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PRODUKT NA  
TITULNÍ STRÁNCE

Mobilní zvedací stůl

Ať už jako montážní stůl, upínací stůl nebo dodatečný pracovní 
prostor - poskytuje mobilní zvedací stůl Siegmund různé 
možnosti použití. Individuálně nastavitelná pracovní výška 
poskytuje uživateli ergonomický a správný postoj. Práci je teda 
možné vykonávat s vysokou přesností a účinností.

Další informace od strany 10.

HLAVNÍ KATALOG  
768 STRAN

Tento leták je výtahem z různorodého sortimentu 
společnosti Bernd Siegmund GmbH. Další 
příslušenství a náhradní díly najdete na stránkách  
www.siegmund.com nebo v našem katalogu 
produktů a aplikací.

Svařovací a upínací stoly od světové jedničky – 
rychlý a přesný systém vhodný jak pro  
malé zámečnictví, stejně jako velké nadnárodní 
společnosti.

VÁŽENÝ PANE NEBO PANÍ,

Přesné upínací stoly s modulárním příslušenstvím jsou v současné době 
standardním vybavením v mnoha výrobních závodech. Jako největší výrobce 
svařovacích a upínacích stolů na světě jsme v popředí našeho průmyslu.  
Mimo jiné vám nabízíme nejtvrdší standardně vyráběný stůl – Professional 
Extreme 8.8 (srovnání materiálů naleznete na stranách 18 a 19).  

V případě, že nevlastníte ještě žádný produkt Siegmund, tak již první  
svařovací stůl vás přesvědčí o svých výhodách. Nezáleží na tom, jestli máte 
kusovou nebo sériovou výrobu – přesný upínací stůl Siegmund se určitě  
vyplatí. Svařovací a upínací stůl představuje spolehlivý a dlouhodobý základ  
pro vaše projekty.  

Zajímavostí tohoto letáku je mnoho nových speciálních nabídek a speciálních 
balíčků.  

Všechny produkty jsou označeny symbolem k identifikaci 
jedinečného materiálu Siegmund a povrchové úpravy. Bližší informace a 
vysvětlení najdete na stránkách 58 a 59.  

Tečky vedle každého výrobku zobrazují stav zásob. Ve společnosti Siegmund jsou 
téměř všechny produkty trvale na skladě a jsou připraveny k okamžitému dodání.  

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

Přesvědčte se o kvalitě našich produktů a navštivte nás na veletrhu.
Další termíny veletrhů najdete na zadní straně tohoto letáku.

Užijte si prosím naši prezentaci.
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NOVINKY SIEGMUND

MOBILNÍ ZVEDACÍ STŮL

Nastavte nové standardy pro ekonomickou a 
flexibilní práci a využijte všestranné možnosti 
použití zvedacího stolu Siegmund.

od strany 10

SVĚRKY SYSTEM 22

Všechny svěrky systému 22 jsou nyní 
dostupné v novém designu.

Strana 116

UPÍNKA TRUBEK UNIVERZÁLNÍ SYSTEM 28

Nejvyšší funkčnost a ideální design – naše 
Univerzální trubková svěrka byla oceněna 
mezinárodní cenou iF Design Award 2019.

Strana 167
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SPECIÁLNÍ NABÍDKY
Všechny speciální nabídky na první pohled! Tento přehled vám 
ukáže naše aktuální nabídky a to kde je v tomto letáku naleznete.

Vertikální rychloupínka

122,00 €
Místo 136,00 €

viz. strana 91

Přímá rychloupínka

133,00 €
Místo 148,00 €

viz. strana 92

U-forma úhelník 1000 mm

950,00 €
Místo 1.056,00 €

viz. strana 75

Rohový nástavec

230,00 €
Místo 256,00 €

viz. strana 71

Upínací rám

230,00 €
Místo 256,00 €

viz. strana 72

Prizma Polyamid pro šroubovou svěrku

76,00 €
Místo 84,00 €

viz. strana 118

U-forma úhelník 1000 mm

1.049,00 €
Místo 1.166,00 €

viz. strana 110

Doraz 500 S

212,00 €
Místo 236,00 €

viz. strana 103

Univerzální úhelník

790,00 €
Místo 878,00 €

viz. strana 107

Upínací kužel

97,00 €
Místo 108,00 €

viz. strana 176

Plochý úhelník 175

113,00 €
Místo 126,00 €

viz. strana 138

Úhelník 275 L

151,00 €
Místo 168,00 €

viz. strana 143

Úhelník 200 L

169,00 €
Místo 188,00 €

viz. strana 141

Rohový nástavec

401,00 €
Místo 446,00 €

viz. strana 150

Otočný úhelník 275

470,00 €
Místo 522,00 €

viz. strana 148
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Vedle již existujících logistických a  
výrobních zařízení bylo v Oberottmarshausenu 
postaveno nové sídlo společnosti.

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.

Lokality našich společností:  
Oberottmarshausen (D), Deggingen (D),  
Gossau (CH), Skawina (PL), Lublin (PL), Ningbo (CN)  

Operační prostor cca 150.000 m²,  
oblast pro výrobu a sklad 60.000 m²
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Unikátní materiály vyvinuté společností 
Siegmund nabízí vlastnosti, které u běžných 
stolů nenajdete. Přesvědčte se sami. 

NAŠE SILNÉ STRÁNKY – VAŠE VÝHODY: 

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

POVRCHOVĚ TVRZENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ 
• Vylepšená ochrana proti korozi
• Vylepšená ochrana proti poškrábání
• Vylepšená ochrana proti ulpívání svařovacích kuliček

INOVATIVNÍ MODULÁRNÍ SYSTÉM 
• Modulární, kompatibilní, individuální –  

svařovací a upínací systém podle vašich požadavků
• Speciální řešení na základě požadavků zákazníka

ZÁZEMÍ
• 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



www.siegmund.com

www.siegmund.com/Vmovies www.siegmund.com/Vpractice www.siegmund.com/Vexhibition-info
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Navštivte stránky www.siegmund.com a získejte náhled  
do digitálního světa Siegmund. Objevte celou řadu produktů  
a mnoho videí a speciálních nabídek. Těšíme se na vás!

VIDEA A FILMY

Videa o produktech a aplikacích, 
stejně jako filmy z naší účasti na 
veletrzích nebo o mimořádném 
zátěžovém testu našeho extrémně 
tvrdého stolu Professional Extreme.

SIEGMUND V PRAXI

Prohlédněte si praktické příklady široké 
škály aplikací z celého světa.

VŠECHNY TERMÍNY  
VELETRHŮ

Přesvědčte se sami o kvalitě našich 
produktů a navštivte nás na veletržním 
stánku. Všechny termíny veletrhů v 
Německu i po celém světě naleznete v 
našem kalendáři veletrhů.

Naše média jsou 
dostupná ve více  

než 35 jazycích a více 
než 50 zemích.



www.siegmund.com/Vactualflyer www.siegmund.com/Vassembly www.siegmund.com

bernd_siegmund_gmbhsiegmundgroup

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

AKTUÁLNÍ MÉDIA

Všechna aktuální tisková média, jako jsou 
letáky nebo katalogy, jsou také k dispozici 
ke stažení na naší domovské stránce.

MONTÁŽNÍ NÁVOD

Návod k montáži vás krok za krokem 
provede postupem sestavení svařovacího 
a upínacího stolu Siegmund.

VŠECHNO PŘÍSLUŠENSTVÍ  
A SOUBORY Z HLINÍKU

Veškeré soubory příslušenství a speciální 
sady včetně součástí z hliníku najdete v 
našem online obchodě.

Následujte nás
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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.

Rozměr zvedacího stolu (L x Š x V): 1200 x 800 x 1000 mm  
Zvedací stůl (bez děrované desky): cca 65 kg



700 – 1.000 mm
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Rozměr zvedacího stolu (L x Š x V): 1200 x 800 x 1000 mm  
Zvedací stůl (bez děrované desky): cca 65 kg

Radost a zábava 
při práci!

DĚROVANÝ PLECH
(1200 x 800 mm)

• Otvory: Ø 16 mm, Ø 22 mm nebo Ø 28 mm
• Vysoce kvalitní ocel S355J2+N + Plasmanitridace
• Nástrojová ocel + Plasmanitridace
• Děrovaný plech Včetně Nastavitelnost šroubu

ZÁKLADNÍ RÁM

• Ocelová konstrukce  
• Práškově lakovaná
• Bude doručeno v před-smontovaném stavu

NASTAVENÍ VÝŠKY

• Ruční hydraulické čerpadlo  
• Pracovní výška od cca. 700 do 1.000 mm

KOLEČKA

• Dvě kolečka s brzdou  
• Dvě kolečka pro velké zatížení

NOSNOST

• Maximální nosnost včetně Děrovaný plech 500 kg



SYSTEM 16 SYSTEM 22 SYSTEM 28 PREMIUM LIGHT
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MOBILNÍ ZVEDACÍ STŮL
ERGONOMICKÁ A ŠETRNÁ PRÁCE

Mobilní zvedací stůl  
včetně Děrovaný plech 1200 x 800 mm

Mobilní zvedací stůl  
včetně Děrovaný plech 1200 x 800 mm

Mobilní zvedací stůl  
včetně Děrovaný plech 1200 x 800 mm

Mobilní zvedací stůl  
včetně Děrovaný plech 1200 x 800 mm

Ø 16 mm Ø 22 mm Ø 28 mm

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

Otvory Ø 16 mm 
Systémové otvory na pracovní desce v rozteči 50x50 mm 
Síla materiálu cca. 12 mm

1.476 €
Zboží čislo 2-169910

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

Otvory Ø 22 mm 
Systémové otvory na pracovní desce v rozteči 100x100 mm 
Síla materiálu cca. 18 mm

1.526 €
Zboží čislo 2-229910

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

Otvory Ø 28 mm
Systémové otvory na pracovní desce v rozteči 100x100 mm 
Síla materiálu cca. 15 mm

1.451 €
Zboží čislo 2-289910

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH, balného a dopravy.
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Mobilní zvedací stůl  
včetně Děrovaný plech 1200 x 800 mm

Ø 28 mm

DALŠÍ SADY NÁŘADÍ

Informace a ceny dílů všech systémů (16, 22 a 28)  
najdete na internetové stránce www.siegmund.com  
a na následujících stránkách:

Strana 45

Strana 49

Strana 53

SPECIÁLNÍ  
NABÍDKA

Mobilní zvedací stůl  
včetně Děrovaný plech 1200 x 800 mm  
a Soubor nářadí

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

Otvory Ø 16 mm  
Systémové otvory na pracovní desce v rozteči 50x50 mm  
Síla materiálu cca. 12 mm

NABÍDKA 1
včetně Soubor nářadí A

1.725 €
Zboží čislo 2-165320 Ø 16 mm

NABÍDKA 2
včetně Soubor nářadí B

1.903 €
Zboží čislo 2-165340

Ø 16 mm
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VAŠE NÁŘADÍ VŽDY PO RUCE

Získejte nový standard Siegmund  
do vaší dílny.

