrnost, která umožňuje upnutí ze tří stran. Vysoká funkčnost je zajištěna díky rychlé 
přestavitelnosti kulového čepu. Součástí dodávky je příčný třmen, tři kulové čepy a tři prizmy. 
Prizmy Příčného Třmenu jsou vyměnitelné. (více na straně 179.) 

2-280211 Upínací most 3P pro šroubovou svěrku 48,00 € �

3 upínací body současně

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) Hmotnost: 

170 mm 35 mm 20 mm 1,00 kg

= Polyamid = Hliník
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Prizma Ø 50 135° se šroubovatelným čepem

Prizma Ø 50 135° je vhodná pro trubky do průměru 80 mm. Prizma se šroubovatelným čepem 
může být upevněna do systému otvorů a bezpečně dotažena pomocí šroubu se zápustnou 
hlavou M16 (Zboží číslo: 009410). Pro polohování prizmy nezávisle na systému otvorů, lze 
jednoduše z prizmy čep odšroubovat. Pracovní výška prizmy může být upravena pomocí 
nástavce prizmy. Přítlačná opěrka z polyamidu je vhodná u povrchů citlivých na poškrábání. 

2-280648.1.N Prizma Ø 50 135° se šroubovatelným čepem - nitridovaný 22,00 € �

Závit M16 například pro nástavec prizmy zboží číslo 280649

Výška: (c) Ø: Hmotnost: 

20 mm 50 mm 0,20 kg

2-280648.1.A Prizma Ø 50 135° se šroubovatelným čepem - Hliník 27,00 € �

Závit M16 například pro nástavec prizmy zboží číslo 280649

Výška: (c) Ø: Hmotnost: 

20 mm 50 mm 0,07 kg

2-280648.1.PA Prizma Ø 50 135° se šroubovatelným čepem - Polyamid 29,00 € �

Závit M16 například pro nástavec prizmy zboží číslo 280649

Výška: (c) Ø: Hmotnost: 

20 mm 50 mm 0,03 kg

Prizma Ø 60 135° se šroubovatelným čepem

Prizma Ø 60 135° je vhodná pro trubky o průměru do 80 mm. Prizma se šroubovatelným čepem 
může být upevněna do systému otvorů a bezpečně dotažena pomocí šroubu se zápustnou 
hlavou M16 (Zboží číslo: 009410). Pro polohování prizmy nezávisle na systému otvorů, lze 
jednoduše z prizmy čep odšroubovat. Pracovní výška prizmy může být upravena pomocí 
nástavce prizmy. Přítlačná opěrka z polyamidu je vhodná u povrchů citlivých na poškrábání. 

2-280651.1.N Prizma Ø 60 135° se šroubovatelným čepem - nitridovaný 25,00 € �

Závit M16 například pro nástavec prizmy zboží číslo 280649

Výška: (c) Ø: Hmotnost: 

30 mm 60 mm 0,52 kg

2-280651.1.A Prizma Ø 60 135° se šroubovatelným čepem - Hliník 29,00 € �

Závit M16 například pro nástavec prizmy zboží číslo 280649

Výška: (c) Ø: Hmotnost: 

30 mm 60 mm 0,18 kg

2-280651.1.PA Prizma Ø 60 135° se šroubovatelným čepem - Polyamid 31,00 € �

Závit M16 například pro nástavec prizmy zboží číslo 280649

Výška: (c) Ø: Hmotnost: 

30 mm 60 mm 0,08 kg

� = Položka je vyráběna na sklad � = Položka je vyráběna na objednávku Vysvětlivky naleznete na straně 77

= Odolnost vůči 
poškrábání = Ochrana proti ulpívání 

svařovacích kuliček = Ochrana proti korozi = Hliník = Polyamid

135°

c

135°

c
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Prizma Ø 80 90° se šroubovatelným čepem

Prizma Ø 80 90° je vhodná pro trubky do Ø 100 mm stejně jako pro všechny trubky čtvercového průřezu. 
Prizma se šroubovatelným čepem může být upevněna do systému otvorů a bezpečně dotažena pomocí 
šroubu se zápustnou hlavou M16 (Zboží číslo: 009410). Pro polohování prizmy nezávisle na systému 
otvorů, lze jednoduše z prizmy čep odšroubovat. Pracovní výška prizmy může být upravena pomocí 
nástavce prizmy. Přítlačná opěrka z polyamidu je vhodná u povrchů citlivých na poškrábání. 

2-280647.1 Prizma Ø 80 90° se šroubovatelným čepem - povrchová úprava - černění / nitridovaný 30,00 € �

Závit M16 například pro nástavec prizmy zboží číslo 280649

Výška: (c) Ø: Hmotnost: 

40 mm 80 mm 1,01 kg

2-280647.1.A Prizma Ø 80 90° se šroubovatelným čepem - Hliník 35,00 € �

Závit M16 například pro nástavec prizmy zboží číslo 280649

Výška: (c) Ø: Hmotnost: 

40 mm 80 mm 0,55 kg

2-280647.1.PA Prizma Ø 80 90° se šroubovatelným čepem - Polyamid 37,00 € �

Závit M16 například pro nástavec prizmy zboží číslo 280649

Výška: (c) Ø: Hmotnost: 

40 mm 80 mm 0,19 kg

Vario Prizma Ø 50 90°/120° se šroubovatelným čepem

Vario prizma je díky 90° a 120° úhlu vhodná nejen pro kulaté, ale i pro čtyřhranné trubky. 
Prizma je vhodná pro kulaté trubky do průměru 50 mm. Prizma se šroubovatelným čepem může 
být upevněna do systému otvorů a bezpečně dotažena pomocí šroubu se zápustnou hlavou 
M16 (Zboží číslo: 009410). Pro polohování prizmy nezávisle na systému otvorů, lze jednoduše 
z prizmy čep odšroubovat. Pracovní výška prizmy může být upravena pomocí nástavce prizmy. 
Přítlačná opěrka z polyamidu je vhodná u povrchů citlivých na poškrábání. 

2-280645.1 Vario Prizma Ø 50 90° / 120° se šroubovatelným čepem - povrchová úprava - černění / nitridovaný 25,00 € �

Závit M16 například pro nástavec prizmy zboží číslo 280649

Výška: (c) Ø: Hmotnost: 

20 mm 50 mm 0,20 kg

2-280645.1.A Vario Prizma Ø 50 90° / 120° se šroubovatelným čepem - Hliník 29,00 € �

Závit M16 například pro nástavec prizmy zboží číslo 280649

Výška: (c) Ø: Hmotnost: 

20 mm 50 mm 0,07 kg

2-280645.1.PA Vario Prizma Ø 50 90° / 120° se šroubovatelným čepem - Polyamid 31,00 € �

Závit M16 například pro nástavec prizmy zboží číslo 280649

Výška: (c) Ø: Hmotnost: 

20 mm 50 mm 0,03 kg

= Odolnost vůči 
poškrábání = Ochrana proti ulpívání 

svařovacích kuliček = Ochrana proti korozi = Hliník = Polyamid

90°

c

90/120°

c
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Upínací kužel

Pomocí upínacího kuželu lze upínat trubky do průměru < 80 mm. Upínací kužel je připevňován čepy. 

2-280670 Upínací kužel - povrchová úprava - černění / nitridovaný 27,00 € �

Výška: (c) Ø: Hmotnost: 

70 mm 80 mm 1,40 kg

Prizma Ø 120 157° se šroubovatelným čepem

Prizma Ø 120 mm s úhlem 157° je konstruována pro velké průměry trubek. Je vhodná pro všechny 
trubky o průměru do 400 mm. Prizma se šroubovatelným čepem může být upevněna do systému otvorů 
a bezpečně dotažena pomocí šroubu se zápustnou hlavou M16 (Zboží číslo: 009410). Pro polohování 
prizmy nezávisle na systému otvorů, lze jednoduše z prizmy čep odšroubovat. Pracovní výška prizmy 
může být upravena pomocí nástavce prizmy. 

2-280652.1 Prizma Ø 120 157° se šroubovatelným čepem - povrchová úprava - černění / nitridovaný 42,00 € �

Závit M16 například pro nástavec prizmy zboží číslo 280649

Výška: (c) Ø: Hmotnost: 

30 mm 120 mm 1,70 kg

2-280652.1.A Prizma Ø 120 157° se šroubovatelným čepem - Hliník 52,00 € �

Závit M16 například pro nástavec prizmy zboží číslo 280649

Výška: (c) Ø: Hmotnost: 

30 mm 120 mm 0,70 kg

2-280652.1.PA Prizma Ø 120 157° se šroubovatelným čepem - Polyamid 59,00 € �

Závit M16 například pro nástavec prizmy zboží číslo 280649

Výška: (c) Ø: Hmotnost: 

30 mm 120 mm 0,30 kg

� = Položka je vyráběna na sklad � = Položka je vyráběna na objednávku Vysvětlivky naleznete na straně 77

= Odolnost vůči 
poškrábání = Ochrana proti ulpívání 

svařovacích kuliček = Ochrana proti korozi = Hliník = Polyamid

c

157°

c
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Nástavec prizmy

Nástavec prizmy se dá našroubovat na všechny prizmy rychle a bezpečně a vytváří tak možnost 
nastavení prizem do různých výšek pomocí podložek (Zboží číslo 280821). Pomocí šroubové 
podložky (Zboží číslo 280822) je možné libovolné nastavení polohy. Díky zploštění, může být 
nástavec prizmy připevněn k prizmám, nebo taktéž k dalším speciálním konstrukcím. 

2-280649 Nástavec prizmy 25 - povrchová úprava - černění 10,00 € �

Délka: (a) Ø: Hmotnost: 

25 mm 28 mm 0,11 kg

2-280649.1 Nástavec prizmy 50 - povrchová úprava - černění 12,00 € �

Délka: (a) Ø: Hmotnost: 

50 mm 28 mm 0,22 kg

2-280649.2 Nástavec prizmy 100 - povrchová úprava - černění 15,00 € �

Délka: (a) Ø: Hmotnost: 

100 mm 28 mm 0,45 kg

2-280649.3 Nástavec prizmy 150 - povrchová úprava - černění 19,00 € �

Délka: (a) Ø: Hmotnost: 

150 mm 28 mm 0,69 kg

2-280669.N Čep prizmy se závitem se zápustnou hlavou - povrchová úprava - nitridovaný 8,00 € �

Délka: (a) Ø: Hmotnost: 

17 mm 28 mm 0,14 kg

= Odolnost vůči 
poškrábání = Ochrana proti ulpívání 

svařovacích kuliček = Ochrana proti korozi = Hliník = Polyamid

a
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Multifunkční upínací stojan modulární

Multifunkční upínací stojan slouží jako prvek pro prodloužení různých komponent, jako například 
šroubových svěrek, prizem a dalších. Pro připevnění multifunkčního upínacího stojanu ke stolu, 
nebo jiným komponentům se používají upínací čepy. Pro větší pevnost může být trubka přivařena. 

2-280646.5 Deska velká 31,00 € �

pro multifunkční upínací stojan

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) Ø: Hmotnost: 

150 mm 100 mm 25 mm  - 2,60 kg

2-280646 Deska malá 20,00 € �

pro multifunkční upínací stojan

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) Ø: Hmotnost: 

120 mm 120 mm 25 mm  - 2,23 kg

2-280646.1 Trubka 225 42,00 € �

pro multifunkční upínací stojan

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) Ø: Hmotnost: 

 -  - 225 mm 57 mm 1,70 kg

2-280646.2 Trubka 475 47,00 € �

pro multifunkční upínací stojan

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) Ø: Hmotnost: 

 -  - 475 mm 57 mm 2,94 kg

2-280646.3 Trubka 725 52,00 € �

pro multifunkční upínací stojan

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) Ø: Hmotnost: 

 -  - 725 mm 57 mm 4,24 kg

2-280646.4 Trubka 975 59,00 € �

pro multifunkční upínací stojan

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) Ø: Hmotnost: 

 -  - 975 mm 57 mm 5,54 kg

2-280617.5H Křížové vedení včetně ručního kolečka 25,00 € �

pro multifunkční upínací stojan

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) Ø: Hmotnost: 

104 mm 80 mm 56 mm  - 1,27 kg

� = Položka je vyráběna na sklad � = Položka je vyráběna na objednávku Vysvětlivky naleznete na straně 77

= Milimetrová stupnice
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Šroubová podložka Ø 80

Šroubová podložka slouží speciálně pro výškové nastavení v rozsahu od 75-110 mm. Ve spojení 
s nástavcem prizmy a základním 10-ti dílným setem se výškové rozpětí značně zvětšuje. 

