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HEGESZ TŐA SZ TALOK ÉS RÖGZÍTŐ RENDSZEREK

Termékek és Promociók

A FEJLESZTÉSÜNK:
ELŐFESZÍTTÉS, HAJLÍTÁS ÉS EGYENGETÉS

Hegesztő és rögzítő asztalok a világ piacvezető gyártójtól.
Akár egyszemélyes vállalkozás vagy nagyipari termelésről
legyen szó, a megfelelő alapot kínáljuk a pontos és gyors
munkához.
TISZTELT HÖLGYEM / URAM,
A moduláris tartozékokkal ellátott precíziós rögzítőasztalok napjainkban szabványos
berendezésekké válnak számos gyártóüzemben. A világ legnagyobb hegesztő- és
szorítóasztal-gyártóinak iparágunk élvonalában állunk. Többek között kínáljuk
Önnek a legnehezebb, tömeggyártású hegesztőasztal – a Professional Extreme 8.8
(anyag összehasonlítás a 22. és 23. oldalon).
Ha még nem rendelkezik Siegmund termékekkel, akkor az első hegesztőasztal
meg fogja győzni Önt az előnyökről. Bárki, aki valaha is dolgozott egy Siegmund
hegesztő- és rögzítőasztal-rendszerrel, továbbra is a termékeinket projektekhez
vagy üzleti bővítésekhez kívánja használni.
A Siegmund hegesztési és rögzítési asztalai óriási csökkentést jelentenek a
munkaterhelés és az időtakarékosság érdekében minden potenciális felhasználó
számára. Függetlenül attól, hogy egyedi darabokat vagy tömeggyártmányokat
készít-e, a precíziós rögzítőasztal egyértelműen kifizetődik.
Ennek a szórólapnak a kiemelése a sok új különleges ajánlat valamint az új termékek
és újítások bemutatása. Szinte minden Siegmund termék keményített formában
kapható. A hegesztési és rögzítőasztalával együtt ez megbízható és tartós alapot
biztosít a projektjeihez.

Bernd Siegmund
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Keresse meg ezt a szimbólumot az új termékek azonosítására. Minden termék
szimbólummal rendelkezik az anyag és a felületi minőség meghatározásához.
További információ a 42. és 43. oldalon található.
A cikkszámok melletti pontok megmutatják a termék raktári állapotát. A Siegmundnál szinte minden termék folyamatosan raktáron van és azonnal készen áll.
 = Készleten lévő tétel
 = Megrendelésre gyártott tétel
Ez a szórólap csak egy kivonat a Bernd Siegmund GmbH különböző
termékválasztékából. Az egész termékcsalád, számos újítás és információ
megtalálható az új fő katalógusunkban (768 oldal) vagy a speciális
katalógusainkban vagy online a www.siegmund.com címen.
Győződjön meg termékeink minõségéről, és látogasson el hozzánk egy
szakkiállításon. A következő kiállítási időpontok megtalálhatók a szórólap
hátoldalán.
Kérjük, élvezze a bemutatónkat.

Daniel Siegmund

A Siegmund által kifejlesztett egyedi anyagok
olyan jellemzőket kínálnak, amelyeket nem
használnak a hagyományos hegesztőasztaloknál.
Győződjön meg róla.
ERŐSSÉGEINK- ÖN ELŐNYEI:
LEGKEMÉNYEBB HEGESZTŐASZTALOK

MÉRETEK

• Rendkívüli keménység jellemzi a speciálisan kifejlesztett ötvözetek
miatt a Professional Extreme hegesztőasztalokat
• Nagyobb korrózióállóság, plazma nitridálásnak köszönhetően
kopásmentesek és tartósak a hegesztőasztalok
• Jelentősen kevesebb a letapadás
• Felületi síkságát sok év intenzív használat mellett is megőrzi
(Professional Extreme 8.7 és 8.8)

• Hegesztőasztalok legnagyobb gyártójaként több
mint 50 országban van kereskedői hálózatunk
• Nagy csapat fejlesztőink állandó kapcsolatban
állnak ügyfeleinkkel