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.

360 mm pro zásuvky

NOSNOST
ST Box může být zatížen maximálně  
cca. 100 kg. Každá zásuvka má 
maximální zatížení cca. 50 kg.

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

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

INSTALACE
Při každé dodávce obdržíte i pokyny 
pro vlastní montáž. Po smontování 
můžete snadno připevnit ST Box na 
svařovací stůl.

ST BOX



System 22

System 28 Basic

System 16

System 16 Basic

System 28

Rozměry ST Box (D x Š x V):
630 x 510 x 420 mm  

Hmotnost ST Box bez zásuvek:
cca. 27,5 – 29,5 kg

Vytvořte úložný a organizační 
prostor pod vašim svařovacím 

stolem pomocí Siegmund ST Boxu.

ST BOX PRO SVAŘOVACÍ STOLY

Informace, ceny a 
Speciální nabídku 
naleznete na 
stránce 94

ST BOX PRO SVAŘOVACÍ STOLY

Informace, ceny a 
Speciální nabídku 
naleznete na 
stránce 94

ST BOX PRO SVAŘOVACÍ STOLY

Informace, ceny a 
Speciální nabídku 
naleznete na 
stránce 126

ST BOX PRO SVAŘOVACÍ STOLY

Informace, ceny a 
Speciální nabídku 
naleznete na 
stránce 188

ST BOX PRO SVAŘOVACÍ STOLY

Informace, ceny a 
Speciální nabídku 
naleznete na 
stránce 188



www.siegmund.com/catalog-order

Náš nový katalog produktů  
a aplikací je nyní k dispozici  
i ve vašem jazyce!

768 stran
Produkty Siegmund,  
aplikace, praktické  

příklady a  
mnoho dalšího

V Y Ž Á D E J T E  S I  N Y N Í  Z D A R M A :

• Kompletní přehled celého sortimentu našich výrobků
• stoly speciálních provedení, jako stoly s T-drážkami, osmihranné stoly a mnoho dalších
• detailní technické informace
• ukázky aplikací u každého dílu
• dodatečné informace o systému platforem a základních a podkladových desek Siegmund
• dostupný v 32 jazycích
• všechny ceny Vyzkoušejte QR kód a vyžádejte si 

bezplatně katalog, nebo použijte 
objednávkový formulář na stránce 242.



www.siegmund.com/Vtablepress

2x 280510 1x 28004643

+

Narovnejte zdeformované ocelové výrobky 
nebo odstraňte jakékoliv nerovnosti nebo 
napětí v materiálech bez námahy pomocí 
nového rovnacího nástroje.

NABÍDK A
Siegmund Rovnací a upínací nástroj  
včetně 2 Rychloupínací čep

Zboží čislo 4-28004643.Set

Limitováno  
250 kusy  

celosvětově!

Katalogová cena 82 € Katalogová cena 933 €

Katalogová cena celkem 1.015 €
Úspora 98 €

Speciální nabídka 917 €

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH, balného a dopravy.

SIEGMUND ROVNACÍ  A UPÍNACÍ  NÁ STROJ

Perfektní svařence díky možnosti předepnutí před svařováním

• Vysoká lisovací síla 2,5 tuny s pracovní silou 330 N  
• Možná práce i ve vertikální poloze  
• Možnost ohýbání a vyrovnávání trubek až do Ø 42 mm  
• Bezchybný výsledek  
• Snadná práce v rozích bez poškození vnitřního svaru

Naskenujte QR kód pro další 
informace a příslušenství.

Další informace od strany 196
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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 



PROFESSIONAL 750 PROFESSIONAL 750 PROFESSIONAL EXTREME 8.7 PROFESSIONAL EXTREME 8.8
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Vhardness
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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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SYSTEM 16

PROFESSIONAL 750

PROFESSIONAL EXTREME 8.7

SYSTEM 16

SYSTEM 28

SYSTEM 22

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. 

KOMPATIBILNÍ
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SYSTEM 28SYSTEM 22

PROFESSIONAL 750 PROFESSIONAL 750

PROFESSIONAL EXTREME 8.7 / 8.8
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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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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 



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 50 mm 40 mm 50 mm
Příplatek za nohu včetně
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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 Upínací Čep Doraz Úhelník Úhelník Úhelník
Materiál povrchová úprava - 

černění / nitridovaný
povrchová úprava - 

černění nitridovaný nitridovaný nitridovaný nitridovaný

Zboží čislo 160610 160510 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
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� = Položka je vyráběna na sklad        
� = Položka je vyráběna na objednávku 

NAŠE DOPORUČENÍ PRO KAŽDÝ SVAŘOVACÍ STŮL SIEGMUND:

Antihaft je nehořlavý, voděodolný 
přípravek, který zabraňuje 
ulpívání svařovacích kuliček na 
svařovacím stole.

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:

1.677 €
Místo 2.585 € Katalogová cena
Zboží čislo 4-168625.P

včetně 

ANTIHAFTST BOX
pro System 16 Basic:
ST Box včetně 2 zásuvek 
a spojovacího materiálu.

378 €
Zboží čislo 2-161900.1

13 €
Zboží čislo 2-000924

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.

včetně Redukční 
pouzdro
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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

bez plasmanitridace 1
Rastr 50x50 mm

s plasmanitridací 2

1,0 x 0,5 m 869 € 949 € 978 € 1.058 €
4 Nohy | cca. 128 kg 4-160005 4-160005.P 4-160005.X07 4-160005.X7

1,0 x 1,0 m 1.174 € 1.271 € 1.278 € 1.375 €
4 Nohy | cca. 193 kg 4-160010 4-160010.P 4-160010.X07 4-160010.X7

1,2 x 0,8 m 1.174 € 1.271 € 1.384 € 1.481 €
4 Nohy | cca. 195 kg 4-160025 4-160025.P 4-160025.X07 4-160025.X7

1,2 x 1,2 m 1.417 € 1.583 € 1.633 € 1.799 €
4 Nohy | cca. 261 kg 4-160015 4-160015.P 4-160015.X07 4-160015.X7

1,5 x 1,0 m 1.528 € 1.676 € 1.738 € 1.886 €
4 Nohy | cca. 281 kg 4-160035 4-160035.P 4-160035.X07 4-160035.X7

1,5 x 1,5 m 2.051 € 2.251 € 2.288 € 2.488 €
4 Nohy | cca. 397 kg 4-160050 4-160050.P 4-160050.X07 4-160050.X7

2,0 x 1,0 m 1.977 € 2.251 € 2.214 € 2.488 €
4 Nohy | cca. 354 kg 4-160020 4-160020.P 4-160020.X07 4-160020.X7

2,0 x 1,2 m 2.393 € 2.672 € 2.719 € 2.998 €
4 Nohy | cca. 415 kg 4-160060 4-160060.P 4-160060.X07 4-160060.X7

2,4 x 1,2 m 2.778 € 3.070 € 3.207 € 3.499 €
6 Nohy | cca. 503 kg 4-160030 4-160030.P 4-160030.X07 4-160030.X7

3,0 x 1,5 m 4.099 € 4.499 € 4.577 € 4.977 €
8 Nohy | cca. 795 kg 4-160050.2 4-160050.P.2 4-160050.X07.2 4-160050.X7.2

4,0 x 2,0 m 6.265 € 6.965 €
8 Nohy | cca. 1.297 kg 4-160055.X07 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 40 mm 40 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 Upínací 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 160510 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)  
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Svěrka Svěrka Prizma Upínací 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 160510 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 €

NAŠE DOPORUČENÍ PRO KAŽDÝ SVAŘOVACÍ STŮL SIEGMUND:

Antihaft je nehořlavý, voděodolný 
přípravek, který zabraňuje 
ulpívání svařovacích kuliček na 
svařovacím stole.

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

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 25 mm  
Síla materiálu cca 11,5 – 13 mm

SVAŘOVACÍ STŮL VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ: 

2.416 €
Místo 3.199 € Katalogová cena
Zboží čislo 4-168335.P

včetně

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

13 €
Zboží čislo 2-000924

378 €
Zboží čislo 2-160900.1

ST BOX

Hodnota: 87 €

Zboží čislo 4-168320.P

500 €

2000 x 1000 x 100 mm
Professional 750, včetně příslušenství

PŘÍPLATEK

včetně Redukční 
pouzdro
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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 220510 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 €

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 220510 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 €

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

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

378 €
Zboží čislo 2-220900.1

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:

3.047 €
Místo 4.323 € Katalogová cena

Zboží čislo 4-228235.PD

včetně

Hodnota: 97 €

včetně Redukční 
pouzdro
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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 50 mm 40 mm 50 mm
Příplatek za nohu včetně
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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 / nitridovaný
povrchová úprava - 

černění nitridovaný litý / černěný nitridovaný povrchová úprava - 
černění

Povrchová úprava - 
pozinkování

Zboží čislo 280604 280510 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.
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� = Položka je vyráběna na sklad  
� = Položka je vyráběna na objednávku

NAŠE DOPORUČENÍ PRO KAŽDÝ SVAŘOVACÍ STŮL SIEGMUND:

ANTIHAFT
Nehořlavý, voděodolný přípravek, 
který zabraňuje ulpívání rozprsků na 
svařovacím stole.

13 €
Zboží čislo 2-000924

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

378 €
Zboží čislo 2-281900.1

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:  
k předepínání, ohýbání a rovnání

2.771 €
Místo 4.065 € Katalogová cena
Zboží čislo 4-288535

včetně

Hodnota: 105 €

Možná sestava.  
Příslušenství dle popisu níže.