2-280822 Šroubová podložka Ø 80 - povrchová úprava - černění 63,00 € �

Výška: (c) Ø: Hmotnost: 

75 - 110 mm 80 mm 2,30 kg

Výškově nastavitelná podpěra s milimetrovou stupnicí

Výškově stavitelná podpěra se stupnicí nabízí pevnou opěrnou plochu pro různé konstrukce a může být 
použita pro všechny systémy otvorů. Výška může být plynule nastavena v rozsahu 20-105 mm pomocí 
regulačního kolečka a pojistné matice. Výška může být díky stupnici nastavena přesně v milimetrech. 

2-280824 Výškově nastavitelná podpěra s milimetrovou stupnicí - povrchová úprava - černění 39,00 € �

včetně Stavěcí šroub

Délka: (a) Ø: Hmotnost: 

144 mm 50 mm 0,87 kg

= Milimetrová stupnice

c
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Sada podložek 11-ti dílná

11-ti dílný základní set nabízí variabilní možnosti pro vytvoření výšky základní roviny. Výšku můžeme 
pomocí jednotlivých dílů setu nastavovat od 1-100 mm. Vytvoření potřebné výšky co možná nejpřesněji 
dosáhneme pomocí podložek o síle 1 mm. Přesné síly jsou uvedeny na jednotlivých podložkách. 
O-kroužek zajišťuje rychlé a přesné ustavení. Základní set je kompatibilní s každým systémem otvorů a 
také se závity M10, je možné na něj našroubovat specifické stavební díly nebo prizmy. 
Odstupňovaných po: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 20 / 40 / 50 mm a 1/10" (2,54 mm). 

2-280821 Sada podložek 11-ti dílná - povrchová úprava - černění 42,00 € �

Výška: (c) Ø: Hmotnost: 

125 mm 50 mm 1,95 kg

2-280821.1 Polohovací čep - povrchová úprava - černění 20,00 € �

Výška: (c) Ø: Hmotnost: 

125 mm 50 mm 0,60 kg

2-280821.2 Sada vymezovacích podložek 21,00 € �

Výška: (c) Ø: Hmotnost: 

 - 50 mm 1,35 kg
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Distanční šroub

Distanční šroub je v kombinaci se závitovým pouzdrem pro závit M16 (zboží č. 280825) 
a úhelníkem nebo dorazem univerzálně použitelný. Díky jednoduchému otočnému 
mechanismu je každý rozměr rychle a precizně nastavitelný. 

2-280175 Distanční šroub 100 Ø 50 31,00 € �

Délka: (a) Výška: (c) Ø: Hmotnost: 

100 mm  - 50 mm 0,52 kg

2-280176 Distanční šroub 100 Ø 75 35,00 € �

Délka: (a) Výška: (c) Ø: Hmotnost: 

100 mm  - 75 mm 0,92 kg

2-280177 Distanční šroub 100 Ø 100 37,00 € �

Délka: (a) Výška: (c) Ø: Hmotnost: 

100 mm  - 100 mm 1,42 kg

2-280175.1 Distanční šroub 150 Ø 50 33,00 € �

Délka: (a) Výška: (c) Ø: Hmotnost: 

150 mm  - 50 mm 0,60 kg

2-280176.1 Distanční šroub 150 Ø 75 36,00 € �

Délka: (a) Výška: (c) Ø: Hmotnost: 

150 mm  - 75 mm 1,00 kg

2-280177.1 Distanční šroub 150 Ø 100 39,00 € �

Délka: (a) Výška: (c) Ø: Hmotnost: 

150 mm  - 100 mm 1,50 kg

2-280825 Pouzdro se závitem pro závit M16 - povrchová úprava - černění 12,00 € �

Délka: (a) Výška: (c) Ø: Hmotnost: 

 - 23 mm 30 mm 0,07 kg

� = Položka je vyráběna na sklad � = Položka je vyráběna na objednávku Vysvětlivky naleznete na straně 77

a

Ø
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Rychloupínací zařízení 100 / 160

Stavitelný rychloupínač může být univerzálně použitý u všech otvorů systému 28 mm. 
Výšku upnutí lze nastavit pomocí šroubu. 

2-280706 Rychloupínací zařízení 100 52,00 € �

Délka upínacího ramene 100 mm, Rozsah upnutí 5-75 mm

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) Ø: Hmotnost: 

340 mm 30 mm 150 mm 28 mm 1,20 kg

2-280707 Rychloupínací zařízení 160 52,00 € �

Délka upínacího ramene 160 mm, Rozsah upnutí 0-75 mm

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) Ø: Hmotnost: 

360 mm 30 mm 150 mm 28 mm 1,20 kg

Vertikální rychloupínka s adaptérem

Vertikální upínka s adaptérem je univerzální pro všechny 28 mm otvory. Velké funkční možnosti nabízí 
vertikální rychloupínka ve spojení s univerzálním dorazem zboží č. 280420.N. 

2-280705 Vertikální rychloupínka s adaptérem 33,00 € �

adaptér 280715

maximální zatížení Hmotnost: 

1,8 kN 0,73 kg

2-009082 Vertikální rychloupínka 22,00 € �

Hmotnost: 

0,39 kg

� = Položka je vyráběna na sklad � = Položka je vyráběna na objednávku Vysvětlivky naleznete na straně 77

= Odolnost vůči 
poškrábání = Ochrana proti ulpívání 

svařovacích kuliček = Ochrana proti korozi

0-28 mm

40-75 mm
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Přímá rychloupínka s adaptérem

Přímá rychloupínka s adaptérem je univerzální pro všechny 28 mm otvory. Velké funkční možnosti 
nabízí přímá rychloupínka ve spojení s univerzálním dorazem zboží č. 280420.N. 

2-280710 Přímá rychloupínka s adaptérem 41,00 € �

adaptér 280715

maximální zatížení Hmotnost: 

2,5 kN 0,71 kg

2-009083 Přímá rychloupínka 25,00 € �

Hmotnost: 

0,40 kg

Kombi Adapter 225 / 100

Kombi Adapter 225 a 100 je konstruován pro spojení dílů Siegmund a rychloupínek. Používá se především 
k upnutí nízkých svařovacích dílů. Lze jej používat i jako běžný univerzální doraz. 

2-280730.N Kombi Adapter 225 - nitridovaný 46,00 € �

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) Hmotnost: 

225 mm 50 mm 25 mm 1,35 kg

2-280730.1.N Kombi Adapter 100 - nitridovaný 31,00 € �

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) Hmotnost: 

100 mm 50 mm 25 mm 0,80 kg

= Odolnost vůči 
poškrábání = Ochrana proti ulpívání 

svařovacích kuliček = Ochrana proti korozi

35 mm

60-75 mm

a

c b
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Adaptér s otvory

Adaptér s otvory je univerzálně použitelný u všech 28 mm otvorů. Díky použitému 
O-koružku dosáhneme maximální přesnosti ustavení. 

2-280715 Adaptér s otvory Ø 50 / 15 - povrchová úprava - černění 13,00 € �

pro rychloupínky

Výška: (c) Ø: MS: (d) Hmotnost: 

30 mm 50 mm 15 mm 0,30 kg

2-280715.1 Adaptér s otvory Ø 50 / 40 - povrchová úprava - černění 16,00 € �

pro rychloupínky

Výška: (c) Ø: MS: (d) Hmotnost: 

55 mm 50 mm 40 mm 0,56 kg

2-280715.2 Adaptér s otvory Ø 50 / 70 - povrchová úprava - černění 18,00 € �

pro rychloupínky

Výška: (c) Ø: MS: (d) Hmotnost: 

85 mm 50 mm 70 mm 1,00 kg

2-280715.3 Adaptér s otvory Ø 50 / 100 - povrchová úprava - černění 20,00 € �

pro rychloupínky

Výška: (c) Ø: MS: (d) Hmotnost: 

115 mm 50 mm 100 mm 1,49 kg

MS=Síla materiálu; 

d
c
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28Rychloupínací zařízení & Adaptér

Adaptér polotovar bez otvoru

Adaptér polotovar bez otvorů je univerzálně použitelný u všech 28 mm otvorů. Díky použitému 
O-kroužku dosáhneme maximální přesnosti. Zákazník si může na adaptér upevňovat různé 
rychloupínky nebo jiná zařízení. 

2-280720 Adaptér polotovar bez otvoru Ø 50 / 15 - povrchová úprava - černění 14,00 € �

pro rychloupínky

Výška: (c) Ø: MS: (d) Hmotnost: 

30 mm 50 mm 15 mm 0,30 kg

2-280720.1 Adaptér polotovar bez otvoru Ø 50 / 5 - povrchová úprava - černění 12,00 € �

pro rychloupínky

Výška: (c) Ø: MS: (d) Hmotnost: 

20 mm 50 mm 5 mm 0,11 kg

2-280720.2 Adaptér polotovar bez otvoru Ø 50 / 40 - povrchová úprava - černění 17,00 € �

pro rychloupínky

Výška: (c) Ø: MS: (d) Hmotnost: 

55 mm 50 mm 40 mm 0,62 kg

2-280720.3 Adaptér polotovar bez otvoru Ø 50 / 70 - povrchová úprava - černění 19,00 € �

pro rychloupínky

Výška: (c) Ø: MS: (d) Hmotnost: 

85 mm 50 mm 70 mm 1,07 kg

2-280720.4 Adaptér polotovar bez otvoru Ø 50 / 100 - povrchová úprava - černění 21,00 € �

pro rychloupínky

Výška: (c) Ø: MS: (d) Hmotnost: 

115 mm 50 mm 100 mm 1,50 kg

MS=Síla materiálu; 

� = Položka je vyráběna na sklad � = Položka je vyráběna na objednávku Vysvětlivky naleznete na straně 77

d
c
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� = Položka je vyráběna na sklad � = Položka je vyráběna na objednávku Vysvětlivky naleznete na straně 77

Příslušenství

Vozík na nářadí

Vozík na nářadí nabízí dost místa pro vaše nářadí. Přehledně uspořádané nářadí máte rychle 
po ruce. Velké úhelníky lze prakticky a bezpečně uložit ve vnitřním prostoru. Díky kolečkům je 
nářadí rychle dopraveno na jiné pracovní místo. 

2-280910 Vozík na nářadí - lakovaný 555,00 € �

Max. celková hmotnost 240 kg

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) Hmotnost: 

650 mm 900 mm 1.020 mm 50,00 kg

2-280915 Plachta 215,00 € �

pro vozík na nářadí 280910

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) Hmotnost: 

 -  -  -  3,2 kg

Vozík na nářadí kompaktní

Vozík na nářadí kompaktní nabízí dost místa pro vaše nářadí. Přehledně uspořádané nářadí 
máte rychle po ruce. Velké úhelníky lze prakticky a bezpečně uložit ve vnitřním prostoru. 
Díky kolečkům je nářadí rychle dopraveno na jinou pracovní pozici. Navíc může být vozík 
umístěn pod svařovací stůl, což ušetří spoustu místa. 

2-280911 Vozík na nářadí kompaktní - lakovaný 555,00 € �

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) Hmotnost: 

1.000 mm 650 mm 640 mm 59,00 kg

2-280916 Plachta 215,00 € �

pro vozík na nářadí kompakt 280911

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) Hmotnost: 

 -  -  -  3,2 kg

� = Položka je vyráběna na sklad � = Položka je vyráběna na objednávku Vysvětlivky naleznete na straně 77

c

a
b

c

b
a
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Modul pro držák nářadí

S tímto držákem snadno vytvoříte prostor pro přehledné uložení vašeho nářadí. Držák 280930 
je vhodný pro šroubové svěrky, prizmy a čepy. Držák 280931 je vhodný pouze pro prizmy a čepy. 
Použitím čepu 280936 získáte možnost umístit na držák součásti s otvory 28 mm. Potřebná zadní 
deska není součástí dodávky. Její síla by měla být nejméně 5 cm. Pokyny k použití si můžete 
stáhnout nebo vidět on-line. 

2-280930 Modul pro držák nářadí - lakovaný 63,00 € �

pro Šroubové svěrky / Prizmy / Čepy

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) Ø: Hmotnost: 

500 mm 100 mm 110 mm 28 mm 2,20 kg

2-280931 Modul pro držák nářadí bez krytek - lakovaný 42,00 € �

pro Prizmy / Čepy

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) Ø: Hmotnost: 

500 mm 100 mm 110 mm 28 mm 1,90 kg

2-280936 Čep pro zavěšení dílů - povrchová úprava - černění 3,00 € �

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) Ø: Hmotnost: 

37 mm  -  - 28 mm 0,10 kg

Panel na nářadí

S panelem na nářadí Siegmund je Vaše příslušenství vždy na dosah. Může být jednoduše 
připevněn upínacími čepy ke stolu nebo přišroubován na zeď. 

