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Firma JC-METAL s.r.o. je předním českým 
výrobcem upínacího nářadí pro svařování 
s bohatými zkušenostmi již od roku 1997.

JC-METAL s.r.o. je také výhradním 
distributorem upínacích systémů pro 
svařování německé společnosti Bernd 
Siegmund GmbH pro Českou i Slovenskou 
republiku. Tyto systémy jsou známé jako 
„Svařovací stavebnice SIEGMUND“.
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Rychloupínky 
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Ukázky Rychloupínek RY-UPUpínací nářadí

Univerzální ruční a pneumatické upínače 
Rychloupínky RY-UP.

Dokonalý celek - důmyslná konstrukce, 
materiály s vysokou pevností, kalená 
ložisková pouzdra, klouby, nýty, čepy  
a kvalitní zpracování, vše v dokonalém 
celku.

Tvrdost 50HRC (500HV) - namáhané 
části upínek, přenášející vysoké upínací 
síly, jsou standardně kaleny. 

Antikorozní ochrana - všechny typy 
upínačů jsou opatřeny povrchovou 
úpravou zinkováním (na přání lze 
fosfátovat, černit nebo niklovat).

Nerezové provedení - vybrané typy 
Rychloupínek RY-UP jsou vyráběny
na přání také v nerezovém provedení. 
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Speciální požadavky

V případě speciálních požadavků zákazníka,
vylučujících použití standartních typů,
jsme schopní navrhnout a vyrobit atypické  
vyhotovení upínek.

Fotografii a souhlas s její zveřejnění 
nám poskytla  společnost 
Prvá Zváračská, a. s.



www.jcmetal.cz 13

Svařovací stoly 
Siegmund
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 PROFESSIONAL 750 NEREZ BASIC

PŘEHLED STOLŮ SIEGMUND

STŮL S T-DRÁŽKAMI PROFESSIONAL
EXTREME 8.8

PROFESSIONAL
EXTREME 8.7
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VÝŠKA BOKU
STOLU 150 mm
VZDÁLENOST

OTVORŮ 50 mm

Průměr otvorů – 22 mm
Síla materiálu – cca 17–19 mm

TECHNICKÁ SPECIFIKACE SYSTEM 22

RASTR 100 × 100 mm, 
NEBO DIAGONÁLNÍ  
RASTR 100 × 50 mm

RÁDIUS 3/6 mm
NA HRANÁCH STOLU

KONSTRUKCE ZESÍLENÁ 
ŽEBROVÁNÍM

RADIUS R2 Z VNĚJŠÍ
STRANY OTVORŮ

TECHNICKÁ SPECIFIKACE SYSTEM 16

Průměr otvorů – 16 mm
Síla materiálu – cca 11,5–13 mm

RASTR 50 × 50 mm VČETNĚ MILIMETROVÉ
STUPNICE

RÁDIUS 3/6 mm
NA HRANÁCH STOLU

KONSTRUKCE ZESÍLENÁ
ŽEBROVÁNÍM

VÝŠKA BOKU
STOLU 100 mm
VZDÁLENOST

OTVORŮ 25 mm

RADIUS R2 Z VNĚJŠÍ
STRANY OTVORŮ
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE SYSTEM 28

Průměr otvorů – 28 mm
Síla materiálu – cca 24,5–27 mm

RASTR 100 × 100 mm, 
NEBO DIAGONÁLNÍ 

RASTR, ALTERNATIVNĚ 
RASTR 50 × 50 mm

VČETNĚ MILIMETROVÉ
STUPNICE

RADIUS 3/6 mm
NA HRANÁCH STOLU

KONSTRUKCE ZESÍLENA
ŽEBROVÁNÍM

VÝŠKA BOKU
STOLU 200 mm
VZDÁLENOST

OTVORŮ 50 mm

RADIUS R3 Z VNĚJŠÍ
STRANY OTVORŮ
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Stavebnicové 
přípravky 

Siegmund
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Variabilní přestavování 
stavebnicových dílů 
přípravku na univerzálním 
stole, které si sestaví sám 
svářeč. 