Informace
viz. strana 196
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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 280510 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)  
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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 280510 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 €

NAŠE DOPORUČENÍ PRO KAŽDÝ SVAŘOVACÍ STŮL SIEGMUND:

Antihaft je nehořlavý, voděodolný 
přípravek, který zabraňuje 
ulpívání svařovacích kuliček na 
svařovacím stole.

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:

7.571 €
Místo 9.546 € Katalogová cena

včetně 

ANTIHAFTST BOX
pro System 28:
ST Box včetně 2 zásuvek 
a spojovacího materiálu.

378 €
Zboží čislo 2-280900.1

13 €
Zboží čislo 2-000924

Hodnota: 105 €

Zboží čislo 4-288430.XD7

Možná sestava.  
Příslušenství dle popisu níže.

Informace
viz. strana 196



SYSTEM 16

1

VERSIONEN
ZONE VERSION

9.920816.P

Bernd Siegmund GmbH· Ährenstr. 29· 86845 Großaitingen

System

16
Benennung / name

Achtkanttisch SW 800
Octagonal table 800

Zeichnungsdatum / drawing date

Änderungsdatum / date of change

geprüft / checked

Maßstab / scale

Be04.01.2018

Ga08.01.2018
A21:5

114.11 KgGewicht / weight

Artikelnummer / article number

800 x 800 x 110 mmAbmaße / dimension

1.0570 (S355J2G3)Material

Oberfläche / surface
plasmanitriert / plasma nitrided

Bemerkung / comment

 Kampmann GmbH

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.

Allgemeintoleranz/
general tolerance

ISO
2768-m 91600088

ERP-Nr. / ERP no

F01
Version
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www.siegmund.com/Vpositioner

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

Všechny informace o našich polohovadlech 
naleznete v letáku "Polohovadla" nebo 
pomocí tohoto QR kódu:



SYSTEM 22

1

921222

Bernd Siegmund GmbH· Ährenstr. 29· 86845 Großaitingen

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.

Allgemeintoleranz/
general tolerance
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ERP-Nr. / ERP no

  
Version

A A

B B

D D

E E

F F

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

www.siegmund.com/Vpositioner

35

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:



1

VERSIONEN
ZONE VERSION

9.921000.1.P

Bernd Siegmund GmbH· Ährenstr. 29· 86845 Großaitingen

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.

Allgemeintoleranz/
general tolerance

ISO
2768-m 92800113
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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
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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:
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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
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Rozměry Workstation (D x Š x V): 1200 x 800 x 850 mm

OCENĚNÍ
Naše Siegmund Workstation byla 
oceněna cenou BEST OF the 
INDUSTRIEPREIS 2018 v kategorii 
"Výrobní technologie".

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.
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PŘEHLED DĚROVANÝCH PLECHŮ

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.  

Děrované plechy systému 16 a 28 jsou vyrobeny z před-tvrzené 
nástrojové oceli. Pro proces vytvrzování používá Siegmund 
speciálně vyvinutou slitinu. U systému 22 je děrovaný plech 
vyroben z vysoce kvalitní oceli S355J2+N. Všechny desky jsou k 
dispozici v ověřené plasmanitridované kvalitě Siegmund.

VÝHODY PLASMANITRIDACE 
+ BAR-POVLAKOVÁNÍ

Povrchy s dlouhou životností odolné vůči opotřebení  
Odolné proti korozi  
Výrazně nižší adheze svařovacích kuliček 
Dodatečné vyhlazení povrchu

Děrovaný plech 1200 x 800 mm

Průměr otvoru

Otvory Povrch

Síla materiálu

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

Nástrojová ocel
Nástrojová ocel X8.7

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

Nabídka viz. strana

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

od
859 €

Ø 16 mm

Ø 16 mm

Rastr 50x50 mm

cca. 12 mm

Zboží čislo 164004.X07

Zboží čislo 164004.X7

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH, balného a dopravy.
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Ø 22 mm

od
1.009 €

Ø 22 mm

Rastr 100x100 mm

cca. 18 mm

Zboží čislo 224004.P

Ø 28 mm

od
984 €

Ø 28 mm

Rastr 100x100 mm

cca. 15 mm

Zboží čislo 804004.X7
pro upnutí je nutný distanční kroužek (zboží číslo 280653)

Další děrované plechy naleznete v našem katalogu  
produktů a aplikací nebo na www.siegmund.com
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SÍLA MATERIÁLU DĚROVANÝ PLECH 12 mm

Nabídka 1

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  

Držák svěrek
Zboží čislo 164030  

Siegmund Workstation  
Základní rám
Zboží čislo 004002  

Prostor 600 mm pro 
zásuvky na levé a na 

pravé straně.

Police
Zboží čislo 004020  

Kolík a držák prizem
Zboží čislo 164035  

Panel na nářadí včetně police
Zboží čislo 004025  

Základní balík

859 €
Zboží čislo 2-164001

Příplatek Děrovaný plech  
s plasmanitridací

100 €
Zboží čislo 2-164004.XX

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH, balného a dopravy.
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Nabídka 2
Základní balík včetně 2 Zásuvky

948 €
Zboží čislo 2-164003

100 €
Zboží čislo 2-164004.XX

Nabídka 3
Základní balík včetně 4 Zásuvky

1.043 €
Zboží čislo 2-164005

100 €
Zboží čislo 2-164004.XX
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SÍLA MATERIÁLU DĚROVANÝ PLECH 12 mm

SPECIÁLNÍ NABÍDKA

včetně Souboru

Nabídka 1:
Základní balík

Hmotnost cca. 144 kg
Zboží čislo 2-164001

Nabídka 2:
Základní balík včetně 2 Zásuvky

Hmotnost cca. 163 kg
Zboží čislo 2-164003

Nabídka 3:
Základní balík včetně 4 Zásuvky

Hmotnost cca. 183 kg
Zboží čislo 2-164005

včetně Souboru A
Zboží čislo 2-167320

1.108 €
Zboží čislo 2-167321

1.197 €
Zboží čislo 2-167322

1.292 €
Zboží čislo 2-167323

včetně Souboru B
Zboží čislo 2-167340

1.286 €
Zboží čislo 2-167341

1.375 €
Zboží čislo 2-167342

1.367 €
Zboží čislo 2-167343

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

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH, balného a dopravy.

Příplatek Děrovaný plech  
s plasmanitridací

100 €
Zboží čislo 2-164004.XX

NABÍDKA
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Soubor nářadí A 249 €
Zboží čislo 2-167320

Šroubová svěrka

Upínací Čep

Doraz

Šestihranný klíč

Soubor nářadí B včetně Svěráku 427 €
Zboží čislo 2-167340

Šroubová svěrka

Upínací Čep

Doraz

Úhelník

Šestihranný klíč

Standardní svěrák 100 mm

Více informací Strana 198
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SÍLA MATERIÁLU DĚROVANÝ PLECH 18 mm

Nabídka 1

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

Držák svěrek
Zboží čislo 224030  

Siegmund Workstation  
Základní rám
Zboží čislo 004002  

Prostor 600 mm pro 
zásuvky na levé a na 

pravé straně.

Police
Zboží čislo 004020  

Kolík a držák prizem
Zboží čislo 224035  

Panel na nářadí včetně police
Zboží čislo 004025  

Základní balík

1.009 €
Zboží čislo 2-224001

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH, balného a dopravy.
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Nabídka 2
Základní balík včetně 2 Zásuvky

1.125 €
Zboží čislo 2-224003

Nabídka 3
Základní balík včetně 4 Zásuvky

1.247 €
Zboží čislo 2-224005
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SÍLA MATERIÁLU DĚROVANÝ PLECH 18 mm

SPECIÁLNÍ NABÍDKA

včetně Souboru

Nabídka 1:
Základní balík

Hmotnost cca. 194 kg
Zboží čislo 2-224001

Nabídka 2:
Základní balík včetně 2 Zásuvky

Hmotnost cca. 213 kg
Zboží čislo 2-224003

Nabídka 3:
Základní balík včetně 4 Zásuvky

Hmotnost cca. 233 kg
Zboží čislo 2-224005

včetně Souboru A
Zboží čislo 2-227320

1.307 €
Zboží čislo 2-227321

1.423 €
Zboží čislo 2-227322

1.545 €
Zboží čislo 2-227323

včetně Souboru B
Zboží čislo 2-227340

1.592 €
Zboží čislo 2-227341

1.708 €
Zboží čislo 2-227342

1.702 €
Zboží čislo 2-227343

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

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH, balného a dopravy.

NABÍDKA
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Soubor nářadí A 298 €
Zboží čislo 2-227320

Šroubová svěrka

Upínací Čep

Doraz

Šestihranný klíč

Soubor nářadí B včetně Svěráku 583 €
Zboží čislo 2-227340

Šroubová svěrka

Upínací Čep

Doraz

Úhelník

Šestihranný klíč

Standardní svěrák 125 mm

Více informací Strana 199
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SÍLA MATERIÁLU DĚROVANÝ PLECH 15 mm

Nabídka 1

Děrovaný plech Premium Light  
(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

Držák svěrek
Zboží čislo 284030  

Siegmund Workstation  
Základní rám
Zboží čislo 004002  

Prostor 600 mm pro 
zásuvky na levé a na 

pravé straně.

Police
Zboží čislo 004020  

Kolík a držák prizem
Zboží čislo 284035  

Panel na nářadí včetně police
Zboží čislo 004025  

Základní balík

984 €
Zboží čislo 2-284001

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH, balného a dopravy.
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Nabídka 2
Základní balík včetně 2 Zásuvky

1.100 €
Zboží čislo 2-284003

Nabídka 3
Základní balík včetně 4 Zásuvky

1.222 €
Zboží čislo 2-284005
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SÍLA MATERIÁLU DĚROVANÝ PLECH 15 mm

SPECIÁLNÍ NABÍDKA

včetně Souboru

Nabídka 1:
Základní balík

Hmotnost cca. 170 kg
Zboží čislo 2-284001

Nabídka 2:
Základní balík včetně 2 Zásuvky

Hmotnost cca. 189 kg
Zboží čislo 2-284003

Nabídka 3:
Základní balík včetně 4 Zásuvky

Hmotnost cca. 209 kg
Zboží čislo 2-284005

včetně Souboru A
Zboží čislo 2-287320

1.339 €
Zboží čislo 2-287321

1.455 €
Zboží čislo 2-287322

1.577 €
Zboží čislo 2-287323

včetně Souboru B
Zboží čislo 2-287340

1.622 €
Zboží čislo 2-287341

1.738 €
Zboží čislo 2-287342

1.730 €
Zboží čislo 2-287343

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

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH, balného a dopravy.