2-280912 Panel na nářadí - lakovaný 212,00 € �

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) Hmotnost: 

800 mm 100 mm 800 mm 22,50 kg

b

a
c

ab

c



196

28

� = Položka je vyráběna na sklad � = Položka je vyráběna na objednávku Vysvětlivky naleznete na straně 77

Příslušenství

Ochranná zástěna

Pomocí ochranné zástěny můžete Váš svařovací stůl rozdělit do dvou pracovních ploch. Můžete určit polohu 
a velikost pracovní plochy dle příslušných požadavků. Ochranná zástěna chrání obě pracovní plochy před 
svařovacími kuličkami z přilehlých pracovišť. Ochranná zástěna je zinkovaná a je upevnitelná dvěma čepy. 
(Ochranná zástěna není odolná proti poškrábání). 

2-280980 Ochranná zástěna 144,00 € �

barevné lakování dle požadavků zákazníka je možné za příplatek

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) Hmotnost: 

1.600 mm 50 mm 800 mm 23,00 kg

Uzemnění Komfort

Uzemnění zaručuje 100% kontakt se svařovacím stolem, takže nedochází k přehřívání. 
Jednoduchá montáž upevněním k systému otvorů. Zatížení až do 500 ampér, Průřez kabelu 
70-95 mm². 

2-000810 Uzemnění Komfort 37,00 € �

Hmotnost: 

0,66 kg

Držák hořáku

Držák hořáku lze umístit do každého systémového otvoru a poskytuje místo pro 
odložení vašeho svařovacího hořáku. 

2-280920 Držák hořáku - povrchová úprava - černění 24,00 € �

Výška: (c) Hmotnost: 

200 mm 0,50 kg

� = Položka je vyráběna na sklad � = Položka je vyráběna na objednávku Vysvětlivky naleznete na straně 77

b a

c

c
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Kartáč

Kartáč s průměrem 30 mm je speciálně vyroben k čistění otvorů 28. 
Tímto kartáčem bez problému odstraníme z otvorů nečistoty. 

2-280820 Kartáč Ø 30 s ochrannou krytkou 16,00 € �

Ø: Hmotnost: 

30 mm 0,06 kg

2-280820.10 Kartáč Ø 30 bez rukojeťi / 10 ks v balení 49,00 € �

Ø: Hmotnost: 

30 mm 0,06 kg

Šestihranný klíč 6

Šestihranný klíč 6 je praktické pracovní nářadí k rychlému a pevnému dotažení. 
Jako efektivní pomocné nářadí je šestihranný klíč 6 vhodný pro upínací čepy, 
šroubové svěrky a malé univerzální úhelníky. 

2-280852.1 Šestihranný klíč 6 12,00 € �

žlutý

Hmotnost: 

0,09 kg

2-280852 Šestihranný klíč 6 12,00 € �

červený

Hmotnost: 

0,50 kg
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� = Položka je vyráběna na sklad � = Položka je vyráběna na objednávku Vysvětlivky naleznete na straně 77

= Odolnost vůči 
poškrábání = Ochrana proti ulpívání 

svařovacích kuliček = Ochrana proti korozi

Příslušenství

Šestihranný klíč 14

Šestihranný klíč 14 se používá pro dotažení upevňovacích čepů a velkých univerzálních úhelníků. 

2-280854 Šestihranný klíč 14 12,00 € �

Hmotnost: 

0,45 kg

Přepravní držák

Přepravní držák s upevňovací deskou má nosnost 1800 kg (včetně 2x 280510) / 1000 kg (včetně 2x 002822). Je používán 
k bezpečnému a rychlému přesunutí svařovacích stolů a dalších těžkých prvků Siegmund. Spojení se provede rychle a 
snadno pomocí min. 2 upínacích čepů. Při použití přepravního držáku musí být dodrženy všeobecně platné předpisy pro 
zvedání. Nosnost držáku může být výrazně redukována při nesprávném použití. Během transportu by se stůl neměl zvedat 
do větší výšky než 100 mm a nikdo se nesmí pohybovat pod úrovní stolu. Dodatečně můžeme použít přepravní držáky jako 
jednoduchý úchytný element pro popruhy. Pro Vaši bezpečnost prosím dodržujte následující pokyny: Matice a šrouby by měly 
být bezpečně dotaženy. Matice a šrouby by měly přiléhat k povrchu. Délka závitu musí být dostatečná. Vyvarujte se silám 
působícím z boku. 

2-000830.N Přepravní držák s upevňovací deskou - nitridovaný 42,00 € �

nosné zatížení 1800 kg (včetně 2x 280510), nosné zatížení 1000 kg (včetně 2x 002822)

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) Hmotnost: 

150 mm 150 mm 25 mm 4,70 kg

2-000830.N.T1 Upevňovací deska 150x150x25 pro přepravní držák 31,00 € �

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) Hmotnost: 

150 mm 150 mm 25 mm 3,90 kg

2-000831 Přepravní držák bez desky 12,00 € �

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) Hmotnost: 

 -  -  - 0,70 kg

2-000835.N Přepravní držák - nitridovaný 79,00 € �

nosné zatížení 2500 kg (včetně 2x 280510), nosné zatížení 1000 kg (včetně 2x 002822), nosné zatížení 700 kg (včetně 2x 160510)

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) Hmotnost: 

200 mm 100 mm 165 mm 4,50 kg

� = Položka je vyráběna na sklad � = Položka je vyráběna na objednávku Vysvětlivky naleznete na straně 77

= Odolnost vůči 
poškrábání = Ochrana proti ulpívání 

svařovacích kuliček = Ochrana proti korozi
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= Odolnost vůči 
poškrábání = Ochrana proti ulpívání 

svařovacích kuliček = Ochrana proti korozi

Příslušenství

= Odolnost vůči 
poškrábání = Ochrana proti ulpívání 

svařovacích kuliček = Ochrana proti korozi
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Rovnací a upínací nástroj

Perfektní svařence díky možnosti předepnutí před svařováním. Rovnací nástroj se používá pro narovnání 
deformovaných ocelových výrobků. Součásti, které vykazují nežádoucí nerovnosti nebo napětí v materiálu 
narovnány silou 2,5 tuny. S ohýbací hlavicí, která je dostupná jako příslušenství, můžete flexibilně ohýbat 
trubky až do průměru 42 mm. Celkový zdvih je 60 mm, což lze docílit 13ti zdvihy čerpadla s ovládací 
silou cca 330 N (na jeden zdvih 4,6 mm). Přepadový ventil zabraňuje dalšímu zvýšení tlaku, když je 
pístnice zcela vytažena. Pro bezpečné uchycení na stůl může být nástroj připevněn přes adaptér pomocí 
upínacích čepů a nebo nasazen na čep adaptéru. Rovnací nástroj musí být vždy uchycen ve dvou místech. 
Další příslušenství naleznete na www.siegmund.com 

2-28004643 Rovnací a upínací nástroj Systém 28 933,00 € �

Hmotnost: 

6,70 kg

� = Položka je vyráběna na sklad � = Položka je vyráběna na objednávku



28Rovnací a upínací nástroj

Vyrovnejte deformované ocelové výrobky, odstraňte  
nežádoucí nerovnosti nebo napětí v materiálu bez námahy  

novým rovnacím a upínacím nástrojem firmy Siegmund.
Další příslušenství naleznete na  

www.siegmund.com/F-tablepress

PRÁCE VE VERTIKÁLNÍ POLOZE
Pomocí integrovaného čepu může být rovnací 
nástroj připevněn k úhelníku a následně z 
horní strany zafixován pomocí dorazu.

FUNKCE V ROZÍCH
Rohy svařenců můžou být zafixovány pomocí hliníkového hrotu.  
Tímto se zamezí poškození vnitřního svaru.

OHÝBÁNÍ TRUBEK
Pomocí trubkové ohýbací hlavice můžou být rovnány nebo ohýbány  
trubky do Ø 42 mm. Správnou manipulací a ohybem rozděleným do 
několika operací bude dosaženo výsledku bez jakýchkoliv otlaků.
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Svěráku s otvory 16

Základním vybavením každé dílny je spolehlivý svěrák. Náš svěrák Siegmund 
nabízí vylepšenou produktivitu. 
Upevnění svěráků 100 s otvory o průměru 16 mm: 
Na stůl Systém 16: Rychloupínací čep 160510 
Na stůl Systém 22: Rychloupínací čep 160512 a redukční pouzdra 000541 
Na stůl Systém 28: Rychloupínací čep 160510 a redukční pouzdra 000545 

2-004300 Svěráku 100 pro systém 16 / 22 / 28 - s otvory 16 107,00 € �

Šířka čelisti 100 mm, Otevírací zdvih 135 mm, Prosím věnujte pozornost instrukcím v příloze

Hmotnost: 

9,50 kg

Svěráky
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Svěráku s otvory 28

Základním vybavením každé dílny je spolehlivý svěrák. Náš svěrák Siegmund 
nabízí vylepšenou produktivitu. 
Upevnění svěráku s otvory o průměru 28 mm: 
Na stůl Systém 16: Rychloupínací čep 160510 a redukční pouzdro 000546 
Na stůl Systém 22: Rychloupínací čep 220512 a redukční pouzdro 000544 
Na stůl Systém 28: Rychloupínací čep 280510 

2-004302 Svěráku 125 pro Systém 28 - s otvory 28 144,00 € �

Šířka čelisti 125 mm, Otevírací zdvih 160 mm, Prosím věnujte pozornost instrukcím v příloze

Hmotnost: 

13,50 kg

2-164302.Set Soubor pro systém 16: Svěráku 125 včetně 2x  Redukční pouzdro 000546 156,00 € �

Šířka čelisti 125 mm, Otevírací zdvih 160 mm, Prosím věnujte pozornost instrukcím v příloze

Hmotnost: 

13,60 kg Speciální nabídka

2-224302.Set Soubor pro Systém 22: Svěráku 125 včetně 2x  Redukční pouzdro 000544 156,00 € �

Šířka čelisti 125 mm, Otevírací zdvih 160 mm, Prosím věnujte pozornost instrukcím v příloze

Hmotnost: 

13,70 kg Speciální nabídka

� = Položka je vyráběna na sklad � = Položka je vyráběna na objednávku
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Duo magnetický upínací blok

Duo magnetické upínací bloky se skládají ze dvou protilehlých magnetických stran a jsou navrženy k upevnění 
dílu na kovový povrch, jako např. upínací a svařovací stůl. Tyto duo magnetické upínací bloky je taktéž možné 
spojit k sobě pomocí vnitřního šestihranu pro upínaní větších nebo delších dílů. Bloky aktivujete prostřednictvím 
odnímatelného spínacího klíče pootočením o 90°, povrch magnetů je kompletně pozinkovaný. Dvě rozdílně 
tvarované strany magnetických bloků je možné použít pro upevnění takřka jakýchkoliv geometrických tvarů, 
bez ohledu k tomu, jestli se jedná o oválný materiál, plech, nebo tvarované profily. Duo magnetické upínací 
bloky jsou optimálním upínacím zařízením pro rychlé, flexibilní upínání bez zásahu do prostoru pro svařovací a 
upínací stoly pro potřeby vrtání, obrábění, svařování, nebo řezání závitů. 

2-000780 Duo magnetický upínací blok 5 222,00 € �

Upínací síla 5 kN

Upínací plocha (s1) Upínací plocha (s2) Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) Hmotnost: 

120 x 57 mm 136 x 64 mm 143 mm 64 mm 71 mm 3,90 kg

2-000781 Duo magnetický upínací blok 7 277,00 € �

Upínací síla 7 kN

Upínací plocha (s1) Upínací plocha (s2) Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) Hmotnost: 

156 x 57 mm 172 x 64 mm 178 mm 64 mm 71 mm 4,90 kg

2-000782 Duo magnetický upínací blok 10 366,00 € �

Upínací síla 10 kN

Upínací plocha (s1) Upínací plocha (s2) Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) Hmotnost: 

162 x 76 mm 178 x 87 mm 184 mm 87 mm 88 mm 8,80 kg

Magnetická upínací technika

� = Položka je vyráběna na sklad � = Položka je vyráběna na objednávku

a

s2
b

c

s1
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Soubor Duo magnetický upínací blok 5

S P E C I Á L N Í  N A B Í D K A

Duo magnetické upínací bloky jsou optimální upínací zařízení pro rychlé, pružné a 
bezpečné upínání na svařovacích stolech pro potřeby vrtání, opracování, svařování nebo 
řezání závitů. Rozsah dodávky: 2x Duo magnetický upínací blok + 1x Šestihranný klíč 

2-000780.Set

398,00 €
(místo 444,00 €)

2x 000780

Soubor Duo magnetický upínací blok 7

S P E C I Á L N Í  N A B Í D K A

Duo magnetické upínací bloky jsou optimální upínací zařízení pro rychlé, pružné a 
bezpečné upínání na svařovacích stolech pro potřeby vrtání, opracování, svařování nebo 
řezání závitů. Rozsah dodávky: 2x Duo magnetický upínací blok + 1x Šestihranný klíč 

2-000781.Set

498,00 €
(místo 554,00 €)

2x 000781

Soubor Duo magnetický upínací blok 10

S P E C I Á L N Í  N A B Í D K A

Duo magnetické upínací bloky jsou optimální upínací zařízení pro rychlé, pružné a 
bezpečné upínání na svařovacích stolech pro potřeby vrtání, opracování, svařování nebo 
řezání závitů. Rozsah dodávky: 2x Duo magnetický upínací blok + 1x Šestihranný klíč 

2-000782.Set

658,00 €
(místo 732,00 €)

2x 000782
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Upínací deska 550 pro DIN-příruby

Upínací deska 550 pro DIN-příruby se upevňuje na stavební díly rychle a přesně pomocí upínacího čepu. Příruby mohou být 
rychle umístěny na desce pomocí upevňovacích čepů. Díky 28 mm otvorům umožňují upevnění dalších dílců a tím zvyšují í 
variabilitu desky. Další rozměry desek jsou dostupné na vyžádání. V rozsahu dodávky upínací desky 550 jsou obsaženy: 2x 
upevňovací čep Ø 13,8, 2x upevňovací čep Ø 17,8, 2x upevňovací čep Ø 21,8, 2x upevňovací čep Ø 25,8, 2x upevňovací čep 
Ø 29,8, 2x upevňovací čep Ø 32,8. K použití upínací desky na systému 16 jsou potřeba komponenty jako např. spojovací čepy 
(Zboží číslo: 000562), víceúčelové upínací čepy (Zboží číslo: 000520), nebo redukční pouzdra (Zboží číslo: 000546). K použití 
upínací desky na systému 22 jsou potřeba komponenty jako např. spojovací čepy (Zboží číslo: 028022), víceúčelové upínací 
čepy (Zboží číslo: 002822), nebo redukční pouzdra (Zboží číslo: 000544). Pro přírubu DIN 2632 / 2633 Jmenovitý průměr DN 
15 - DN 400, přírubu DIN 2634 / 2635 Jmenovitý průměr DN 50 - DN 300. 