Variabilita je výhodou 
vždy – ať už pro kusovou 
výrobu v zámečnických 
dílnách nebo pro pracoviště 
ve velkých svařovnách. 
Jednoduchý stavebnicový 
přípravek je takto vždy  
a okamžitě k dispozici  
a není nutné čekat na jeho 
konstrukční návrh a výrobu. 
Každá aplikace sestavená 
z dílů stavebnice zaručuje 
standardní přesnost 
přípravku a žádný přípravek 
tak není provizorním 
řešením.

Po rozmontování 
sestaveného přípravku je 
možné okamžitě skládat 
přípravek nový.

Součástí dodávky 
přípravků na klíč (placená 
služba), je jejich výkresová 
dokumentace a sada 
návodek pro vkládání 
do přípravku. Podle 
dokumentace se přípravek 
sestaví, podle návodky pak 
obsluha přípravek používá. 
V případě zahájení výroby 
další řady výrobku obsluha 
podle předem zhotovené 
dokumentace původní 
přípravek jednoduše 
přeskládá. Není nutné 
čekat na výrobu a odladění 
nového jednoúčelového 
přípravku  – vše probíhá 
rychle, v řádu hodin.

Změna v konstrukčních 
řešeních již vyráběných 
dílů není problémem.

Každý výrobek prochází 
procesem zlepšování 
a inovací. V případě 
konstrukčních změn již 
zaběhnuté výroby svařenců 
není nutné vyrábět 
nové přípravky. Vymění 
se jen dotčené místo 
stavebnicového přípravku 
a výroba může pokračovat 
dále, bez zbytečného 
navyšování nákladů 
a časových prostojů.

I. výhoda 
= Variabilita

II. výhoda 
= Rychlost, 
akceschopnost

III. výhoda 
= Inovace

5 × VÍCE = VÝHODY STAVEBNICOVÉHO 
ŘEŠENÍ PŘÍPRAVKŮ ZE SYSTÉMU SIEGMUND

Přípravky konstruované ze stavebnicových dílů svařovací 
stavebnice Siegmund umožňují při dostatečném portfoliu dílů 
a za předpokladu pravidelné údržby možnost sestavení téměř 
nekonečného množství variant přípravků různých velikostí 
a váhových kategorií, v opakujících se cyklech.

V případě opakované výroby i v případě výroby ověřovacích sérií 
výrobků nebo v případě výroby kusových výrobků, přípravky ze 
stavebnice Siegmund jsou vždy výhodou.
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5 × VÍCE!

Všechny uváděné argumenty jsou podložené našimi vlastními 
zkušenostmi získanými v provozech našich zákazníků, jako je 
Škoda Transportation, Schaeffer Menk, VOP CZ, Tomark Prešov , 
Agrostroj Pelhřimov, Škoda Auto, kteří pro svoji práci dlouhodobě 
využívají našich služeb a výhod nainstalovaných stavebnicových 
přípravků Siegmund.

Úspory v porovnání  

s opakovanou výrobou, 

opravami a repasováním 

jednoúčelových přípravků.

Přes vyšší pořizovací cenu 

stavebnicových přípravků, 

dlouhodobým srovnáváním 

nákladů na postupné 

pořizování jednoúčelových 

přípravků, jejich úpravy, 

opravy, seřizování  

a repase, je používání 

stavebnicových přípravků 

ekonomicky výhodnější. 

Těžiště úspor tedy 

nespočívá v okamžité 

rychlejší produkci –  

i když i to je možné, ale 

v dlouhodobé absenci 

dodatečných nákladů.

Namísto skladů výrobní 

prostor.

Jednoúčelové přípravky 

tvoří zpravidla pevné 

sestavy dílů. Tyto sestavy 

jsou většinou rozměrná, 

těžká a neskladná zařízení, 

která se těžko skladují, 

evidují a systémově udržují. 

Sklad jednoúčelových 

přípravků zabírá místo, 

které by mohlo být jinak 

využito pro další výrobní 

kapacity. Skladování mimo 

objekty pod venkovními 

přístřešky s sebou zase 

nese nutnost repase 

přípravků v případě 

opakovaného nasazení  

do výroby.

Používáme-li stavebnicové 

přípravky, skladujeme 

pouze výkresovou 

dokumentaci a databázi 3D 

datových modelů přípravků, 

která zabírá pouze 

prostor pro datový server. 

Zbytek dílů je v největší 

míře nasazen ve výrobě 

a zásoba zakoupeného 

portfolia dílů stavebnice 

Siegmund v prostorově 

nenáročných regálech.