NABÍDKA

Distanční kroužek
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Soubor nářadí A 355 €
Zboží čislo 2-287320

Šroubová svěrka

Upínací Čep

Distanční kroužek

Doraz

Šestihranný klíč

Soubor nářadí B včetně Svěráku 638 €
Zboží čislo 2-287340

Šroubová svěrka

Upínací Čep

Distanční kroužek

Doraz

Úhelník

Šestihranný klíč

Standardní svěrák 125 mm

Více informací Strana 199
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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 € �

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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  16 22 28SIEGMUND 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



Lenzing AG (AT)

Spolehlivé s dlouhou životností! 
Zkompletujte svou pracovní stanici 
se svěrákem Siegmund.

Volba je  
na vás!

Různé svěráky  
Siegmund:  

Další informace  
od strany 198.

SVĚR ÁK Y

Různé svěráky Siegmund:

•  Svěráku 100: Šířka čelisti 100 mm,  
Otevírací zdvih 125 mm / 135 mm

•  Svěráku 125: Šířka čelisti 125 mm,  
Otevírací zdvih 160 mm / 175 mm

•  Standardní svěráky vyrobené z lité oceli  
Prémiové svěráky ze svařované oceli

Standardní svěrák 100
Zboží čislo 164301

Standardní svěrák 125
Zboží čislo 004303

Prémiový svěrák 100
Zboží čislo 004300

Prémiový svěrák 125
Zboží čislo 004302



 1.
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•

2-280110.N
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RYCHLE ROZPOZNEJTE  
KVALITU OD SIEGMUND  

Od této chvíle vidíte nově revidované díly  
s popisem použitého materiálu na první pohled. 

NÁHLED POLOŽKY  

Upínací úhelník- doraz 175 L  

Úhelník - doraz 175 L slouží jako přestavitelný úhelník, díky kombinaci otvorů a dlouhé drážky 
je všestranně použitelný. Při propojení s úhelníkem 75 L (zboží č. 280105.N) a úhelníkem  
175 SL (zboží č. 280109.N) dokáže u zadaných svařovacích prvků vytvořit nastavitelnou výšku. 
Tento doraz je také vhodný pro velké díly. 
 
 

Upínací úhelník- doraz 175 L - nitridovaný

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

Název dílu a popis   
Obrázek produktu s rozměry   
Zboží číslo   
Číslo zboží a specifikace materiálu   
Technické detaily   
Cena   

= Skladová položka   
= Součást se vyrábí na objednávku   

Vlastnosti produktu (Vysvětlivky naleznete na straně 59)  

77,00 €
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NOVÉ 

Všechny nově vyvinuté nebo revidované produkty 
jsou označeny tímto symbolem.  

MILIMETROVÁ STUPNICE  
Milimetrová stupnice umožňuje snadnější přesné 
ustavení vašeho obrobku. 

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.

VYHLAZENÍ POVRCHU  
BAR-povlak (Černý-Anti-Korozní povlak) vytváří hladký 
povrch a zvyšuje odolnost proti korozi.  

HLINÍK  
Tyto produkty jsou dostupné v hliníkové verzi 
pro zpracování nerezi.  

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.  

POLYAMID
Pro zpracování nerezové oceli a hliníku a k zabránění poškození  
povrchu jsou tyto položky k dispozici v polyamidovém provedení.
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16 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. 

2-160401.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 59

= 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; 

a

d1

f

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 59

= 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; 

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 59

= 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; 

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 59

= 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; 

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 59

= 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; 

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 59

= Odolnost vůči 
poškrábání = Ochrana proti ulpívání 

svařovacích kuliček = Ochrana proti korozi

c

a
b

e



71

16ÚHELNÍKY

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

Soubor Rohový nástavec - Litý nitridovaný

S P E C I Á L N Í  N A B Í D K A

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.Set

230,00 €
(místo 256,00 €)

2x 160190.N

e

b a

c

2x
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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

Soubor Podpěra - upínací rám malý 150x100x50 nitridovaný

S P E C I Á L N Í  N A B Í D K A

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.Set

230,00 €
(místo 256,00 €)

1x 160300.N 1x 160301.N

� = Položka je vyráběna na sklad � = Položka je vyráběna na objednávku Vysvětlivky naleznete na straně 59

= Odolnost vůči 
poškrábání = Ochrana proti ulpívání 

svařovacích kuliček = Ochrana proti korozi

b a

c

2x
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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; 

b
a

c
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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 € �

� = Položka je vyráběna na sklad � = Položka je vyráběna na objednávku Vysvětlivky naleznete na straně 59

= Odolnost vůči 
poškrábání = Ochrana proti ulpívání 

svařovacích kuliček = Ochrana proti korozi

b

a

c
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Soubor Úhelník U-forma 1000x100x100 
Plasmanitridovaný

S P E C I Á L N Í  N A B Í D K A

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). 

2-160370.Set

950,00 €
(místo 1.056,00 €)

2x 160370.P

2x
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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 59

= 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
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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 59

= 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
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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 84. 

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 84. 

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
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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 84. 
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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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

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

� = Položka je vyráběna na sklad � = Položka je vyráběna na objednávku Vysvětlivky naleznete na straně 59

= Polyamid = Hliník

c
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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

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
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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 59

= Polyamid = Odolnost vůči 
poškrábání = Ochrana proti ulpívání 

svařovacích kuliček = Ochrana proti korozi = Hliník

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

� = Položka je vyráběna na sklad � = Položka je vyráběna na objednávku Vysvětlivky naleznete na straně 59

= 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

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

� = Položka je vyráběna na sklad � = Položka je vyráběna na objednávku Vysvětlivky naleznete na straně 59

= 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. 
Další upínky naleznete na internetu na www.siegmund.com 

2-160705 Vertikální rychloupínka s adaptérem 34,00 € �

adaptér 160715

Hmotnost: 

0,95 kg

2-009082 Vertikální rychloupínka 22,00 € �

Hmotnost: 

0,39 kg

Soubor Vertikální rychloupínka s adaptérem

S P E C I Á L N Í  N A B Í D K A

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.Set

122,00 €
(místo 136,00 €)

4x 160705

0-28 mm

40-75 mm

4x
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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. 
Další upínky naleznete na internetu na www.siegmund.com 

2-160710 Přímá rychloupínka s adaptérem 37,00 € �

adaptér 160715

Hmotnost: 

0,91 kg

2-009083 Přímá rychloupínka 25,00 € �

Hmotnost: 

0,40 kg

Soubor Přímá rychloupínka s adaptérem

S P E C I Á L N Í  N A B Í D K A

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.Set

133,00 €
(místo 148,00 €)

4x 160710

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

35 mm

60-75 mm

4x
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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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ST Box

S našim novým Siegmund ST Boxem máte vaše nářadí vždy po ruce. Vytvořte si úložný a organizační prostor přímo 
na vašem stole. ST Box může být zatížen maximálně cca. 100 kg. Každá zásuvka má maximální zatížení cca. 50 kg. 
Kompletně uzavřená schránka chrání obsah zásuvek od špíny a svařovacích kuliček. Bez ohledu na rozměr stolu 
nebo žebrování, ST Box může být připojen k jakémukoliv stolu. Při každé dodávce obdržíte i pokyny pro vlastní 
montáž. Po smontování můžete snadno připevnit ST Box na svařovací stůl. Velikost stolu 1.0 x 0.5 m: nekompatibilní 

2-160900 ST Box pro systém 16 267,00 € �

lakovaný, Velikost stolu 1.0 x 0.5 m: nekompatibilní

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

630 mm 510 mm 420 mm  - 27,50 kg

2-161900 ST Box pro Systém 16 Basic 267,00 € �

lakovaný

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

630 mm 510 mm 420 mm  - 27,50 kg

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

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

c

b

a
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ST Box včetně zásuvky (2x 004210) pro systém 16

S P E C I Á L N Í  N A B Í D K A

S našim novým Siegmund ST Boxem máte vaše nářadí vždy po ruce. Vytvořte si 
úložný a organizační prostor přímo na vašem stole. Bez ohledu na rozměr stolu 
nebo žebrování, ST Box může být připojen k jakémukoliv stolu. Velikost stolu 
1.0 x 0.5 m: nekompatibilní. Bude doručeno v před-smontovaném stavu. 

2-160900.1

378,00 €
(místo 533,00 €)

1x 160900 2x 004210

ST Box včetně zásuvky (2x 004210) pro Systém 16 Basic

S P E C I Á L N Í  N A B Í D K A

S našim novým Siegmund ST Boxem máte vaše nářadí vždy po ruce. Vytvořte si 
úložný a organizační prostor přímo na vašem stole. Bez ohledu na rozměr stolu 
nebo žebrování, ST Box může být připojen k jakémukoliv stolu. Bude doručeno 
v před-smontovaném stavu. 

2-161900.1

378,00 €
(místo 533,00 €)

1x 161900 2x 004210 1x

1x
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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



99

16PŘÍSLUŠENSTVÍ

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 59

= 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 59

= 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; 

Soubor Univerzální doraz 500 S nitridovaný

S P E C I Á L N Í  N A B Í D K A

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.Set

212,00 €
(místo 236,00 €)

4x 220430.N

a

d b

d b

a

4x
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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; 

� = Položka je vyráběna na sklad � = Položka je vyráběna na objednávku Vysvětlivky naleznete na straně 59

= Odolnost vůči 
poškrábání = Ochrana proti ulpívání 

svařovacích kuliček = Ochrana proti korozi

d b

a
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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 59

= 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; 

Soubor Univerzální úhelník povrchová úprava - černění

S P E C I Á L N Í  N A B Í D K A

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.Set

790,00 €
(místo 878,00 €)

2x 220171

d

b a

c

e

2x
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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; 

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; 

� = Položka je vyráběna na sklad � = Položka je vyráběna na objednávku Vysvětlivky naleznete na straně 59

= Odolnost vůči 
poškrábání = Milimetrová stupnice = Ochrana proti ulpívání 

svařovacích kuliček = Ochrana proti korozi

b a

c

d

b
a

c
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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; 

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; 

b a

c

d

b
a

c
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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; 

Soubor Úhelník U-forma 1000x200x150 Plasmanitridovaný

S P E C I Á L N Í  N A B Í D K A

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. 