2-280220.P Upínací deska 550 pro DIN-příruby s upevňovacím čepem - nitridovaný 489,00 € �

Délka: (a) Šířka: (b) Ø: MS: (d) Hmotnost: 

550 mm 350 mm  - 25 mm 30,00 kg

2-280222 Upevňovací čep Ø 13,8 pro otvory 8.1 - povrchová úprava - černění 10,00 € �

pro upínací desku 280220.P / 280221.P

Délka: (a) Šířka: (b) Ø: MS: (d) Hmotnost: 

39 mm  - 14 mm  - 0,03 kg

2-280223 Upevňovací čep Ø 17,8 pro otvory 10.1 - povrchová úprava - černění 10,00 € �

pro upínací desku 280220.P / 280221.P

Délka: (a) Šířka: (b) Ø: MS: (d) Hmotnost: 

41 mm  - 18 mm  - 0,05 kg

2-280224 Upevňovací čep Ø 21,8 pro otvory 16.1 - povrchová úprava - černění 10,00 € �

pro upínací desku 280220.P / 280221.P

Délka: (a) Šířka: (b) Ø: MS: (d) Hmotnost: 

47 mm  - 22 mm  - 0,10 kg

2-280225 Upevňovací čep Ø 25,8 pro otvory 16.1 - povrchová úprava - černění 16,00 € �

pro upínací desku 280220.P / 280221.P

Délka: (a) Šířka: (b) Ø: MS: (d) Hmotnost: 

50 mm  - 26 mm  - 0,14 kg

2-280226 Upevňovací čep Ø 29,8 pro otvory 16.1 - povrchová úprava - černění 16,00 € �

pro upínací desku 280220.P / 280221.P

Délka: (a) Šířka: (b) Ø: MS: (d) Hmotnost: 

55 mm  - 30 mm  - 0,20 kg

2-280227 Upevňovací čep Ø 32,8 pro otvory 16.1 - povrchová úprava - černění 16,00 € �

pro upínací desku 280220.P / 280221.P

Délka: (a) Šířka: (b) Ø: MS: (d) Hmotnost: 

60 mm  - 33 mm  - 0,27 kg

MS=Síla materiálu; 

Příruby

� = Položka je vyráběna na sklad � = Položka je vyráběna na objednávku Vysvětlivky naleznete na straně 77

= Odolnost vůči 
poškrábání = Ochrana proti ulpívání 

svařovacích kuliček = Ochrana proti korozi
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Upínací deska 350 pro DIN příruby

Upínací deska 350 pro DIN-příruby se upevňuje na stavební díly Siegmund rychle a přesně pomocí upínacího čepu. 
Příruby mohou být rychle umístěny na desce pomocí upevňovacích čepů. Díky 28 mm otvorům umožňují upevnění 
dalších dílců a tím zvyšují í variabilitu desky. Další rozměry desek jsou dostupné na vyžádání. V rozsahu dodávky 
upínací desky 350 jsou obsaženy: 2x upevňovací čep Ø 13,8, 2x upevňovací čep Ø 17,8, 2x upevňovací čep Ø 21,8. 
K použití upínací desky na systému 16 jsou potřeba komponenty jako např. spojovací čepy (Zboží číslo: 000562), 
víceúčelové upínací čepy (Zboží číslo: 000520), nebo redukční pouzdra (Zboží číslo: 000546). K použití upínací desky 
na systému 22 jsou potřeba komponenty jako např. spojovací čepy (Zboží číslo: 028022), víceúčelové upínací čepy 
(Zboží číslo: 002822), nebo redukční pouzdra (Zboží číslo: 000544). 

2-280221.P Upínací deska 350 pro DIN příruby s upevňovacím čepem - nitridovaný 422,00 € �

pro přírubu DIN 2633, Jmenovitý průměr DN 15 - DN 200

Délka: (a) Šířka: (b) Ø: MS: (d) Hmotnost: 

350 mm 250 mm  - 25 mm 14,00 kg

2-280222 Upevňovací čep Ø 13,8 pro otvory 8.1 - povrchová úprava - černění 10,00 € �

pro upínací desku 280220.P / 280221.P

Délka: (a) Šířka: (b) Ø: MS: (d) Hmotnost: 

39 mm  - 14 mm  - 0,03 kg

2-280223 Upevňovací čep Ø 17,8 pro otvory 10.1 - povrchová úprava - černění 10,00 € �

pro upínací desku 280220.P / 280221.P

Délka: (a) Šířka: (b) Ø: MS: (d) Hmotnost: 

41 mm  - 18 mm  - 0,05 kg

2-280224 Upevňovací čep Ø 21,8 pro otvory 16.1 - povrchová úprava - černění 10,00 € �

pro upínací desku 280220.P / 280221.P

Délka: (a) Šířka: (b) Ø: MS: (d) Hmotnost: 

47 mm  - 22 mm  - 0,10 kg

MS=Síla materiálu; 

= Odolnost vůči 
poškrábání = Ochrana proti ulpívání 

svařovacích kuliček = Ochrana proti korozi
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Upínací deska US norma ANSI / ASME

Upínací deska pro příruby se na Siegmund stavební díly připevňuje rychle a přesně pomocí upínacího čepu. Příruby mohou být rychle umístěny na 
desce pomocí upevňovacích čepů. Díky 28 mm otvorům umožňují upevnění dalších dílců a tím zvyšují í variabilitu desky. Další rozměry desek jsou 
dostupné na vyžádání. V rozsahu dodávky upínací desky 150 Ibs jsou obsaženy: 2x upevňovací čep Ø 15,5, 2x upevňovací čep Ø 18,9, 2x upevňovací 
čep Ø 22,2. V rozsahu dodávky upínací desky 300 Ibs jsou obsaženy: 2x upevňovací čep Ø 15,5, 2x upevňovací čep Ø 18,9, 2x upevňovací čep Ø 22,2, 
2x upevňovací čep Ø 25,2. V rozsahu dodávky upínací desky 400-600 Ibs jsou obsaženy: 2x upevňovací čep Ø 15,5, 2x upevňovací čep Ø 18,9, 2x 
upevňovací čep Ø 22,2, 2x upevňovací čep Ø 25,2, 2x upevňovací čep Ø 28,2. K použití upínací desky na systému 16 jsou potřeba komponenty jako 
např. spojovací čepy (Zboží číslo: 000562), víceúčelové upínací čepy (Zboží číslo: 000520), nebo redukční pouzdra (Zboží číslo: 000546). K použití 
upínací desky na systému 22 jsou potřeba komponenty jako např. spojovací čepy (Zboží číslo: 028022), víceúčelové upínací čepy (Zboží číslo: 002822), 
nebo redukční pouzdra (Zboží číslo: 000544). 

2-280250.P Upínací deska 150 Ibs s upevňovacím čepem - nitridovaný 459,00 € �

Upínací deska pro příruby, ANSI / ASME B 16,5 150 lbs, od 1/2" do 8"

Délka: (a) Šířka: (b) Ø: MS: (d) Hmotnost: 

350 mm 250 mm  - 25 mm 14,00 kg

2-280251.P Upínací deska 300 Ibs s upevňovacím čepem - nitridovaný 523,00 € �

Upínací deska pro příruby, ANSI / ASME B 16,5 300 lbs, od 1/2" do 8"

Délka: (a) Šířka: (b) Ø: MS: (d) Hmotnost: 

350 mm 250 mm  - 25 mm 14,00 kg

2-280252.P Upínací deska 400-600 Ibs s upevňovacím čepem - nitridovaný 545,00 € �

Upínací deska pro příruby, ANSI / ASME B 16,5 400-600 lbs, od 1/2" do 6"

Délka: (a) Šířka: (b) Ø: MS: (d) Hmotnost: 

350 mm 250 mm  - 25 mm 14,00 kg

2-280255 Upevňovací čep Ø 15,5 - povrchová úprava - černění 12,00 € �

pro upínací desku 280250.P / 280251.P / 280252.P

Délka: (a) Šířka: (b) Ø: MS: (d) Hmotnost: 

39 mm  - 16 mm  - 0,03 kg

2-280256 Upevňovací čep Ø 18,9 - povrchová úprava - černění 12,00 € �

pro upínací desku 280250.P / 280251.P / 280252.P

Délka: (a) Šířka: (b) Ø: MS: (d) Hmotnost: 

41 mm  - 19 mm  - 0,05 kg

2-280257 Upevňovací čep Ø 22,2 - povrchová úprava - černění 13,00 € �

pro upínací desku 280250.P / 280251.P / 280252.P

Délka: (a) Šířka: (b) Ø: MS: (d) Hmotnost: 

45 mm  - 22 mm  - 0,10 kg

2-280258 Upevňovací čep Ø 25,2 - povrchová úprava - černění 19,00 € �

pro upínací desku 280251.P / 280252.P

Délka: (a) Šířka: (b) Ø: MS: (d) Hmotnost: 

50 mm  - 25 mm  - 0,14 kg

2-280259 Upevňovací čep Ø 28,2 - povrchová úprava - černění 20,00 € �

pro upínací desku 280252.P

Délka: (a) Šířka: (b) Ø: MS: (d) Hmotnost: 

50 mm  - 28 mm  - 0,16 kg

MS=Síla materiálu; 

� = Položka je vyráběna na sklad � = Položka je vyráběna na objednávku Vysvětlivky naleznete na straně 77

= Odolnost vůči 
poškrábání = Ochrana proti ulpívání 

svařovacích kuliček = Ochrana proti korozi



209

282216Pneumatický upínací válec

Pneumatický upínací válec

Použitím pneumatického upínacího válce můžete automatizovat upínání Vašich součástí, což vede k výrazné 
úspoře času a nákladů. Pneumatický upínací válec krátký (Zboží číslo: 000850, 000851) může být namontován 
ke stolu pomocí adaptéru. Pneumatický upínací válec dlouhé (Zboží číslo: 000855) jsou upevňovány pomocí 
závitových pouzder systému 28 mm. Použitím rozdělovače (Zboží číslo: 000860) může být pneumatický upínací 
válec připojen ke kompresoru a může být spuštěn při provozním tlaku 1-10 barů. Rozsah zdvihu závisí na 
druhu použitého válce, 25 nebo 50 mm. Tlak se uvolní příslušným posuvným ventilem. 

0-000850 Pneumatický upínací válec - krátké provedení včetně adaptéru systém 16 249,00 € �

Síla Hmotnost: 

F = 650 N při 8mi barech 0,90 kg

0-000851 Pneumatický upínací válec - krátké provedení včetně adaptéru systém 28 239,00 € �

Síla Hmotnost: 

F = 650 N při 8mi barech 0,93 kg

0-000855 Pneumatický upínací válec - dlouhé provedení pro Systém 28 209,00 € �

Síla Hmotnost: 

F = 350 N při 8mi barech 0,80 kg

0-000860 Rozdělovač pro 8 příjemců 229,00 € �

Hmotnost: 

0,14 kg
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Upínací adaptér

Adaptérová deska je speciálně vyvinutá k upevnění svěrek napříč systémy. Deska se upíná na stůl 
pomocí čepů. Otvor umístěný uprostřed se používá k rychlému a bezpečnému uchycení svěrky. 