IV. výhoda 
= Dlouhodobá 
finanční úspora

V. výhoda 
= Skladování



www.jcmetal.cz www.jcmetal.cz26 27www.jcmetal.cz

Případová 
studie
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Projekt se v průběhu zpracování konzultuje
se zadavatelem tak, aby měl klient po celou  

dobu přehled nad jeho průběhem.

Zpracování každého projektu začíná na listu  
čistého papíru. Termíny zpracování se tudíž  

liší případ od případu.

3. Zpracování projektu

Nabídka se předkládá písemnou formou  
s přesným výčtem položek.

V případě požadavku klienta je možno provést  
prezentaci v místě se zainteresovanými  

pracovníky a ukázkou projektu v 3D prezentaci.

4. Prezentace

Důkladné a přesné zadání vstupních 
informací vede i k přesným výsledkům.

 Proto se snažíme tuto nejdůležitější fázi
s klientem co nejpřesněji specifikovat.

1. Požadavek klienta

Konečná řešení navrhujeme pomocí 
3D cad programu a tudíž preferujeme 

zadání ve formě 3D modelů.

2. Předání dokumentace
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Výsledek naší práce nás zajímá. 
Proto zůstáváme ve spojení  

s klientem i po ukončení projektu. 

7. Zpětná vazba 

Montáž složitějších sestav v místě  
užívání je samozřejmostí.

Dále pak probíhá odladění a seznámení  
se správným užíváním.

5. Dodávka, montáž, ladění

Rozšíření, případná rychlá změna přípravku
je velmi jednoduchá a naši zaměstnanci jsou  

vždy připraveni pomoci s realizací.

6. Servis, podpora
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Polohovadla
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•  Převod síly ložiskovou otočí  
    s integrovanou převodovkou
•  Manuální nebo elektrický 
    pohon
•  Univerzální příruby pro 
    upínání U-Forma úhelníků 
    Siegmund

Technické parametry

•   Bezpečné ustavení pomocí 
      stojin s možností kotvení do 
    podlahy
•  Upínání komponent na 
    U-Forma úhelníky Siegmund

Další detaily

Ideální zařízení pro svařovací, montážní a údržbové práce.
Dostupné ve dvou alternativách dle nosnosti 500 a 1500 kg
a ve dvou alternativách z hlediska druhu pohonu, manuální  
a elektrické.

•  Rychlé upínání svařovaných 
    kusů
•  Nejvyšší produktivita díky 
    ideální pracovní pozici
•  Nízké prostoje díky možnosti 
    otáčení obrobků

Produktivita 

•  Vyšší kvalita díky 
    optimální poloze při práci

Kvalita 
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Výrobní 
kooperace
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Společnost JC-Metal s.r.o. se kromě výroby 
rychloupínek RY-UP a distribuce svařovacích stolů 
Siegmund věnuje také kusové a malosériové výrobní 
kooperaci.

VÝROBNÍ KOOPERACE

Z hlediska využití volné výrobní kapacity strojového  
parku jsme vám schopni nabídnout:

  Frézování
  Elektroerozivní obrábění (drátová řezačka)
  Soustružení
  Broušení na plocho / na kulato
  Svařování
  Řezání laserem a vodním paprskem
  Povrchové úpravy

 eloxování, zinkování, černění, niklování, lakování atd.
 nitrocementování, kalení, nitridace, pískování, omílání atd.

Co od nás můžete očekávat:

  Rychlé dodací termíny
  Spolehlivou komunikaci
  Časovou flexibilitu z hlediska poptávky 
  Realizaci dle vašich požadavků

Kontaktujte nás

V případě zájmu můžete kontaktovat vedoucího výroby p. Krchňáka.

e-mail:  vyroba@jc-metal.cz
tel.:   +420 736 626 608
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Realizace
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Realizace
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Reference Neváhejte nás
kontaktovat

JC-METAL s. r. o. 
Bobrky 2298, Průmyslová zóna Bobrky II 
75501 Vsetín
CZECH REPUBLIC

e-mail: jc-metal@jc-metal.cz
Tel:  +420 571 811 990
Mobil: +420 733 532 642

www.jcmetal.cz
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POZNÁMKY
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