2-220370.Set

1.049,00 €
(místo 1.166,00 €)

2x 220370.P

� = Položka je vyráběna na sklad � = Položka je vyráběna na objednávku Vysvětlivky naleznete na straně 59

= Odolnost vůči 
poškrábání = Milimetrová stupnice = Ochrana proti ulpívání 

svařovacích kuliček = Ochrana proti korozi

b
a

c

2x
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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 € �

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 59

= 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
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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 117.

2-220610.1 Šroubová svěrka Professional - povrchová úprava - černění 49,00 € �

Průměr kuličky šroubu 10 mm

maximální zatížení Šířka: (b) Výška: (c) Hmotnost: 

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 117.

2-220630.1 Šroubová svěrka Professional 45°/90° - povrchová úprava - černění 45,00 € �

Průměr kuličky šroubu 10 mm

maximální zatížení Výška: (c) Hmotnost: 

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: 

5 kN 275 mm 300 mm 2,70 kg

� = Položka je vyráběna na sklad � = Položka je vyráběna na objednávku Vysvětlivky naleznete na straně 59

= Hliník = Polyamid

30
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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

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

360°

25
0 

m
m

65-220 mm

220653
220657.1

110 mm
± 42°

120°
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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 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

Soubor Přítlačná opěrka pro šroubovou svěrku Polyamid

S P E C I Á L N Í  N A B Í D K A

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. 

2-220659.Set

76,00 €
(místo 84,00 €)

12x 220659.PA

� = Položka je vyráběna na sklad � = Položka je vyráběna na objednávku Vysvětlivky naleznete na straně 59

= Polyamid = Hliník

12x
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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

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

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

� = Položka je vyráběna na sklad � = Položka je vyráběna na objednávku Vysvětlivky naleznete na straně 59

= Hliník = Polyamid

135°

c

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

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 59

= 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. 

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
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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. Další upínky 
naleznete na internetu na www.siegmund.com 

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. Další 
upínky naleznete na internetu na www.siegmund.com 

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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ST Box

S našim novým Siegmund ST Boxem máte vaše nářadí vždy po ruce. Vytvořte si úložný a 
organizační prostor přímo na vašem stole. ST Box může být zatížen maximálně cca. 100 kg. 
Každá zásuvka má maximální zatížení cca. 50 kg. Kompletně uzavřená schránka chrání obsah 
zásuvek od špíny a svařovacích kuliček. Bez ohledu na rozměr stolu nebo žebrování, ST Box 
může být připojen k jakémukoliv stolu. Při každé dodávce obdržíte i pokyny pro vlastní montáž. 
Po smontování můžete snadno připevnit ST Box na svařovací stůl. 

2-220900 ST Box pro Systém 22 267,00 € �

lakovaný

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

630 mm 510 mm 420 mm  - 28,50 kg

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

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

c

b

a
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ST Box včetně zásuvky (2x 004210) pro Systém 22

S P E C I Á L N Í  N A B Í D K A

S našim novým Siegmund ST Boxem máte vaše nářadí vždy po ruce. Vytvořte si 
úložný a organizační prostor přímo na vašem stole. Bez ohledu na rozměr stolu 
nebo žebrování, ST Box může být připojen k jakémukoliv stolu. Bude doručeno v 
před-smontovaném stavu. 

2-220900.1

378,00 €
(místo 533,00 €)

1x 220900 2x 004210

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

1x
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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 59

= 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. 

2-280401.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 59

= Odolnost vůči 
poškrábání = Ochrana proti ulpívání 

svařovacích kuliček = Ochrana proti korozi = Hliník = Milimetrová stupnice

d1

a

b
d

f
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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; 

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 59

= 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; 

d b

a

d b

a



136

28 DORAZY

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 59

= 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; 

a

b

a

b

c

d
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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; 

Soubor Plochý úhelník 175

S P E C I Á L N Í  N A B Í D K A

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.Set

113,00 €
(místo 126,00 €)

2x 280445

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

a

b

c

d

2x
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28 ÚHELNÍKY

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 59

= 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; 

Soubor Upínací úhelník- doraz 200 L nitridovaný

S P E C I Á L N Í  N A B Í D K A

Úhelník - doraz 200 L je nastavitelný úhelník, který může být všestranně použitelný díky kombinaci 
systémových otvorů a drážky. Vrchní deska poskytuje další možnosti upnutí. Tento díl lze kombinovat 
s různými úhelníky, nebo je možno jej použít jako adaptér pro prizmy a svěrky. 

2-280114.Set

169,00 €
(místo 188,00 €)

2x 280114.N

c

a
b

d

c

a
b

d

d

2x
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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 59

= 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 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; 

Soubor Upínací úhelník- doraz 275 L

S P E C I Á L N Í  N A B Í D K A

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.Set

151,00 €
(místo 168,00 €)

2x 280112.N

c

a
b

d

2x
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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; 

� = Položka je vyráběna na sklad � = Položka je vyráběna na objednávku Vysvětlivky naleznete na straně 59

= Odolnost vůči 
poškrábání = Milimetrová stupnice = Ochrana proti ulpívání 

svařovacích kuliček = Ochrana proti korozi

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 59

= Milimetrová stupnice = Hliník = Titan = Odolnost vůči poškrábání = Ochrana proti ulpívání 
svařovacích kuliček = Ochrana proti korozi

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; 

b
a

c

d

b
a

c
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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

Soubor Otočný úhelník 275 nitridovaný

S P E C I Á L N Í  N A B Í D K A

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.Set

470,00 €
(místo 522,00 €)

2x 280101.N

� = Položka je vyráběna na sklad � = Položka je vyráběna na objednávku Vysvětlivky naleznete na straně 59

= Odolnost vůči 
poškrábání = Ochrana proti ulpívání 

svařovacích kuliček = Ochrana proti korozi

b

a

c

c

b

a

2x
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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

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 Univerzální úhelník - povrchová úprava - černění 469,00 € �

SL: (e) Hmotnost: 

475 mm 23,00 kg

SL=Délka boku; 

b
a

c

e

e
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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

Soubor Rohový nástavec velký litý nitridovaný

S P E C I Á L N Í  N A B Í D K A

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). 

2-280191.Set

401,00 €
(místo 446,00 €)

2x 280191.N

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; 

� = Položka je vyráběna na sklad � = Položka je vyráběna na objednávku Vysvětlivky naleznete na straně 59

= Odolnost vůči 
poškrábání = Ochrana proti ulpívání 

svařovacích kuliček = Ochrana proti korozi

c b

a

b a

c

2x
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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. 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; 

Upínací lišta

Upínací lišta je všestranný upínací prvek a může být použit jako spojovací prvek. 
Vzdálenost otvorů je 100 mm. 

2-280303.P Upínací lišta 1000 - nitridovaný 530,00 € �

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

1.000 mm 100 mm 100 mm 25 mm 48,00 kg

2-280303.1.P Upínací lišta 2000 - nitridovaný 851,00 € �

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

2.000 mm 100 mm 100 mm 25 mm 95,00 kg

2-280303.2.P Upínací lišta 3000 - nitridovaný 1.386,00 € �

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

3.000 mm 100 mm 100 mm 25 mm 141,00 kg

MS=Síla materiálu; 

b a

c

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 € �

� = Položka je vyráběna na sklad � = Položka je vyráběna na objednávku Vysvětlivky naleznete na straně 59

= Odolnost vůči 
poškrábání = Ochrana proti ulpívání 

svařovacích kuliček = Ochrana proti korozi

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 59

= Odolnost vůči 
poškrábání = Ochrana proti ulpívání 

svařovacích kuliček = Ochrana proti korozi

b

a

c
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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 € �

b

a

c



156

28 ÚHELNÍKY

Úhelník U-forma 200/200 Premium Light

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. K upnutí úhelníků Premium Light pomocí upínacích čepů je nutné použít 
distanční podložku (Zboží číslo: 280653 ) Materiál: Tvrzená nástrojová ocel ze speciální slitiny Siegmund X8.7. Obrázky každé velikosti produktu 
jsou ke shlédnutí na www.siegmund.com. 

Díky tenčímu, ale mnohem tvrdšímu materiálu Siegmund Premium Light můžete ušetřit až 40%  
hmotnosti v porovnání s běžně používaným materiálem. 

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 € �

a

b

c

15 mm

Premium Light

280510

280653

25 mm

SYSTEM 28  
PREMIUM LIGHT

-40%
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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 59

= Odolnost vůči 
poškrábání = Ochrana proti ulpívání 

svařovacích kuliček = Ochrana proti korozi

b
a

c
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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 € �

� = Položka je vyráběna na sklad � = Položka je vyráběna na objednávku Vysvětlivky naleznete na straně 59

= 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. 

2-280510 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
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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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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 0,12 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 59

= Odolnost vůči 
poškrábání = Ochrana proti ulpívání 

svařovacích kuliček = Ochrana proti korozi
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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; 

Zákazníkova šablona
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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: Hmotnost: 

26 mm 28 mm 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: Hmotnost: 

40 mm 28 mm 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 59

= 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) 

2-280740 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
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Šroubová svěrka Professional

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 171.

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.

2-280612 Šroubová svěrka Professional XL - povrchová úprava - černění / 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 171.

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 59

= 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 kvalitního materiálu a možnosti výměny jednotlivých částí svěrky. K ustavení vertikální 
trubky k systému otvorů se používá stavěcí kroužek (Zboží číslo: 280653). 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 171. 

2-280625 Svěrka s trubkou Basic 180° - povrchová úprava - 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). Univerzální svěrka s trubkou je vybavena standardním 
pohybovým šroubem o délce 135 mm. 

2-280604 Upínka trubek Univerzální - povrchová úprava - černění / nitridovaný 62,00 € �

Průměr kuličky šroubu 16 mm

maximální zatížení Šířka: (b) Výška: (c) Hmotnost: 

3 kN 265 mm 250 mm 2,30 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. 

2-280615 Rychloupínací svěrka Profesional - povrchová úprava - černění / nitridovaný 79,00 € �

maximální zatížení Šířka: (b) Výška: (c) Hmotnost: 

5 kN 275 mm 310 mm 2,00 kg
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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 171. 

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). Přítlačná opěrka svěrky je vyměnitelná a je 
nabízena v několika variantách. Více informací o přítlačných opěrkách najdete na straně 171. 