2-000570 Upínací adaptér 28 -> 16 - povrchová úprava - černění / nitridovaný 36,00 € �

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) Hmotnost: 

150 mm 50 mm 35 mm 0,94 kg

2-000571.N Upínací adaptér 28 -> 22 - nitridovaný 36,00 € �

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) Hmotnost: 

150 mm 50 mm 35 mm 1,09 kg

2-000572.N Upínací adaptér 22 -> 16 - nitridovaný 36,00 € �

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) Hmotnost: 

150 mm 50 mm 25 mm 0,83 kg

Víceúčelový kuličkový rychloupínací čep

Kombinovaný Rychloupínací čep byl vyvinutý speciálně pro upínání komponent větších systémů do systémů menších. 
Velikost a upínací síla odpovídají rychloupínacím čepům. Čtvrtá kulička uprostřed snižuje vnitřní tření a zajišťuje 
přenos síly ručního šroubování na vnější kuličky. Nové provedení čepů není vybaveno o-kroužky, přesto je však jejich 
čištění stále velmi snadné. Tento čep NENÍ vhodný pro spojování stolu a úhelníku “U-forma”! 

2-000520 Víceúčelový kuličkový rychloupínací čep krátký 28 -> 16 - povrchová úprava - černění 42,00 € �

Délka: (a) Ø: SK: AM: ZK: Hmotnost: 

75 mm 40 mm 55 kN 10 Nm 10 kN 0,32 kg

2-002822 Víceúčelový kuličkový rychloupínací čep krátký 28 -> 22 - povrchová úprava - černění 42,00 € �

Délka: (a) Ø: SK: AM: ZK: Hmotnost: 

88 mm 40 mm 130 kN 15 Nm 15 kN 0,45 kg

2-002216 Víceúčelový kuličkový rychloupínací čep krátký 22 -> 16 - povrchová úprava - černění 39,00 € �

Délka: (a) Ø: SK: AM: ZK: Hmotnost: 

71 mm 35 mm 55 kN 10 Nm 10 kN 0,28 kg

SK=Smyková síla; AM=Utahovací moment; ZK=Tahová síla; 

Spojovací prvky

� = Položka je vyráběna na sklad � = Položka je vyráběna na objednávku Vysvětlivky naleznete na straně 77

= Odolnost vůči 
poškrábání = Ochrana proti ulpívání 

svařovacích kuliček = Ochrana proti korozi
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Redukční pouzdro

Redukční pouzdro, speciálně vyvinuté pro upínání součástí větších systémů na systémy menší. Redukční pouzdro 
může být upevněno v součástech většího systému a tím je umožněno jejich upnutí pomocí čepů jiného systému. 
Redukční pouzdro je vhodné pro použití v otvorech, nikoliv však v drážkách. Pro uchycení redukčního pouzdra pro 
Systém 22 je nutný dlouhý upínací čep. 

2-000545 Redukční pouzdro 16 -> 28 - povrchová úprava - černění 11,00 € �

Délka: (a) Ø: Hmotnost: 

24 mm 32 mm 0,05 kg

2-000541 Redukční pouzdro 16 -> 22 - povrchová úprava - černění 11,00 € �

nutný dlouhý upínací čep

Délka: (a) Ø: Hmotnost: 

24 mm 27 mm 0,04 kg

2-000543 Redukční pouzdro 22 -> 28 - povrchová úprava - černění 11,00 € �

nutný dlouhý upínací čep

Délka: (a) Ø: Hmotnost: 

36 mm 32 mm 0,08 kg

Redukční pouzdro

Redukční pouzdro, speciálně vyvinuté pro upínaní součástí větších systémů na systémy menší. 
Redukční pouzdro se upevní do součástí většího systému a následně je možno je upnout pomocí 
čepu systému menšího.Redukční pouzdro je vhodné pro otvory i pro drážky. Pro uchycení 
redukčního pouzdra pro Systém 22 je nutný dlouhý upínací čep. 

2-000544 Redukční pouzdro 28 -> 22 - povrchová úprava - černění 11,00 € �

nutný dlouhý upínací čep

Délka: (a) Ø: Hmotnost: 

35 mm 36 mm 0,10 kg

2-000546 Redukční pouzdro 28 -> 16 - povrchová úprava - černění 11,00 € �

Délka: (a) Ø: Hmotnost: 

29 mm 36 mm 0,07 kg

2-000542 Redukční pouzdro 22 -> 16 - povrchová úprava - černění 11,00 € �

nutný dlouhý upínací čep

Délka: (a) Ø: Hmotnost: 

23 mm 31 mm 0,05 kg

= Odolnost vůči 
poškrábání = Ochrana proti ulpívání 

svařovacích kuliček = Ochrana proti korozi
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Adaptérové pouzdro

Adaptérové pouzdro speciálně vyvinuto pro vkládání stavebnicových dílů s menšími otvory k systému s 
otvory většími (není vhodné pro upínání pomocí čepů). Instalací do šroubové podložky jej lze použít pro 
komponenty jiných systémů. 

2-000547 Adaptérové pouzdro 16 -> 28 - povrchová úprava - černění 12,00 € �

Délka: (a) Ø: Hmotnost: 

40 mm 31 mm 0,12 kg

2-000549 Adaptérové pouzdro 22 -> 28 - povrchová úprava - černění 12,00 € �

Délka: (a) Ø: Hmotnost: 

25 mm 30 mm 0,04 kg

2-000548 Adaptérové pouzdro 16 -> 22 - povrchová úprava - černění 12,00 € �

Délka: (a) Ø: Hmotnost: 

18 mm 24 mm 0,02 kg

Spojovací čep

Spojovací čep, speciálně konstruovaný ke spojení stolů rozdílných systémů. Všechny součásti lze napříč 
systémy propojit pomocí systémových otvorů. 

2-000562 Spojovací čep 28 <-> 16 - povrchová úprava - černění 20,00 € �

Délka: (a) Ø: Hmotnost: 

34 mm 32 mm 0,12 kg

2-028022 Spojovací čep 28 <-> 22 - povrchová úprava - černění 20,00 € �

Délka: (a) Ø: Hmotnost: 

36 mm 32 mm 0,11 kg

2-022016 Spojovací čep 22 <-> 16 - povrchová úprava - černění 18,00 € �

Délka: (a) Ø: Hmotnost: 

27 mm 27 mm 0,15 kg

Spojovací prvky

� = Položka je vyráběna na sklad � = Položka je vyráběna na objednávku
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Obtahovací brousek

K dosažení čistoty svařovacích stolů a ostatních Siegmund stavebních dílů, k odstranění 
poškození nebo svařovacích rozprsků je vhodný obtahovací brousek. S víceúčelovým 
obtahovacím brouskem máte optimální nástroj k vyrovnání nerovností a odstranění skvrn z 
povrchu stolu. Vhodný pro stoly a příslušenství bez nitridace. 

2-000942 Víceúčelový obtahovací brousek 150x50x25 13,00 € �

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) Hmotnost: 

150 mm 50 mm 25 mm 0,42 kg

2-000940 Víceúčelový obtahovací brousek 200x50x25 16,00 € �

Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) Hmotnost: 

200 mm 50 mm 25 mm 0,56 kg

Soubor CleanBasic 8x 1 litrů ve spreji

S P E C I Á L N Í  N A B Í D K A

Základní čistič je roztok na bázi vody, který je vhodný na 
každodenní čistění. Za normálních podmínek zamezí korozi. 
Pokud se stane, že z důvodu nadměrné vlhkosti rez přesto 
vystoupí, musí se od čističe obsahujícího vodu upustit. 
Bezpečnostní list je dostupný online. 

2-000914.8

79,00 €
(místo 88,00 €)

8x 000914

Údržba

� = Položka je vyráběna na sklad � = Položka je vyráběna na objednávku
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282216Údržba

CleanBasic

Základní čistič je roztok na bázi vody, který je vhodný na každodenní čistění. Za normálních 
podmínek zamezí korozi. Pokud se stane, že z důvodu nadměrné vlhkosti rez přesto vystoupí, 
musí se od čističe obsahujícího vodu upustit. Bezpečnostní list je dostupný online. 

2-000914 CleanBasic 1 litrů ve spreji 11,00 € �

ve spreji 1 litrů

Hmotnost: 

1,10 kg

2-000915 CleanBasic 5 litrů 33,00 € �

kanystr 5 litrů

Hmotnost: 

5,20 kg

Soubor CleanBasic 6x 5 litrů

S P E C I Á L N Í  N A B Í D K A

Základní čistič je roztok na bázi vody, který je vhodný na 
každodenní čistění. Za normálních podmínek zamezí korozi. 
Pokud se stane, že z důvodu nadměrné vlhkosti rez přesto 
vystoupí, musí se od čističe obsahujícího vodu upustit. 
Bezpečnostní list je dostupný online. 

2-000915.6

178,00 €
(místo 198,00 €)

6x 000915
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Antihaft s ochranou proti korozi

Antihaft je nehořlavý, voděodolný přípravek, který zabraňuje ulpívání rozprskům na svařovacím stole. Antihaft nevytváří 
při svařování žádné jedovaté nebo zdravotně závadné páry nebo produkty rozkladu. Antihaft může být samozřejmě 
použit na svařovací díly (např. ocel, ušlechtilá ocel, hliník, pozinkované díly). Pokud budou tyto díly následně lakovány, 
musí se před tím odstranit zbytky Antihaftu pomocí příslušného čistidla a utřít dosucha. K tomuto účelu slouží: voda, 
vodní roztok, kyselý a neutrální čistič (např. 2% čističe Antihaftu do vody). Nevhodné jsou studené čističe respektive 
chlorované uhlovodíky. Antihaft se nanáší zejména postřikem (alternativně štětec, hadr atd). Účinek Antihaftu funguje 
stejně jako režim navlhčení a vysušení. Svařovací kuličky se dají po svařování lehce odstranit. Cena za Antihaft při 
každodenním použití činí cca 20-30 EURO/m² za rok. Bezpečnostní list čističe je dostupný online. 

2-000924 Antihaft s ochranou proti korozi 1 litrů ve spreji 13,00 € �

ve spreji 1 litrů

Hmotnost: 

1,10 kg

2-000929 Antihaft s ochranou proti korozi 1 litrů v láhvi 29,00 € �

v láhvi 1 litrů

Hmotnost: 

1,10 kg

2-000926 Antihaft s ochranou proti korozi 5 litrů 39,00 € �

kanystr 5 litrů

Hmotnost: 

5,20 kg

Údržba

� = Položka je vyráběna na sklad � = Položka je vyráběna na objednávku
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Soubor Antihaft s ochranou proti korozi 8x 1 litrů ve spreji

S P E C I Á L N Í  N A B Í D K A

Antihaft je nehořlavý, voděodolný přípravek, který zabraňuje 
ulpívání rozprskům na svařovacím stole. Antihaft nevytváří při 
svařování žádné jedovaté nebo zdravotně závadné páry nebo 
produkty rozkladu. Bezpečnostní list čističe je dostupný online. 

2-000924.8

94,00 €
(místo 104,00 €)

8x 000924

Soubor Antihaft s ochranou proti korozi 6x 5 litrů

S P E C I Á L N Í  N A B Í D K A

Antihaft je nehořlavý, voděodolný přípravek, který zabraňuje 
ulpívání rozprskům na svařovacím stole. Antihaft nevytváří při 
svařování žádné jedovaté nebo zdravotně závadné páry nebo 
produkty rozkladu. Bezpečnostní list čističe je dostupný online. 

2-000926.6

211,00 €
(místo 234,00 €)

6x 000926
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Polohovadla
SIEGMUND ROTO-POLOHOVADLO
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VAŠE VÝHODY

Siegmund Roto-Polohovadlo je ideální pro svařovací, 
montážní a údržbové práce. Polohování je zajištěno 
prostřednictvím funkce hydraulického otáčení a 
naklápění. Kromě toho je Roto-Polohovadlo i výškově 
nastavitelné.

Toto polohovadlo je dostupné ve 3 různých velikostech 
s nosností 1.250 kg, 2.000 kg, 3.000 kg a 4.500 kg. 
Taktéž nabízíme možnost sestavení polohovadla 
přesně podle vašich individuálních požadavků.  

Po připojení napájení je přístroj okamžitě připraven 
k použití.