FELÜLETEN EDZETT TARTOZÉKOK

MINŐSÉG

• Megnövelt védelem rozsda ellen
• Jobb védelem a karcosodás ellen
• Javított védelem hegesztési reve ellen

• Termékinnovációk, magas minőségű anyagok,
pontos feldolgozás
• Termékek folyamatos fejlesztése az ügyfelekkel
és tapasztalatokkal

INNOVATÍV MODULÁRIS RENDSZER

TÁROLÁSI KAPACITÁS

• Moduláris, kompatibilis- a hegesztő és rögzítő asztal
rendszerek az Ön igényeinek megfelelően
• Speciális megoldások az ügyfelek igényei szerint

• Raktárterület 26.000 m²
• Kb. 2.000 – 5.000 hegesztőasztal és
kb. 1 millió tartozék raktáron
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2018 augusztusától Oberottmarshausen (D)

A már meglévő logisztikai és termelési
helyszíneink mellett új telephelyet építettünk
Oberottmarshausenben.
CÉLUNK: KORLÁTLAN ELÉRHETŐSÉG

Großaitingen (D)

Sok éven át a Bernd Siegmund GmbH sikeresen gyártott és forgalmazott hegesztőés rögzítőasztal-rendszereket világszerte. A világpiac vezetőjeként több mint 60.000 m²
áll rendelkezésre hegesztőasztalaink és tartozékaik készítéséhez és tárolásához a
cégcsoporton belül, beleértve az Oberottmarshausen és Skawina új épületét.
Oberottmarshausen új székhelyen (kb. 5 km-re Großaitingen) új, 18.000 m²-es raktárt
építettünk. Nagymértékben megnövelt tárolókapacitással képesek vagyunk csökkenteni
a szállítási határidőket világszerte, és megoszthatjuk helyét más márkákkal, mint például
az Amazon, a BMW, az Aldi és a Lidl.

Cégcsoportunk helyszínei:
Oberottmarshausen (D), Grossaitingen (D), Deggingen (D),
Gossau (CH), Skawina (PL), Lublin (PL), Ningbo (CN).

Deggingen (D)

Skawina (PL)

Működési terület kb. 150.000 m²,
termelési terület és raktár kb. 60.000 m²

Lublin (PL)
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Minden nap segítünk kisiparos és gépipari
vállalkozásoknak Siegmund hegesztőasztalokkal
több mint 50 országban.
SIEGMUND INTERNET ÉS ONLINESHOP
A precíziós hegesztőasztalok piacvezetőjeként több mint 50 országban van üzleti
kapcsolatunk. Ezért nemzetközi webes jelenlét feltétlenül szükséges számunkra.
Az a törekvésünk, hogy kommunikáljunk az Ön nemzeti nyelvén. Már kb.
30 nyelven elérhető szórólapjaink, fő katalógusaink a világhálón is.
Látogassa meg honlapunkat, és fedezze fel a teljes termékkínálatunkat, valamint
az alkalmazástechnikai fotókat és videókat. A nap 24 órájában megrendelheti
termékeinket a webshopban.
További információk a 6. és 7. oldalon vagy a
www.siegmund.com címen

www.siegmund.com
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www.siegmund.com

Látogasson el a www.siegmund.com weboldalra és
szerezzen digitális betekintést a Siegmund világába.
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VIDEÓK ÉS FILMEK

SIEGMUND IN ACTION

Számos termék- és alkalmazás-videó,
valamint film a rendkívül kemény
Professional Extreme hegesztőasztalunk
rendkívüli tartóssági tesztjeiről.

Fedezze fel a gyakorlati példákat a világ
különböző területeiről és ágazatairól.

www.siegmund.com/Vmovies

www.siegmund.com/Vpractise

ÖSSZES KIÁLLÍTÁS
DÁTUMA
Győződjön meg termékeink minőségéről és
látogasson el hozzánk a kiállítási standra.
Kiállítási naptárban minden kiállítás
időpontja megtalálható Németországban
és a világ minden táján.

www.siegmund.com/Vexhibition-info

Csak kattintson a www.siegmund.com-ra.
Várjuk Önt!

JELENLEGI MÉDIA

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

Minden aktuális ajánlatunk pl. szórólap
vagy katalógus letölthető honlapunkról.