2-280608 Svěrka s trubkou Basic 90° - povrchová úprava - černění 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
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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 - povrchová úprava - černění / nitridovaný 18,00 € �

pro šroubovou svěrku XL 280612

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

75 mm 30 mm 60 mm 0,18 kg

100 mm

20
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 - nitridovaný 6,00 € �

trapézový závit 20 x 4 mm pro pohybový šroub svěrky systém 28, pro 280610.N, 280612, 280625

Výška: (c) Ø: Hmotnost: 

22 mm 28 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 28 mm 0,07 kg

� = Položka je vyráběna na sklad � = Položka je vyráběna na objednávku Vysvětlivky naleznete na straně 59

= 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
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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 59

= 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 171). 

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 171). 

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



174

28 PRIZMY & PODPĚRY

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 Nyní nitridováno

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 59

= 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

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

Soubor Upínací kužel povrchová úprava - černění / nitridovaný

S P E C I Á L N Í  N A B Í D K A

Pomocí upínacího kuželu lze upínat trubky do průměru < 80 mm. 
Upínací kužel je připevňován čepy. 

2-280670.Set

97,00 €
(místo 108,00 €)

4x 280670

� = Položka je vyráběna na sklad � = Položka je vyráběna na objednávku Vysvětlivky naleznete na straně 59

= Hliník = Polyamid

c

4x
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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 
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

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 Čep prizmy se závitem se zápustnou hlavou - povrchová úprava - černění 8,00 € �

Délka: (a) Ø: Hmotnost: 

17 mm 28 mm 0,14 kg

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

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
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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

� = Položka je vyráběna na sklad � = Položka je vyráběna na objednávku Vysvětlivky naleznete na straně 59

= 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 150 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

a

Ø
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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. Další upínky 
naleznete na internetu na www.siegmund.com 

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

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. 
Další upínky naleznete na internetu na www.siegmund.com 

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

� = Položka je vyráběna na sklad � = Položka je vyráběna na objednávku Vysvětlivky naleznete na straně 59

= Odolnost vůči 
poškrábání = Ochrana proti ulpívání 

svařovacích kuliček = Ochrana proti korozi

0-28 mm

40-75 mm

35 mm

60-75 mm
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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

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

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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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

d
c
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ST Box

S našim novým Siegmund ST Boxem máte vaše nářadí vždy po ruce. Vytvořte si úložný a 
organizační prostor přímo na vašem stole. ST Box může být zatížen maximálně cca. 100 kg. 
Každá zásuvka má maximální zatížení cca. 50 kg. Kompletně uzavřená schránka chrání obsah 
zásuvek od špíny a svařovacích kuliček. Bez ohledu na rozměr stolu nebo žebrování, ST Box 
může být připojen k jakémukoliv stolu. Při každé dodávce obdržíte i pokyny pro vlastní montáž. 
Po smontování můžete snadno připevnit ST Box na svařovací stůl. 

2-280900 ST Box pro systém 28 267,00 € �

lakovaný

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

630 mm 510 mm 420 mm  - 29,00 kg

2-281900 ST Box pro Systém 28 Basic 267,00 € �

lakovaný

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

630 mm 510 mm 420 mm  - 29,50 kg

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

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

c

b

a
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ST Box včetně zásuvky (2x 004210) pro systém 28

S P E C I Á L N Í  N A B Í D K A

S našim novým Siegmund ST Boxem máte vaše nářadí vždy po ruce. 
Vytvořte si úložný a organizační prostor přímo na vašem stole. Bez ohledu 
na rozměr stolu nebo žebrování, ST Box může být připojen k jakémukoliv 
stolu. Bude doručeno v před-smontovaném stavu. 

2-280900.1

378,00 €
(místo 533,00 €)

1x 280900 2x 004210

ST Box včetně zásuvky (2x 004210) pro Systém 28 Basic

S P E C I Á L N Í  N A B Í D K A

S našim novým Siegmund ST Boxem máte vaše nářadí vždy po ruce. 
Vytvořte si úložný a organizační prostor přímo na vašem stole. Bez ohledu 
na rozměr stolu nebo žebrování, ST Box může být připojen k jakémukoliv 
stolu. Bude doručeno v před-smontovaném stavu. 

2-281900.1

378,00 €
(místo 533,00 €)

1x 281900 2x 004210

1x

1x
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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. 

2-280910 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: 

 -  -  -  - 

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: 

 -  -  -  - 

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

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
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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

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

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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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 59

= Odolnost vůči 
poškrábání = Ochrana proti ulpívání 

svařovacích kuliček = Ochrana proti korozi
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28 ROVNACÍ A UPÍNACÍ NÁSTROJ

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: 

5,70 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/Vtablepress

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. Standardní svěráky jsou vyrobené z lité oceli, prémiové svěráky jsou svařené. 
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 Prémiový svěrák 100 pro systém 16 / 22 / 28 - s otvory 16 132,00 € �

Šířka čelisti 100 mm, Otevírací zdvih 135 mm, Prosím věnujte pozornost instrukcím v příloze

Hmotnost: 

9,50 kg

2-164301 Standardní svěrák 100 pro Systém 16 - s otvory 16 89,00 € �

Šířka čelisti 100 mm, Otevírací zdvih 125 mm, Prosím věnujte pozornost instrukcím v příloze

Hmotnost: 

5,00 kg Speciální nabídka

SVĚRÁKY
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Svěráku s otvory 28

Základním vybavením každé dílny je spolehlivý svěrák. Náš svěrák Siegmund nabízí vylepšenou 
produktivitu. Standardní svěráky jsou vyrobené z lité oceli, prémiové svěráky jsou svařené. 
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 Prémiový svěrák 125 pro Systém 28 - s otvory 28 207,00 € �

Šířka čelisti 125 mm, Otevírací zdvih 160 mm, Prosím věnujte pozornost instrukcím v příloze

Hmotnost: 

13,50 kg

2-004302.Set Soubor pro systém 16: Prémiový svěrák 125 včetně 2x  Redukční pouzdro 000546 215,00 € �

Šířka čelisti 125 mm, Otevírací zdvih 160 mm, Prosím věnujte pozornost instrukcím v příloze

Hmotnost: 

13,60 kg Speciální nabídka
Nové v sortimentu

2-224302.Set Soubor pro Systém 22: Prémiový svěrák 125 včetně 2x  Redukční pouzdro 000544 215,00 € �

Šířka čelisti 125 mm, Otevírací zdvih 160 mm, Prosím věnujte pozornost instrukcím v příloze

Hmotnost: 

13,70 kg Speciální nabídka
Nové v sortimentu

2-004303 Standardní svěrák 125 pro Systém 28 - s otvory 28 132,00 € �

Šířka čelisti 125 mm, Otevírací zdvih 175 mm, Prosím věnujte pozornost instrukcím v příloze

Hmotnost: 

15,50 kg Speciální nabídka

2-004303.Set Soubor pro systém 16: Standardní svěrák 125 včetně 2x  Redukční pouzdro 000546 145,00 € �

Šířka čelisti 125 mm, Otevírací zdvih 175 mm, Prosím věnujte pozornost instrukcím v příloze

Hmotnost: 

15,60 kg Speciální nabídka
Nové v sortimentu

2-224303.Set Soubor pro Systém 22: Standardní svěrák 125 včetně 2x  Redukční pouzdro 000544 145,00 € �

Šířka čelisti 125 mm, Otevírací zdvih 175 mm, Prosím věnujte pozornost instrukcím v příloze

Hmotnost: 

15,70 kg Speciální nabídka
Nové v sortimentu

� = 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

2x

2x

2x
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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 / 280221

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 / 280221

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 / 280221

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 / 280221

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 / 280221

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 / 280221

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 59

= 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 / 280221

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 / 280221

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 / 280221

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

47 mm  - 22 mm  - 0,10 kg

MS=Síla materiálu; 
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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 / 280251 / 280252

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 / 280251 / 280252

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 / 280251 / 280252

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 / 280252

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

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

50 mm  - 28 mm  - 0,16 kg

MS=Síla materiálu; 

PNEUMATICKÝ UPÍNACÍ VÁLEC

� = Položka je vyráběna na sklad � = Položka je vyráběna na objednávku Vysvětlivky naleznete na straně 59

= Odolnost vůči 
poškrábání = Ochrana proti ulpívání 

svařovacích kuliček = Ochrana proti korozi
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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 59

= 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
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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

8x
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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

6x
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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

8x

6x



www.siegmund.com/Vrailsystem

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

POLOHOVADLA



www.siegmund.com/Vpositioner

www.siegmund.com/Vplatformsystem

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

Nastavení nových standardů  
v produktivitě, ergonomii a kvalitě

S polohovadly Siegmund pracujete v nejlepší možné pozici a taktéž 
zvyšujete produktivitu a kvalitu. Rychlá a snadná manipulace s obrobky 
redukuje nevýrobní časy a taky přispívá k ergonomii práce.

Nabízíme široký sortiment typů pro všechny druhy svařovacích, 
montážních a údržbových prací. Taktéž jsme schopni polohovadla vyrobit 
individuálně dle vašich požadavků.

Více informací

Více informací

Podrobné informace o těchto produktech 
najdete v našem hlavním katalogu, speciálních 
katalozích, nebo na www.siegmund.com



www.siegmund.com/Vpractice

www.siegmund.com/ 
Vpractice

Každý den se řemeslníci a  
průmyslové podniky z více než  
50 zemí světa spoléhají na  
stabilitu svařovacích stolů Siegmund.

Ještě více 
příkladů  
z praxe

SIEGMUND PO CELÉM SVĚTĚ

Jako největší celosvětový výrobce svařovacích stolů těžíme z  
bohatých zkušeností našich mezinárodních zákazníků. Objevte více  
než 200 praktických příkladů přímo z dílen našich zákazníků  
a využijte všestranné možnosti použití našich svařovacích stolů.

• Kovové konstrukce  
• Ocelové konstrukce 
• Technologie sypkých materiálů  
• Strojní zařízení   
• Potravinářské technologie  

• Stavba lodí  
•  Zvedací a dopravní  

inženýrství
• Robotické technologie  
• ... a mnoho dalšího
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INTERIÉR

TURUN TERÄSKALUSTE OY, TURKU (FI)

Od roku 1946 společnost Turun Teräskaluste Oy (TUTEKA) navrhuje a 
realizuje náročné výrobní projekty pro námořní průmysl a pozemní stavby. 
Za tři generace se společnost zaměřila na překonávání očekávání svých 
zákazníků u každého projektu.