PRODUKTIVITA

• Rychlé nastavení požadované polohy obrobku
• Optimální nastavení ergonomické polohy umožňuje maximální produktivitu
• Jedno nastavení pro zvedání, naklápění a otáčení
• Snížení prostojů

ERGONOMIE

• Maximální přístup ke komponentům přináší nejlepší výkon
• Snížené riziko zranění z opakovaného namáhání

KVALITA

• Vyšší kvalita díky flexibilnímu polohování (rovina)
• Navýšení kvality díky optimálnímu přístupu

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

• Včetně manuálního ovládání (kabelového), další ovládací prvky dostupné za příplatek
• Hydraulická rotace upínací desky
• Rozsah naklápění až do 95° (volitelně 140°)
• Hydraulické nastavení výšky a naklápění

DALŠÍ VLATNOSTI

• Velký pracovní prostor, nízká výška
• Volitelně otočné uzemnění  
• Volitelně otáčení upínací desky pomocí elektromotoru 

(nastavení výšky a náklonu stále hydraulické)
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Polohovadla
SIEGMUND ROTO-POLOHOVADLO

Technické detaily

RP 1250 RP 2000 RP 3000 RP 4500

Hmotnost polohovadla (bez stolu) cca. 685 kg cca. 855 kg cca. 1.305 kg cca. 2.600 kg

Maximální nosnost 1 1.250 kg 2.000 kg 3.000 kg 4.500 kg

Otáčky stolu za minutu (hydraulické) 2,0 1,7 1,5 -

Otáčky stolu za minutu (elektrický) 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 1,5

Max. točivý moment stolu 490 Nm 1.250 Nm 1.960 Nm 5.300 Nm

Úhel naklápění 95° 95° (Alternativně 140°) 95° (Alternativně 140°) 95° (Alternativně 140°)

Naklápěcí efekt 4.900 Nm 7.850 Nm 11.750 Nm 21.200 Nm

A - Rozsah vertikálního 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 - Horizontální rozsah 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 - Délka 1.900 mm 2.000 mm 2.400 mm 3.000 mm

D - Šířka 1.780 mm 1.800 mm 1.800 mm 2.160 mm

E - Šířka rámu 750 mm 750 mm 930 mm 1.250 mm

F - Průměr upínací desky Ø 800 mm Ø 800 mm 1.100 x 1.100 mm 1.500 x 1.500 mm

Zboží čislo 6R120016 6R200016 6R300016 6R450016

Cena 2 20.171 € 22.228 € 25.874 € 39.223 €

Upozornění: Maximální zatížení mínus hmotnost stolu. Osmihranné stoly a U-Forma úhelníky nejsou součástí dodávky. bez Deska stolu / Osmihranná deska

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH, balného a dopravy.
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Další možnosti

Obsaženo v základní ceně.

MANUÁLNÍ KABELOVÉ OVLÁDÁNÍ 3

Manuální ovládání může být vloženo do držáku a 
umístěno v požadované poloze. Pro snadné zacházení 
může být manuální ovládání kdykoliv přemístěno. 
Ovládací tlačítka na kabelovém ovládání vám umožní 
ruční nastavení polohy.

Zboží čislo 6R000150

OVLÁDÁNÍ PEDÁLEM 3

Ovládání nožním pedálem je alternativou k 
manuálnímu ovládání. Otáčení upínací desky 
může být spuštěno a zastaveno díky start/stop 
funkci pedálu.

Zboží čislo 6R000250 1.566 €

KONTROLNÍ PANEL S FUNKCÍ "UČIT"

Kontrolní panel s funkcí "učit" umožňuje 
automatizaci vašich pracovních procesů.
Poloha může být naprogramována, uložena a 
kdykoliv zopakována pouhým stiskem tlačítka.

PRO RP 1250, RP 2000, RP 3000
Zboží čislo 6R000550 8.900 €

PRO RP 4500
Zboží čislo 6R000560 9.641 €

VOLITELNÝ ROZSAH NÁKLONU 140°

Upínací deska polohovadla může mít náklon 
až 140° použitím dodatečného válce. 
Nedostupné pro RP 1250. U osmihranných 
stolů o velikosti nad 1.200 mm není možné 
stůl otočit ve vysunuté poloze.

PRO RP 2000
Zboží čislo 6R000350 3.060 €

PRO RP 3000
Zboží čislo 6R000360 3.708 €

OTOČNÉ UZEMNĚNÍ

zařízení zaručuje optimální propojení k desce 
stolu (obzvláště během otáčení stolu). Svářečka je 
připojena k přístroji pomocí čepu. Takto může být 
zabráněno kroucení kabelů.

PRO RP 1250, RP 2000, RP 3000
Zboží čislo 6R000400 927 €

PRO RP 4500
Zboží čislo 6R000410 1.113 €

ELEKTRICKÝ POHON

Použitím elektrického motoru může být velmi přesně 
řízeno otáčení a lze plynule nastavit korespondující 
rychlost. Zvedání a naklápění je stále zajištěno 
hydraulickým pohonem.

PRO RP 1250
Zboží čislo 6R000450 2.781 €

PRO RP 2000
Zboží čislo 6R000460 3.708 €

PRO RP 3000
Zboží čislo 6R000470 3.523 €

Standardně s elektrickým pohonem.
Obecně platí, že pozdější instalace těchto možností není možná. Následná instalace tohoto dodatečného prvku je možná kdykoliv.

Ruční ovládání (kabelové) není součástí dodávky. 
K dispozici za příplatek.

960 €Zboží čislo 6R000150
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Polohovadla
SIEGMUND SYNCHROLIFT
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VAŠE VÝHODY

Siegmund Synchrolift je elektrické polohovadlo ideální 
pro svařovací, montážní a údržbové práce. Polohování 
je zajištěno ve dvou osách pro zvedání a spouštění a 
pro otáčení doleva a doprava.

Toto polohovadlo je dostupné ve 3 různých velikostech  
s nosností 2.000 kg, 4.000 kg a 6.000 kg. Další velikosti 
 jsou dostupné na vyžádání.  

Po připojení napájení je přístroj okamžitě připraven  
k použití.

PRODUKTIVITA

• Rychlé nastavení požadované polohy obrobku
• Optimální nastavení ergonomické polohy umožňuje maximální produktivitu
• Jedno nastavení pro zvedání a otáčení
• Snížení prostojů

ERGONOMIE

• Maximální přístup ke komponentům přináší nejlepší výkon
• Snížené riziko zranění z opakovaného namáhání

KVALITA

• Vyšší kvalita díky flexibilnímu polohování (rovina)
• Navýšení kvality díky optimálnímu přístupu

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

• Včetně manuálního ovládání (kabelového), další ovládací prvky dostupné za příplatek
• Displej pro nastavení polohy
• Plynule nastavitelné otáčení upínací desky
• Paletový zvedák pro převezení

DALŠÍ VLATNOSTI

• Nejvyšší přesnost opakování
• Volitelně otočné uzemnění  
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Polohovadla
SIEGMUND SYNCHROLIFT

Technické detaily

SL 2000 SL 4000 SL 6000

Hmotnost polohovadla (bez stolu) cca. 1.200 kg cca. 1.200 kg cca. 1.200 kg

Maximální nosnost 1 2.000 kg 4.000 kg 6.000 kg

Otáčky stolu za minutu (elektrický) 1 1 0,9

Max. točivý moment stolu 3.000 Nm 3.500 Nm 4.000 Nm

Rychlé zvedání a spouštění 56 cm/min 56 cm/min 56 cm/min

Motorické otáčení 0,75 kW 0,55 kW 0,55 kW

Motorické zvedání a souštění 1,85 kW 1,85 kW 1,85 kW

Výška sloupu 2.500 mm 2.500 mm 2.500 mm

A - Minimální rozsah pohybu 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 - Průměr upínací desky Ø 600 mm Ø 600 mm Ø 800 mm

Zboží čislo 6S200016 6S400016 6S600016

Cena 2 30.966 € 37.764 € 45.980 €

Upozornění: Maximální zatížení mínus hmotnost stolu. Osmihranné stoly a U-Forma úhelníky nejsou součástí dodávky. bez Deska stolu / Osmihranná deska

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH, balného a dopravy.
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Další možnosti

Obsaženo v základní ceně.

MANUÁLNÍ KABELOVÉ OVLÁDÁNÍ 3

Manuální ovládání může být vloženo do držáku 
a umístěno v požadované poloze. Pro snadné 
zacházení může být manuální ovládání kdykoliv 
přemístěno. Ovládací tlačítka na kabelovém 
ovládání vám umožní ruční nastavení polohy.

Zboží čislo 6S000150

OVLÁDÁNÍ PEDÁLEM 3

Ovládání nožním pedálem je alternativou k 
manuálnímu ovládání. Otáčení upínací desky 
může být spuštěno a zastaveno díky start/stop 
funkci pedálu.

Zboží čislo 6S000250 1.493 €

KONTROLNÍ PANEL S FUNKCÍ "UČIT"

Kontrolní panel s funkcí "učit" umožňuje 
automatizaci vašich pracovních procesů.
Poloha může být naprogramována, uložena a 
kdykoliv zopakována pouhým stiskem tlačítka.

Zboží čislo 6S000550 4.595 €

PODLAHOVÉ LIŠTY

Polohovadlo může být na speciální žádost dodáno s 
dodatečnými podlahovými kolejnicemi. Výsledkem je  
možnost snadného přesunutí obou sloupů.

JEDNODUCHÁ KOLEJNICE 3 M
Zboží čislo 6S000600 279 €

JEDNODUCHÁ KOLEJNICE 6 M
Zboží čislo 6S000610 492 €

DVOJITÁ KOLEJNICE 3 M
Zboží čislo 6S000620 557 €

DVOJITÁ KOLEJNICE 6 M
Zboží čislo 6S000630 983 €

OTOČNÉ UZEMNĚNÍ

Zařízení zaručuje optimální propojení k desce stolu 
(obzvláště během otáčení stolu). Svářečka je připojena 
k přístroji pomocí čepu. Takto může být zabráněno 
kroucení kabelů.

Zboží čislo 6S000400 1.026 €

Obecně platí, že pozdější instalace těchto možností není možná. Následná instalace tohoto dodatečného prvku je možná kdykoliv.
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SIEGMUND M-POLOHOVADLO
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VAŠE VÝHODY

Siegmund M-Polohovadlo je ideální pro 
svařovací, montážní a údržbové práce. 
Pohon je zajištěn manuálně pomocí 
ručního kola.

Dostupné ve dvou velikostech dle nosnosti, 
500 kg a 1.500 kg.

PRODUKTIVITA

• Rychlé nastavení požadované polohy obrobku
• Optimální nastavení ergonomické polohy umožňuje maximální produktivitu
• Jedno nastavení pro otáčení
• Snížení prostojů

ERGONOMIE

• Maximální přístup ke komponentům přináší nejlepší výkon
• Snížené riziko zranění z opakovaného namáhání

KVALITA

• Vyšší kvalita díky flexibilnímu polohování (rovina)
• Navýšení kvality díky optimálnímu přístupu

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

• Převod síly ložiskovou otočí s integrovanou převodovkou
• Manuální pohon pomocí ručního kola
• Univerzální příruba pro upnutí Siegmund U-Forma úhelníků

DALŠÍ VLATNOSTI

• Bezpečné ustavení pomocí ploché nohy s možností ukotvení do podlahy
• Upínaní komponent na Siegmund U-Forma úhelníky
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Polohovadla
SIEGMUND M-POLOHOVADLO

Technické detaily

MP 500 MP 1500

Hmotnost polohovadla cca. 110 kg cca. 180 kg

Maximální nosnost 1 500 kg 1.500 kg

Kroutící moment 100 Nm 900 Nm

Ovládání Ruční kolo s rukojetí Ø 200 mm Ruční kolo s rukojetí Ø 315 mm

Pohon Manuální Manuální

Převodový poměr 1:73 1:73

Osa otáčení horizontální horizontální

Kompatibilita s U-Forma úhelníky Systém 16 Systém 28

Max. délka U-Forma úhelníku 1.500 mm 3.000 mm

A - Pracovní výška 850 mm 850 mm

B - Výška sloupku 955 mm 955 mm

C - Celková výška 1.083 mm 1.140 mm

D - Šířka základní desky 500 mm 600 mm

E - Délka základní desky 400 mm 600 mm

Zboží čislo 6M050016 6M150016

Cena 2 3.995 € 4.249 €

Upozornění: Maximální zatížení mínus hmotnost U-Forma úhelníku. Osmihranné stoly a U-Forma úhelníky nejsou součástí dodávky. bez U-forma úhelník

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH, balného a dopravy.
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Osmihranné stoly
SVAŘOVACÍ STOLY PRO POLOHOVADLA

BOK STOLU 100 mm BOK STOLU 50 mm BEZ BOČNÍ PLOCHY (12 mm)

Zázemí
Rastr 50x50 mm

s plasmanitridací 1
Rastr 50x50 mm

s plasmanitridací 1
Rastr 50x50 mm

s plasmanitridací 1

500 mm 1.090 €
Hmotnost cca. 54 kg | Zboží čislo 2-950500.P

600 mm 1.860 € 1.674 € 1.211 €
Hmotnost cca. 98 kg | Zboží čislo 2-920616.P Hmotnost cca. 77 kg | Zboží čislo 2-920616.1.P Hmotnost cca. 63 kg | Zboží čislo 2-950600.P

800 mm 2.742 € 2.468 € 1.785 €
Hmotnost cca. 131 kg | Zboží čislo 2-920816.P Hmotnost cca. 103 kg | Zboží čislo 2-920816.1.P Hmotnost cca. 84 kg | Zboží čislo 2-950800.P

1000 mm 3.280 € 2.952 € 2.135 €
Hmotnost cca. 170 kg | Zboží čislo 2-921016.P Hmotnost cca. 135 kg | Zboží čislo 2-921016.1.P Hmotnost cca. 111 kg | Zboží čislo 2-951000.P

1200 mm 4.129 € 3.716 € 2.688 €
Hmotnost cca. 228 kg | Zboží čislo 2-921216.P Hmotnost cca. 186 kg | Zboží čislo 2-921216.1.P Hmotnost cca. 157 kg | Zboží čislo 2-951200.P

Příplatek
Příplatek za přizpůsobení adaptérové desky Příplatek za speciální rastr otvorů

Zboží čislo 0-940000 Zboží čislo 0-940000.1
532 € 395 €

Vhodné pro všechny typy polohovadel Siegmund Roto a Synchrolift.  
Další velikosti stolů jsou dostupné na vyžádání.

s plasmanitridací

Vysoce odolné vůči korozi, poškrábání  
a ulpívání svařovacích kuliček.