Szerelési útmutatóink segítenek Önnek
lépésről lépésre a Siegmund hegesztő- és
rögzítőasztal-rendszerek beállításában.

www.siegmund.com/Vactualflyer

www.siegmund.com/Vassembly

MINDEN TARTOZÉKOK ÉS
ALUMÍNIUM KÉSZLETEK
Az összes tartozék készlet és különleges
készlet, beleértve az alumínium sorozatból
származó termékeket, megtalálható az
online boltunkban.

www.siegmund.com
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ÚJ A SIEGMUNDTÓL
SUB TABLE BOX

A szerszámok mindig elérhetőek.
Funkcionális fiókok Siegmund hegesztőasztalához.
Most már a 16, 22 rendszerben és Basic asztalok is.

SYSTEM 16 BASIC

SYSTEM 16

SYSTEM 22

Oldal 78

Oldal 78

Oldal 112

SYSTEM 28 BASIC

SYSTEM 28

Oldal 176

Oldal 176

ASZTALI SATU

Minden műhely alapfelszereltsége megbízható satu.
Mindegyik Siegmund hegesztőasztalhoz megfelelő
satut kínálunk Önnek.
System 16: Oldal 80
System 22: Oldal 112
System 28: Oldal 178
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ÉLVEZZE AZ INNOVÁCIÓ
ÉLMÉNYÉT!
Látogasson el hozzánk a Hannover-i Euroblech-en
23.10. – 26.10.2018: 14 Csarnok, Stand K18

SIEGMUND PREMIUM LIGHT

A munkadarabok rögzítéséhez most olyan könnyebb
termékeket kínálunk, amelyek kevésbé hatnak a maximális
terhelésre és könnyebben kezelhetők.
A vékonyabb anyagvastagság ellenére nincsenek minőségi veszteségek!
Kipróbáltuk a bevált speciális Extreme X8.7 ötvözet könnyű verzióját, amelyet
itt használunk. Ez a Professional Extreme 8.7 előnyeit nyújtja.
Különösen akkor, ha helymeghatározókkal vagy robotcellákkal együtt használják,
az alacsony súlyuknak köszönhetően hatékonyabban tud dolgozni.

Oktagonális asztalok oldal 41
U-alakú derékszög oldal 143
ASZTALI PRÉS RENDSZER 28

A deformált acéltermékeket egyenesítse ki, vagy távolítsa el a nemkívánatos
egyenlőtlenségeket vagy feszültségeket az anyagban a Siegmund új asztali préssel.
oldal 184

ÚJ A SIEGMUNDTÓL
OKTAGONÁLIS ASZTALOK RENDSZER 22

Oktagonális asztalok már elérhetők 22 rendszerben is.
Oldal 39

TOVÁBBI HEGESZTŐASZTAL MÉRETEK 22 RENDSZBEN

Még több fajta- további hegesztőasztal
méretek 22 rendszerben.
Oldal 32

ÚJ KIALAKÍTÁS A 22 RENDSZERBEN
LÉVŐ FOGÓK SZÁMÁRA

Minden szorító a 22 rendszerben
mostantól új kivitelben kapható.
Oldal 100
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EDZETT TARTOZÉKOK

Mostantól további kiegészítőket
kaphat nitridált változatban,
a sok jól ismert előnyökkel.

ÚJ KEZDET 2019

ÉLVEZZE AZ
INNOVÁCIÓ ÉLMÉNYÉT!
Látogasson el hozzánk a Hannover-i Euroblech-en
23.10. – 26.10.2018: 14 Csarnok, Stand K18

GYORS SZORÍTÓCSAVAR FOGANTYÚVAL

A gyors szorítócsavarral ellátott fogantyúval a
alkatrészek gyorsan és egyszerűen rögzíthetők
további eszközök nélkül.
Rendelhető 01.04.2019.

MAGASSÁGBAN ÁLLÍTHATÓ TÁMASZTÓ

A magasságban állítható.Méretskálával rendelkező
támasz szilárd alapfelületet biztosít a felépítményekhez
és minden rendszer furatában használható.
Rendelkezésre áll 16, 22 és 28 rendszerben.
Rendelhető 01.04.2019.