Efektivní a přesná výroba vysoce kvalitních zakázkových interiérů pro 
výletní lodě vyžaduje mnoho zkušeností. Fotografie zachycují výrobu 
vybavení výletní lodě.

Se svařovacími stoly Siegmund lze rychle a přesně sestavit i velmi náročné 
přípravky. "Svařovací stoly Siegmund jsou nedílnou součástí našeho 
konstrukčního a výrobního procesu. Usnadňují, zrychlují a zpřesňují práci i  
s těmi nejobtížnějšími výrobky." Aleksi Kiviniemi, M.Sc. (Eng.),  
Generální ředitel Turun Teräskaluste Oy (TUTEKA)
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KOVOVÉ KONSTRUKCE

SYMMETRICA TECH, SUCEAVA (RO)

Společnost Symmetrica Tech působí v oblasti kovoobrábění a průmyslových 
zařízení. Jako dceřinná společnost rumunského výrobce dlažebních kamenů 
působí Symmetrica v oblasti kovových konstrukcí a výroby automatizovaných 
výrobních linek pro montované betonové stavby.

Díky vysoké přesnosti a stabilitě svařovacích stolů Siegmund mohou být 
konstrukce také upnuty a svařeny s vysokou přesností i přes jejich délku.  
Na obrázku můžete vidět výrobu převodovky.
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STAVBA LOKOMOTIV

SIEMENS AG, MUENCHEN (DE)

V Mnichovském závodě prochází lokomotiva během výrobního procesu 
několika pracovišti.

Na tomto pracovišti se upíná karoserie základního rámu a jsou k ní navíc 
připojovány a přivařovány další komponenty. Instalace podlahového panelu 
probíhá taktéž zde, vzhledem ke speciálnímu rotačnímu mechanismu.

18 metrů dlouhý základní rám má hmotnost cca 10 tun.
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HORSKÁ DRÁHA

MAURER SOEHNE GMBH & CO. KG,  
MUENCHEN (DE)

Tovární hala o velikosti 80x20 m byla kompletně vybavena podkladovými a 
základními deskami Siegmund. Vzhledem k extrémně vysokému pracovnímu 
zatížení byly systémové otvory zesíleny speciálními pouzdry. Instalace byla 
provedena společností Siegmund s využitím nejnovějších 3D laserových 
technologií.

Použitím specifického systému platforem složeného z jednotlivých prvků, může 
být výrobní zařízení připojeno k k systému podkladových a základních desek. 
Komponenty platformového systému stejně jako stoly Siegmund, můžou být 
libovolně polohovány a upínány, čímž je dosaženo maximální flexibility.

Ilustrace znázorňuje sestavování vozíků horské dráhy na stolech Siegmund 
pomocí šablon vyrobených zákazníkem. Díky vysoké výrobní přesnosti může 
být zaručena maximální bezpečnost.
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STAVBA MOSTŮ

MATTHAEUS SCHMID, BALTRINGEN (DE)

Minimální výrobní tolerance a maximální nosnost podkladových a 
základních desek Siegmund, v kombinaci se stoly na spojovacích rámech, 
umožňují stavbu 53 m dlouhé lávky o hmotnosti 70 tun.
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SYSTÉMY OTOČNÝCH DVEŘÍ

BLASI, MAHLBERG (DE)

Společnost Blasi se zabývá výrobou automatizovaných dveřních systémů 
s nejvyššími nároky po více než 40 let. Ve spolupráci s mezinárodními 
architekty jsou zde vyráběny individuální dveřní systémy pro kovozpracující 
a stavební společnosti. V sídle společnosti v Mahlbergu se okolo 100 
zaměstnanců podílí na výrobě dveřních systémů pro celý svět. Oddělení 
prodeje a servisu zpravuje a řídí celosvětově 20 poboček.

Z fotografií získáte přehled o výrobě ve firmě Blasi. Pro co možná 
nejflexibilnější a nejpřesnější výrobu jsou zde k výrobě požívány osmihranné 
stoly a U-Forma úhelníky Siegmund. Tyto komponenty Siegmund jsou 
namontovány na konstrukci vyvinuté samotnou společností Blasi tak, aby 
bylo možné obrobky natočit do potřebných poloh k dosažení co možná 
nejpřesnější výroby.
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KONSTRUKCE PROTOTYPŮ UŽITKOVÝCH VOZIDEL

MAN, POLAND (PL)

Ve městě Starachowice jsou konstruovány prototypy autobusů, které jsou 
poté odesílány do Mnichova na zátěžové testy. Po úspěšném dokončení 
testovací fáze můžou jít teprve do výroby.

Ke splnění neustále se měnících požadavků zde byly instalovány dva 
různé systémy. První systém se skládá z podkladových a základních desek 
Siegmund, které slouží jako základna pro nastavení desek stolů a U-forma 
úhelníků. Druhý systém je kombinací kruhové lišty a podkladové a základní 
desky Siegmund, na nichž jsou umístěny čtyři polohovatelné stoly.

Na ilustraci je zobrazena výroba modelu na předinstalovaném zařízení, 
které je osazeno novou generací dveří autobusu. Tyto dveře se vyrábí na 
druhém systému.
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ROBOTICKÉ TECHNOLOGIE

TBI INDUSTRIES GMBH,  
FERNWALD-STEINBACH (DE)

TBi Industries je německý výrobce svařovací techniky specializující se na vývoj a 
výrobu svařovacích hořáků. Zvláštní pozornost je přitom věnována technologii 
svařovacích hořáků a čistícímu vybavení pro svařování robotem. Ve vlastním 
aplikačním a technologickém centru se svařovací stoly Siegmund používají pro 
zkušební svařování.

Na obrázcích je vidět zkušební provoz se svařovacím robotem. Deska stolu byla 
připevněna k manipulátoru pomocí adaptérové desky a díky přesnému povrchu 
nabízí i v nakloněné poloze přesný pracovní povrch pro svařovací práce.
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AUTOMOTIVE/PROTOTYPY

FORMULA RACING MISKOLC, MISKOLC (HU)

Formula Racing Miskolc je iniciativní skupinou dobrovolných studentů z 
Univerzity Miskolc v Maďarsku. Členové týmu, studenti z oblasti strojírenství, 
informatiky, ekonomie a materiálových věd využívají svoje teoretické 
vědomosti v praxi pro různé projekty v automobilovém průmyslu a různých 
oblastech motoristického sportu.

S podporou Univerzity Miskolc, jejich profesorů a doktorantů, dobrovolníci 
konstruují závodní auta. Které soutěží v regionálních a národních studentských 
mistrovstvích. Aby se zabezpečila kvalita a stabilita závodních vozidel v 
soutěži, jsou komponenty vyráběny na svařovacím stole Siegmund Systém 16.
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OCELOVÉ KONSTRUKCE

MARKTHALER GMBH & CO. KG, 
KAUFBEUREN (DE)

Ilustrace zobrazuje výrobu speciálního kontejneru sloužícího jako sběrná 
nádrž pro kapalinu, která se používá ve strojírenství pro vrtání děr. Kapalina 
se shromažďuje v této nádrži a následně pročišťuje. Ke stabilizace vrtání je 
poté kapalina čerpaná nazpět.

Díky použití stolů Siegmund již není nutné vyrábět žádné dodatečné zařízení 
nebo šablony a výrobní čas je tak snížen o 20 - 25%.

Kontejner je 10 m dlouhý, cca 2,5 m široký, 2,5 m vysoký a jeho hmotnost je 
6,4 tuny.
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AUTOMATIZACE, ZDVIHACÍ A DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

SEMET MASCHINENBAU GMBH & CO. KG, 
BRACKENHEIM (DE)

Obrázek znázorňuje teleskopický posouvač pro výrobu nákladních 
automobilů, který je testovaný z hlediska dodržení požadovaných 
tolerancí.

S pomocí systému podkladových a základních desek a U-forma 
úhelníků jsou vymezeny dorazy jeřábu. Dorazy následně slouží jako 
fixační body pro teleskopický posouvač.

Kompletní výroba až po výstupní kontrolu probíhá s využitím 
komponent Siegmund.

Teleskopický posouvač je 8 m dlouhý, má hmotnost cca 2 tuny a 
nosnost cca 1,5 tuny.



228

OCELOVÉ KONSTRUKCE

GLB, SZEGED (HU)

Společnost GLB se zabývá výrobou náhradních dílů, vybavení a speciálních 
strojů v individuální a sériové výrobě. Za účelem splnění různých požadavků se 
společnost spoléhá na svařovací stoly Siegmund a jejich příslušenství.

Praktický příklad ukazuje výrobu řetězového dopravníku pro vodící systém 
plynového válce. Jednotlivé části zařízení o délce přibližně 70 m byly vyrobeny 
na svařovacích stolech Siegmund a následně sestaveny u zákazníka. Upevnění 
jednotlivých kusů šroubovými svěrkami Siegmund zabraňuje jakémukoliv 
nežádoucímu pohybu a zajišťuje přesné svařování.
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ZPRACOVÁNÍ DŘEVA

HABITAT AUGSBURG E.V., AUGSBURG (DE)

Habitat Augsburg e.V. umožňuje odborníkům i laikům realizovat své 
projekty tím, že jim pomáhá s nápadem, plánováním a realizací. Podporují 
je poskytováním profesionálního vybavení a technických konzultantů, kteří 
nabízejí poradenství a aktivní podporu. Tímto způsobem vytváří Habitat 
prostor, kde si uživatelé mohou vyzkoušet nové věci, učit se společně a 
navzájem a užívat si kreativity. 

V současné době má Habitat k dispozici plně vybavenou dílnu zahrnující 
i Siegmund Workstation. Plánuje se další rozšíření vybavení, například o 
segment kovoobrábění, výrobní laboratoř, co-workingové centrum a další.
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KOVOVÉ KONSTRUKCE

FERR-VÁZ, BUDAPEST (HU)

Ferr-váz z Maďarska nabízí kompletní řešení a na zakázku navržené plechové 
konstrukce na opracování kovů.