CHARAKTERISTIKY
Vysoce kvalitní ocel S355J2+N,
plasmanitridovaný + BAR-povlak

Otvory Ø 16 mm  
Rastr 50x50 mm  
Síla materiálu 12 mm

Osmihranné stoly jsou vhodné zejména pro použití na polohovadlech v 
robotických buňkách. Osmihranný stůl nabízí stejné upínací možnosti  
jako svařovací stůl Siegmund systém 16 díky paralelnímu uspořádání  
otvorů na pracovní desce. Pro splnění vašich individuálních požadavků  
lze na vyžádání stůl přizpůsobit vašemu výrobnímu prostředí.

Upínací adaptér

Na vyžádání můžeme za příplatek vyrobit adaptérovou 
desku se speciálním vrtáním dle vašich požadavků. 
V závislosti na provedených úpravách se může měnit 
hmotnost. Stojiny nebo adaptérové desky nejsou 
standardně součástí osmihranných stolů.

NAŠE DOPORUČENÍ PRO KAŽDÝ SVAŘOVACÍ STŮL SIEGMUND:

Antihaft
Antihaft je nehořlavý, voděodolný přípravek, který zabraňuje 
ulpívání svařovacích kuliček na svařovacím stole.

13 €
Zboží čislo 2-000924
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System

22
Benennung / name

Achtkanttisch SW1200x150
octagonal table SW1200x150

Zeichnungsdatum / drawing date

Änderungsdatum / date of change

geprüft / checked

Maßstab / scale

  
A21:5

327.77 KgGewicht / weight

Artikelnummer / article number

1200 x 1200 x 150 mmAbmaße / dimension

1.0570 (S355J2G3)Material

Oberfläche / surface
 / 

Bemerkung / comment

 

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.
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BOK STOLU 150 mm BEZ BOČNÍ PLOCHY (18 mm)

Zázemí
Rastr 100x100 mm
s plasmanitridací 1

Rastr 100x100 mm
s plasmanitridací 1

600 mm 1.511 €
Hmotnost cca. 79 kg | Zboží čislo 2-930600.P

800 mm 3.212 € 1.889 €
Hmotnost cca. 209 kg | Zboží čislo 2-920822.P Hmotnost cca. 112 kg | Zboží čislo 2-930800.P

1000 mm 3.685 € 2.267 €
Hmotnost cca. 276 kg | Zboží čislo 2-921022.P Hmotnost cca. 155 kg | Zboží čislo 2-931000.P

1200 mm 5.480 € 2.858 €
Hmotnost cca. 368 kg | Zboží čislo 2-921222.P Hmotnost cca. 220 kg | Zboží čislo 2-931200.P

1400 mm 5.953 € 3.595 €
Hmotnost cca. 477 kg | Zboží čislo 2-921422.P Hmotnost cca. 305 kg | Zboží čislo 2-931400.P

1500 mm 6.425 € 3.811 €
Hmotnost cca. 525 kg | Zboží čislo 2-921522.P Hmotnost cca. 340 kg | Zboží čislo 2-931500.P

1600 mm 6.898 €
Hmotnost cca. 604 kg | Zboží čislo 2-921622.P

1700 mm 7.484 €
Hmotnost cca. 655 kg | Zboží čislo 2-921722.P

1800 mm 7.370 €
Hmotnost cca. 710 kg | Zboží čislo 2-921822.P

Příplatek Příplatek za přizpůsobení adaptérové desky Příplatek za speciální rastr otvorů

Zboží čislo 0-940000 Zboží čislo 0-940000.1
532 € 395 €

Vhodné pro všechny typy polohovadel Siegmund Roto a Synchrolift.  
Další velikosti stolů jsou dostupné na vyžádání.

s plasmanitridací

Vysoce odolné vůči korozi, poškrábání  
a ulpívání svařovacích kuliček.

CHARAKTERISTIKY
Vysoce kvalitní ocel S355J2+N,
plasmanitridovaný + BAR-povlak

Otvory Ø 22 mm  
Rastr 100x100 mm  
Síla materiálu 18 mm

Osmihranné stoly jsou vhodné zejména pro použití na polohovadlech v 
robotických buňkách. Osmihranný stůl nabízí stejné upínací možnosti  
jako svařovací stůl Siegmund systém 22 díky paralelnímu uspořádání 
otvorů na pracovní desce. Pro splnění vašich individuálních požadavků  
lze na vyžádání stůl přizpůsobit vašemu výrobnímu prostředí.

Upínací adaptér

Na vyžádání můžeme za příplatek vyrobit adaptérovou desku se speciálním 
vrtáním dle vašich požadavků. V závislosti na provedených úpravách se může 
měnit hmotnost. Stojiny nebo adaptérové desky nejsou standardně součástí 
osmihranných stolů.

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH, balného a dopravy.

Ilustrace ukazuje:
Siegmund Synchrolift Polohovadla
Více informací:
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System

28
Benennung / name

Achtkanttisch SW 1000
Octagonal table

Zeichnungsdatum / drawing date

Änderungsdatum / date of change

geprüft / checked

Maßstab / scale

Be25.10.2017

Zi07.11.2017
A21:5

282.69 KgGewicht / weight

Artikelnummer / article number

 1000 x 1000 x 120 mmAbmaße / dimension

1.0570 (S355J2G3)Material

Oberfläche / surface
plasmanitriert / plasma nitrided

Bemerkung / comment

Werner_Bombardier 
Adapter Sideros RP 2000

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.
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Osmihranné stoly
SVAŘOVACÍ STOLY PRO POLOHOVADLA

BOK STOLU 200 mm BOK STOLU 100 mm BEZ BOČNÍ PLOCHY (25 mm)

Zázemí
Rastr 100x100 mm
s plasmanitridací 1

Rastr 100x100 mm
s plasmanitridací 1

Rastr 100x100 mm
s plasmanitridací 1

600 mm 1.679 €
Hmotnost cca. 94 kg | Zboží čislo 2-940600.P

800 mm 3.569 € 3.149 € 2.099 €
Hmotnost cca. 291 kg | Zboží čislo 2-920800.P Hmotnost cca. 203 kg | Zboží čislo 2-920800.1.P Hmotnost cca. 139 kg | Zboží čislo 2-940800.P

1000 mm 4.094 € 3.569 € 2.519 €
Hmotnost cca. 386 kg | Zboží čislo 2-921000.P Hmotnost cca. 277 kg | Zboží čislo 2-921000.1.P Hmotnost cca. 198 kg | Zboží čislo 2-941000.P

1200 mm 6.089 € 4.619 € 3.175 €
Hmotnost cca. 513 kg | Zboží čislo 2-921200.P Hmotnost cca. 380 kg | Zboží čislo 2-921200.1.P Hmotnost cca. 281 kg | Zboží čislo 2-941200.P

1400 mm 6.614 € 5.669 € 3.994 €
Hmotnost cca. 656 kg | Zboží čislo 2-921400.P Hmotnost cca. 501 kg | Zboží čislo 2-921400.1.P Hmotnost cca. 388 kg | Zboží čislo 2-941400.P

1500 mm 7.139 € 6.089 € 4.234 €
Hmotnost cca. 725 kg | Zboží čislo 2-921500.P Hmotnost cca. 557 kg | Zboží čislo 2-921500.1.P Hmotnost cca. 435 kg | Zboží čislo 2-941500.P

1600 mm 7.664 € 6.299 €
Hmotnost cca. 825 kg | Zboží čislo 2-921600.P Hmotnost cca. 645 kg | Zboží čislo 2-921600.1.P

1700 mm 8.316 € 7.069 €
Hmotnost cca. 896 kg | Zboží čislo 2-921700.P Hmotnost cca. 705 kg | Zboží čislo 2-921700.1.P

1800 mm 8.189 € 7.664 €
Hmotnost cca. 974 kg | Zboží čislo 2-921800.P Hmotnost cca. 771 kg | Zboží čislo 2-921800.1.P

Příplatek Příplatek za přizpůsobení adaptérové desky Příplatek za speciální rastr otvorů

Zboží čislo 0-940000 Zboží čislo 0-940000.1
532 € 395 €

Vhodné pro všechny typy polohovadel Siegmund Roto a Synchrolift.  
Další velikosti stolů jsou dostupné na vyžádání.

s plasmanitridací

Vysoce odolné vůči korozi, poškrábání  
a ulpívání svařovacích kuliček.

CHARAKTERISTIKY

Vysoce kvalitní ocel S355J2+N,
plasmanitridovaný + BAR-povlak

Otvory Ø 28 mm  
Rastr 100x100 mm  
Síla materiálu 25 mm

Osmihranné stoly jsou vhodné zejména pro použití na polohovadlech v 
robotických buňkách. Osmihranný stůl nabízí stejné upínací možnosti  
jako svařovací stůl Siegmund systém 28 díky paralelnímu uspořádání  
otvorů na pracovní desce. Pro splnění vašich individuálních požadavků 
lze na vyžádání stůl přizpůsobit vašemu výrobnímu prostředí.

Upínací adaptér

Na vyžádání můžeme za příplatek vyrobit adaptérovou desku se speciálním 
vrtáním dle vašich požadavků. V závislosti na provedených úpravách se může 
měnit hmotnost. Stojiny nebo adaptérové desky nejsou standardně součástí 
osmihranných stolů.

Siegmund Roto-Polohovadlo
Ilustrace ukazuje:

Více informací:



1

2

2

821200

Bernd Siegmund GmbH· Ährenstr. 29· 86845 Großaitingen

System

80
Benennung / name

Achtkanttisch SW1200x200 Premium Light
octagonal table SW1200x200 Premium Light

Zeichnungsdatum / drawing date

Änderungsdatum / date of change

geprüft / checked

Maßstab / scale

  
A21:5

339.19 KgGewicht / weight

Artikelnummer / article number

1200 x 1200 x 200 mmAbmaße / dimension

1.0570 (S355J2G3)Material

Oberfläche / surface
 / 

Bemerkung / comment

 

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.
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Díky tenčímu, ale mnohem tvrdšímu materiálu  
Siegmund Premium Light můžete ušetřit až 40%  

hmotnosti v porovnání s běžně používaným materiálem.