Univerzálnost objednávek vyžaduje rychle přizpůsobitelné a rozšířitelné 
pracovní prostory. Kombinace svařovacích stolů Siegmund s velkými dorazy a 
upínacími úhelníky umožňuje přesné upnutí a svaření velkých komponentů. 
Na obrázcích můžete vidět výrobu napojovacího kontejneru pro železniční 
vozidla. Výroba tohoto výrobku vyžaduje certifikační úroveň CL1 EN 15085.
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ŠABLONY

AGRIKON KAM KFT, KISKUNMAJSA (HU)

Od roku 1993 Agrikon Kam Kft. vyrábí kabiny řidiče pro stavební stroje, 
traktory a užitková vozidla. pro svařování jednotlivých částí kabiny 
dohromady Agrikon Kam Kft. počítá s kvalitou a spolehlivostí svařovacích a 
upínacích stolů Siegmund.

V této sérii obrázků vidíte montáž šablon pro výrobu jeřábových kabin. 
Nastavitelné svěrky a úhelníky umožňují přesné upínání a svařování šablon 
bez ohýbání. V případě nutnosti výměny šablony, je díky flexibilnímu 
příslušenství možné rychlé přenastavení.
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VYSOKOTLAKÉ SOUČÁSTI

BHDT GMBH, HOENIGSBERG (AT)

Stoly Siegmund ulehčují předběžné zhotovení izometrických linek. Vzhledem k 
vysoké přesnosti stolů můžou být mezioperační a závěrečné měření realizovány 
průběžně. Toto nemá vliv pouze na úsporu potencionální přímé práce, ale i na 
snížení oprav dílů.
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KONSTRUKCE VLAKŮ

STADLER BUSSNANG AG, BUSSNANG (CH)

Zde se vyrábí nárazové moduly a stříšky pro železniční vozy. Jsou vyrobeny 
z hliníku a stejně jako další individuální součásti jsou sestaveny na stolech 
Siegmund. Následně jsou všechny komponenty sestaveny a svařeny dohromady 
k vytvoření železničního vozu.
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KONSTRUKCE STROJŮ

KUHN-GELDROP BV, GELDROP (NL)

Kuhn-Geldrop BV je od února 2009 součástí mezinárodní skupiny KUHN, která 
prodává zemědělské stroje a vozidla. Lokalita v Geldropu je zodpovědná za vývoj 
a výrobu lisů a strojů na navíjení balíků.

V našem praktickém příkladu vidíte výrobu části lisu na seno. K dosažení co 
největší pracovní plochy byly spojeny dohromady dva svařovací stoly Siegmund, 
které usnadňují hladké a přesné upínání a svařování dlouhých součástí.
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INTERIÉR

S-FABER KFT., KECSKEMÉT (HU)

S-Faber z Maďarska se specializuje na výrobu unikátního vybavení prodejen. 
Zpracovávají různé materiály, jako jsou kovy, lakované a chromované prvky a 
nerezovou ocel.

Obrázky ukazují výrobu regálu. Tvar a velikost výrobků jsou často neobvyklé 
a modulární systém Siegmund pro tyto případy nabízí rychle konvertibilní a 
flexibilní pracovní plochu.



236

OCELOVÉ KONSTRUKCE

SCITEEX, WARSAW (PL)

Jednoduše větší - Víc pracovního prostoru, víc flexibility.  

Jestliže máte velké komponenty vyžadující hladké a přesné upnutí, 
řešením může být pravě systém platforem sestávající se z upínacích 
desek a stolů, který již byl realizován u mnoha zákazníků.

Množství opakovaných objednávek na tyto systémy jenom potvrzuje, 
že se toto řešení osvědčuje. V konečném důsledku bude vašim velkým 
přínosem rychlá a vysoce přesná produkce velkých výrobků.
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KOVOVÉ KONSTRUKCE

BAX METAAL, BERGEIJK (NL)

Již více než 25 let, společnost Bax Metaal z Nizozemí stojí za know-how, kvalitou 
a spolehlivostí v oblasti zpracování zakázkových plechových a trubkových 
konstrukcí vyrobených z nerezi, hliníku nebo oceli. Bax Metaal se spoléhá na 
kvalitu svařovacích stolů od lídra na světovém trhu. Před započetím výroby 
samotné, jsou jednotlivé projekty vyvíjeny ve spolupráci se zákazníkem ve 
vlastní konstrukční kanceláři. 3D modely Siegmund nabízí základ pro přesné a 
rychlé plánování svařovacích přípravků. Vyrobitelnost a realizace jednotlivých 
projektů pak může být konzultována společně se zákazníkem. Po přesném 
plánování produktu a koordinaci se zákazníkem, může výroba začít. Pokud jde 
o výrobu, Bax Metaal klade velký důraz na efektivitu a přesnost, což je důvod, 
proč se téměř všechny výrobní kroky provádí na svařovacích stolech Siegmund. 
Díky flexibilní pracovní ploše mohou být různé projekty realizovány s vysokou 
přesností. Krátké časy přestavení přípravků také zajišťují společnosti Bax Metaal 
konkurenceschopnou výrobu a pomáhají při hledání efektivního a hospodárného 
řešení pro každý projekt.
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KOVOVÉ KONSTRUKCE

GETZNER TEXTIL AG, BLUDENZ (AT)

Společnost Getzner Textil, založena v roce 1818, je vedoucím výrobcem vysoce 
kvalitních afrických oděvních damašků a je jedním z předních poskytovatelů 
módních tkanin pro košile. Móda stejně jako technické tkaniny nabízí inovativní 
sortiment. Inovativní způsob myšlení zaměstnanců Getzner Textil AG je jedním 
z hlavních důvodů, díky nimž je společnost schopna udržovat a rozšiřovat 
svůj záběr v mnoha obchodních a výrobních oblastech jak ze strategického, 
tak i provozního hlediska a to i navzdory stále se měnícím podmínkám. Aby 
bylo možné rychle a nezávisle přizpůsobit oblasti výroby, spoléhá se Getzner 
na svařovací a upínací systémy Siegmund. Na obrázcích můžete vidět výrobu 
protikolizní ochrany pro kabel vysokého napětí, stejně jako výrobu speciálního 
stolu pro dávkovací systémy. Po přibližně 9 – 10 hodinovém procesu svařování 
se speciální stůl otočí a osadí kontejnery (3x 1000 litrů) na výrobu textilu.
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SVAŘOVACÍ TECHNOLOGIE

HDB INDUSTRIEHANDEL GMBH,  
HERSCHBACH (DE)

Společnost má cca 10 zaměstnanců působících v oddělení prodeje, zákaznické 
podpory a servisu, kteří svým zákazníkům vždy zajišťují optimální služby. 
Skladové prostory, kanceláře, předváděcí místnost, stejně jako servisní centrum 
jsou k dipozici ve velkých prostorech, které poskytují dostatek místa k realizaci 
všech zakázek. HDB Schweissshop se zabývá svářečskou technikou všeho druhu. 
Prostřednictvím kanálu YouTube nabízejí pomoc svářečům, kteří zde můžou 
nalézt výukové nebo vysvětlující videozáznamy o WIG, MAG a MIG, Ehand, 
plazmovém svařování a řezání. Optikou svářeče poukazují na to, co vše je ve 
svařovací technologii možné a na to, že svařování je skutečným řemeslem.
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STROJNÍ ZAŘÍZENÍ

WELDMATIC LTD., SZIGETSZENTMIKLÓS (HU)

Společnost Weldmatic, která byla založena v roce 1994, se specializuje na 
vývoj automatizovaných systémů pro svařovací technologie. Mimo jiné 
vyrábějí výrobky na míru, jako jsou stroje pro podélné švové svařování pro 
konstrukci potrubí a kontejnerů.

Ve fotogalerii naleznete nastavitelný podélný švový svařovací stroj 
namontovaný na U-Forma úhelnících Siegmund. K tomu, aby tento stroj 
vyráběl přesné svary, musí být jeho kolejový systém přesně namontován. 
Speciální konstrukce z U-Forma úhelníků Siegmund poskytuje v tomto  
případě ideální základnu a má mnohem nižší pořizovací náklady ve  
srovnání s konkurenčními produkty. Pro uživatele znamená speciální 
konstrukce snadnou manipulaci.
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ZEMĚDĚLSTVÍ

SAATGUT STAUDERER, GROSSAITINGEN (DE)

Již čtvrtá generace provozuje zemědělský podnik Stauderer. Rodinný podnik 
se zaměřuje na zemědělství a rozmnožováním semen ve vlastním závodě na 
zpracování semen. Na svařovacím stole Siegmund vykonávají všechny potřebné 
opravné práce na farmě. Na stole se zároveň vyrábí i konstrukce a komponenty 
pro semenárnu.

Obrázky ukazují výrobu žebříku, který vede k bezpečnostní plošině zásobníku 
osiva. Na svařovacím stole Siegmund Systém 16 můžou být jednotlivé 
komponenty žebříku skompletovány jen v několika jednoduchých krocích a 
následně přesně svařeny.
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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

Polohovadla LetákWorkstation Leták
stranstran

OBJEDNEJTE SI TIŠTĚNÁ MÉDIA:

Jednoduše zaškrtněte, materiál vám rádi zašleme zdarma. 
Objednávkový formulář zašlete vašemu prodejci:

Nebo objednávejte přes online formulář: 
www.siegmund.com/catalog-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.
© 2019 Bernd Siegmund GmbH
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FC Augsburg, 1. Bundesliga
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Oficiální partner a sponzor

O B R Á Z K Y  Z  R O K U  2 0 1 8  /  2 0 1 9

Naši první sezónu jako sponzor FC Augsburg jsme se zkříženými prsty doufali, slavili, užívali si, vyhrávali a fandili –  
Siegmund je hrdý na uplynulou sezónu s FC Augsburg.

Michael Gregoritsch (AT), Pavel Kadeřábek (CZ)V souboji: Marco Richter (DE), Kingsley Coman (FR), Jan Morávek (CZ)

Philipp Max (DE), Theodor Gebre Selassie (CZ),  
Jiri Pavlenka (CZ)
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Oslava gólu: Hráči FC Augsburg slaví gól
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Specializované veletrhy: Německo

EMO, Hannover
16.09. – 21.09.2019
Pavilon 16, Stánek H15

Blechexpo, Stuttgart
05.11. – 08.11.2019
Pavilon 7, Stánek 7316

Czechia

MSV Brno
07.10. – 11.10.2019 

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