BOK STOLU 200 mm BOK STOLU 100 mm BEZ BOČNÍ PLOCHY (15 mm)

Zázemí
Rastr 100x100 mm
s plasmanitridací 1

Rastr 100x100 mm
s plasmanitridací 1

Rastr 100x100 mm
s plasmanitridací 1

600 mm 1.679 €
Hmotnost cca. 69 kg | Zboží čislo 2-840600.P

800 mm 3.569 € 3.149 € 2.099 €
Hmotnost cca. 216 kg | Zboží čislo 2-820800.P Hmotnost cca. 150 kg | Zboží čislo 2-820800.1.P Hmotnost cca. 95 kg | Zboží čislo 2-840800.P

1000 mm 4.094 € 3.569 € 2.519 €
Hmotnost cca. 280 kg | Zboží čislo 2-821000.P Hmotnost cca. 197 kg | Zboží čislo 2-821000.1.P Hmotnost cca. 142 kg | Zboží čislo 2-841000.P

1200 mm 6.089 € 4.619 € 3.175 €
Hmotnost cca. 367 kg | Zboží čislo 2-821200.P Hmotnost cca. 266 kg | Zboží čislo 2-821200.1.P Hmotnost cca. 205 kg | Zboží čislo 2-841200.P

1400 mm 6.614 € 5.669 € 3.994 €
Hmotnost cca. 467 kg | Zboží čislo 2-821400.P Hmotnost cca. 350 kg | Zboží čislo 2-821400.1.P Hmotnost cca. 254 kg | Zboží čislo 2-841400.P

1500 mm 7.139 € 6.089 € 4.234 €
Hmotnost cca. 511 kg | Zboží čislo 2-821500.P Hmotnost cca. 385 kg | Zboží čislo 2-821500.1.P Hmotnost cca. 310 kg | Zboží čislo 2-841500.P

1600 mm 7.664 € 6.299 €
Hmotnost cca. 585 kg | Zboží čislo 2-821600.P Hmotnost cca. 450 kg | Zboží čislo 2-821600.1.P

1700 mm 8.316 € 7.069 €
Hmotnost cca. 630 kg | Zboží čislo 2-821700.P Hmotnost cca. 487 kg | Zboží čislo 2-821700.1.P

1800 mm 8.189 € 7.664 €
Hmotnost cca. 679 kg | Zboží čislo 2-821800.P Hmotnost cca. 530 kg | Zboží čislo 2-821800.1.P

Příplatek Příplatek za přizpůsobení adaptérové desky Příplatek za speciální rastr otvorů

Zboží čislo 0-940000 Zboží čislo 0-940000.1
532 € 395 €

Vhodné pro všechny typy polohovadel Siegmund Roto a Synchrolift.  
Další velikosti stolů jsou dostupné na vyžádání.

s plasmanitridací

Vysoce odolné vůči korozi, poškrábání  
a ulpívání svařovacích kuliček.

CHARAKTERISTIKY

Tvrzená nástrojová ocel X8.7, 
plasmanitridovaný + BAR-povlak

Otvory Ø 28 mm
Rastr 100x100 mm
Síla materiálu 15 mm

Osmihranné stoly jsou vhodné zejména pro použití na polohovadlech v 
robotických buňkách. Osmihranný stůl nabízí stejné upínací možnosti  
jako svařovací stůl Siegmund systém 28 díky paralelnímu uspořádání  
otvorů na pracovní desce. Pro splnění vašich individuálních požadavků  
lze na vyžádání stůl přizpůsobit vašemu výrobnímu prostředí.

Upínací adaptér

Na vyžádání můžeme za příplatek vyrobit adaptérovou desku se speciálním 
vrtáním dle vašich požadavků. V závislosti na provedených úpravách se může 
měnit hmotnost. Stojiny nebo adaptérové desky nejsou standardně součástí 
osmihranných stolů.

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH, balného a dopravy.

Siegmund Roto-Polohovadlo
Ilustrace ukazuje:

Více informací:

Siegmund Roto-Polohovadlo
Ilustrace ukazuje:

Pro upínání pomocí čepů 280510/280511 
je nutná distanční podložka 800653.N.
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Systém podkladových a základních desek

Přesné a rychlé polohování 
na kterémkoli místě...

… Ke splnění tohoto požadavku, nabízí Siegmund optimální 
řešení – nový systém podkladových desek s integrovanou 
kruhovou lištou.

Díky vysokému stupni přesnosti instalace našeho systému 
se otevírají možnosti pro vytvoření strukturovaných 
pracovních prostor s maximální přesností a minimálními 
tolerancemi. Díky tomu lze dosáhnout například odchylky 
pouhé 2 mm na délce 25 m. Je tedy možné velmi přesně 
vyrobit i rozměrné obrobky.

Kombinace stolů, spojovacích rámů a příslušenství nabízí 
v každém rozměru bezpočet upínacích možností. Použitím 
spojovacích rámů s kolečky lze stoly s příslušenstvím snadno 
přesunout po 100 mm krocích. Vzhledem k univerzálnosti 
tohoto systému, můžou být obrobky nejrůznějších velikostí 
přemístěny, ustaveny a upnuty rychle a přesně. Systém 
podkladových desek Siegmund představuje kvalitu, 
přesnost a úsporu času.

Více informací a 
verze produktů:
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Systém platforem

Upínejte rozměrné komponenty snadno a přesně

Abychom byli schopni reagovat na neustále narůstající množství výzev s ohledem na to, 
být vždy jeden krok před konkurencí ve směru flexibility a přesnosti, jsme pro Vás vyvinuli 
systém platforem. Ten umožňuje vytvoření strukturovaných a přesných pracovních ploch 
jakýchkoliv velikostí. Během procesu instalace jsou jednotlivé prvky platformy přesně 
vyrovnávány s pomocí nejmodernějších 3D laserových technologií. Výsledná pracovní plocha 
se systémem otvorů a rastrovými linkami podstatně usnadňuje práci s velkými i těžkými díly.
Upínací nářadí Siegmund nabízí množství upínacích možností, které Vás připraví na všechny 
budoucí výzvy.

Platformy je možné instalovat jak do podlahy, tak i na podlahu. K vytvoření většího 
pracovního prostoru je možné systém platforem se stoly v budoucnu rozšířit.

Více informací a 
verze produktů:
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Zemědělské stroje

PÖTTINGER LANDMASCHINEN, 
GRIESKIRCHEN (AT)

„Život pro zemědělskou techniku“ - rodinná společnost Pöttinger byla 
založena v roce 1871 a specializuje se na zemědělské stroje na travní 
porosty, osivo a půdu. Společnost má sídlo v Rakousku a působí na 20 
místech po celém světě.

Fotografie poskytují náhled do prototypového oddělení Pöttinger, kde se 
mimo jiné vyrábějí a testují základní rámy pro přívěsy a zemědělské stroje. 
Pomocí několika jednoduchých kroků může být základní rám konstrukce 
přesně upnutý ke svařovacímu stolu Siegmund System 28, aby byl následně 
s vysokou přesností svařen.
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Prototypy

HOEPNER, BERLIN (DE)

Bratři Paul a Hansen Hoepnerovi hledají výzvy na svých dobrodružných cestách 
po celém světě. Svými zkušenostmi chtějí inspirovat a motivovat ostatní lidi.

Pro svůj nejnovější projekt "Dva v ledu" staví multifunkční vozidlo vlastní 
konstrukce, které cestuje 4.000 km napříč Aljaškou a je poháněno pouze 
pedály. Aby bylo zajištěno, že vozidlo odolá i obtížným povětrnostním 
podmínkách a poskytne dostatečnou ochranu, jsou jednotlivé sestavy přesně 
upnuty a svařeny na Siegmund Workstation.
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Ocelové konstrukce

BLONKSTAAL, SCHOONHOVEN (NL)

Rodinný podnik založený v roce 1956 funguje již po 3 generace. 
Blonkstaal se specializuje na ocelové konstrukce, ocelové židle, ploty, 
nehořlavé dveře a okna, jakož i na spojované konstrukce. Součástí 
každodenního podnikání jsou také specializované konstrukce, které 
splňují přání jejich zákazníků.

Ke splnění všech těchto požadavků je každé pracoviště vybaveno 
svařovacím stolem Siegmund. Vedoucí společnosti Martijn Blonk: 
„Díky svařovacím stolům Siegmund jsme schopni dodržet pravé úhly 
a dokonalou rovnoměrnost. Zaměstnanci jsou schopni vyrábět rámy 
a čtverce velmi rychle. Výsledkem je, že jsme ušetřili spoustu času, ale 
nejdůležitější věcí pro naši společnost je: Zlepšujeme kvalitu!“
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Kovové konstrukce

DE CASTELLI, 
CROCETTA DEL MONTELLO (IT)

Firma De Castelli z Itálie má mnohaleté zkušenosti v oblasti kovových konstrukcí. 
Díky vysoké úrovni řemeslného zpracování a pokročilým technologiím vytvářejí 
jedinečné návrhy architektonických projektů pro interiéry a exteriéry.

Fotografie ukazují výrobu produktu na zakázku na svařovacím stole Systém 28.
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Interiér

KUNST BLOCK BALVE, MUNICH (DE)

Platforma Kunst Block Balve otevřená v roce 2019 Frankem Balvem je místem 
setkávání lidí se zájmem o současné umění a kulturu. V místnosti bývalého 
skladu se konají umělecké výstavy, hudební akce a představení. Workshop 
Kunst Block Balve poskytuje také prostor pro umělecké semináře.

V této dílně najdete také svařovací stůl Siegmund systém 28. Umělci zde mají 
možnost při využívání stolu plně rozvinout svou kreativitu. Díky flexibilitě 
modulárního systému Siegmund splňuje stůl nejrůznější požadavky. Obrázky 
ukazují výrobu bezpečnostních sítí, které se používají pro různé interní potřeby.
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Elektrotechnika

IPROEB S.A., BISTRITA (RO)

Firma IPROEB S.A. založená v roce 1977 se specializuje na výrobu 
elektrotechnických výrobků. Sortiment zahrnuje nejrůznější kabely, kompozitní 
izolátory, elektricky izolační materiály a různé kovové konstrukce.

Aplikace ukazuje výrobu kovového rámu, který se používá pro pokládání kabelů a 
instalaci kabelů v automobilovém průmyslu. Jednotlivé díly jsou upnuty a svařeny 
na svařovacím stole Systém 28.
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www.siegmund.com/ 
F-flyer

www.siegmund.com/ 
F-work-catalog

Siegmund Tištěné materiály

KATALOG
PRODUKTŮ A APLIKACÍ - 768 STRAN

• Kompletní přehled celého sortimentu našich výrobků
• stoly speciálních provedení, jako stoly s T-drážkami, osmihranné stoly a mnoho dalších
• běžné skladové položky jsou označeny
• detailní technické informace
• ukázky aplikací u každého dílu
• dodatečné informace o systému platforem a základních a podkladových desek Siegmund
• Velký výběr souborů příslušenství
• velké množství praktických ukázek
• odkazy na naše produktová videa
• informace o společnosti
• dostupný v 32 jazycích
• všechny ceny

Katalog produktů a aplikací  
dostupný ve vašem jazyce.

Katalog Produktů a Aplikací
stran

Produkty a propagační akce
stran

Workstation Katalog
stran

OBJEDNEJTE SI TIŠTĚNÁ MÉDIA:

Jednoduše zaškrtněte, materiál vám rádi zašleme zdarma. 
Objednávkový formulář zašlete vašemu prodejci:

Nebo objednávejte přes online formulář: 
www.siegmund.com/Fcatalog-order

Adresa / Kontakt / Firemní razítko

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH, balného a dopravy. Změny v cenách, tiskové chyby a technické změny jsou vyhrazeny. Minimální hodnota objednávky je 50 €.

Všechny texty, obrázky a designové prvky jsou chráněné autorskými právy společnosti Bernd Siegmund GmbH. Žádná část tohoto Flyer nesmí být jakýmkoliv způsobem 
upravována, kopírována, nebo publikována bez písemného souhlasu zákonného vlastníka. Porušení tohoto ustanovení je trestné.
© 2020 Bernd Siegmund GmbH
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www.siegmund.com/F-practice

Objevte více než 200  
ukázkových aplikací přímo  
z výroby našich zákazníků

SIEGMUND PO CELÉM SVĚTĚ

Řemeslníci i průmyslové podniky se každý  
den spoléhají na svařovací stoly Siegmund.  
Využijte různých možností jejich aplikace.

Aktuální příklady od zákazníků na:

Společnost Lenzing Group vyrábí na sedmi místech po celém světě botanická 
vlákna pro odvětví módy, obchodu, průmyslu, kosmetiky a hygieny. 

Aby bylo možné přizpůsobit pracovní prostory aktuálním požadavkům,  
pracuje Lenzing s modulárním systémem Siegmund. Na svařovacích  
stolech Systém 28 a na Siegmund Workstation jsou realizovány jednotlivé 
projekty v oddělení údržby a elektro. Na obrázku můžete vidět výrobu  
vozíku z nerezové oceli.

LENZING AG, LENZING (AT)
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Specializované veletrhy: Německo

Kalendář veletrhů 
můžete najít také na:

VÝROBCE:

Bernd Siegmund GmbH
Landsberger Str. 180
86507 Oberottmarshausen
Německo (Bavorsko)
Tel. (0049) 0 82 03 / 96 07 - 0
Fax (0049) 0 82 03 / 96 07 - 33
E-Mail: info@siegmund.com
www.siegmund.com

VÁŠ PRODEJCE:

Nepožaduji žádné další informace

JC-METAL s.r.o.
Bobrky 2298
755 01 Vsetín
Česká republika
Tel. / Fax: 00420 571 811 994
Mobil: 00420 732 811 502
E-Mail: jc-metal@jc-metal.cz
www.jc-metal.cz, www.jc-metal.sk

Datum kan komma att ändras.

BAU, Muenchen

Intec, Leipzig

13.01. – 15.01.2021

02.03. – 05.03.2021

Metav, Duesseldorf
23.03. – 26.03.2021
Pavilon 01, Stánek 1C22

Pavilon 5, Stánek B22/C23

YOURPOWER BUSINESSDÜSSELDORF, 23. – 26. MÄRZ 2021
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