További információ megtalálható
az új fő katalógusunkban vagy a
www.siegmund.com címen
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Új Termék és Alkalmazás
katalógusunk már elérhető
az Ön nyelvén!

768 oldalon
Siegmund termékek,
alkalmazások , gyakorlati
példák és még sok más

KÉRJE INGYENESEN:
• Teljes termék kínálatunk teljes körű áttekintése
• Speciális formatervezés, mint a T-hornyú asztalok, nyolcszögletű asztalok és sok más
• Részletes technikai információk
• Alkalmazási minták minden cikkhez
• Széles körű tájékoztatást nyújt a Siegmund emelő és sín rendszerekről
• 32 nyelven elérhető
• Teljes ár

www.siegmund.com/catalog-order

Szkennelje be a QR kódot és
kérjen ingyenes katalógust vagy
használja a rendelési űrlapot a
242 oldalon.

TARTALOM

Siegmund a gyakorlatban
Oldal 206

RENDSZEREK

16 22 28

HEGESZTŐASZTALOK / ASZTALLÁBAK / KÉSZLETEK

28

32

34

SIEGMUND WORKSTATION

16

–

–

OKTAGONÁLIS ASZTALOK

38

39

40

VÉGÁLLÍTÓK

44

86

118

DERÉKSZÖGEK

50

90

126

CSAVAROK

62

96

146

SZORÍTÓK

66

100

152

PRIZMÁK

72

104

162

TÁMASZTÓK

73

108

167

GYORSSZORÍTÓ

76

110

170

SUB TABLE BOX

78

113

176

TARTOZÉKOK

80

112

178

ASZTALI PRÉS

–

–

184

MÁGNESES RÖGZÍTÉSTECHNOLÓGIA

186

K ARIMÁK

188

PNEUMATIK A SZORÍTÓ

191

K APCSOLÓDÓ ELEMEK

192

TAPADÁSMENTESÍTŐ

196

További tartozékok és pótalkatrészek a Siegmund Termék- és Alkalmazás katalógusban találhatók.
A főkatalógus megrendelhető az 242 oldalon vagy a www.siegmund.com/catalog oldalon, ingyenesen.
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SUB TABLE BOX
SZERSZÁMOK MINDIG ELÉRHETŐEK

Hozzon létre tárolóhelyet a hegesztőasztal
alatt a Siegmund praktikus Sub Table Box-al.

360 mm

ELRENDEZÉS ÉS TÁRHELY
A Siegmund ST Box segítségével mindig
megtalálja a szerszámokat. Hozzon létre tárolóhelyet
és rendezettséget a hegesztőasztalnál.
360 mm-es hely a fiókok számára

TERHELÉSI KAPACITÁS
ST Box maximum kb.100 kg.
Minden fiók kb. 50 kg.

JÓL VÉDETT
A teljesen zárt tok védi a fiókok tartalmát a
szennyeződésektől és a hegesztési varratoktól.

FELSZERELÉS
A hegesztőasztal méretétől vagy
a bordázattól függetlenül a ST Box
minden Siegmund hegesztőasztalához
csatlakoztatható.

TELEPÍTÉS
Minden szállítmányhoz összeszerelési
utasításokat is kap. A szerelés után
könnyen csatlakoztatható a ST Box a
hegesztőasztalhoz.
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ST BOX HEGESZTŐASZTALOKHOZ

System 16 Basic
Tájékoztatás, árak
és különleges
ajánlatok a
oldalon 78

ST BOX HEGESZTŐASZTALOKHOZ

System 16
Tájékoztatás, árak
és különleges
ajánlatok a
oldalon 78

ST BOX HEGESZTŐASZTALOKHOZ

System 22
Tájékoztatás, árak
és különleges
ajánlatok a
oldalon 112

Hegesztőasztal ST Box méretei
(hosszúság x szélesség x magasság):
630 x 510 x 420 mm
Hegesztőasztal ST Box súlya
fiókok nélkül: kb. 36 kg

ST BOX HEGESZTŐASZTALOKHOZ

System 28 Basic
Tájékoztatás, árak
és különleges
ajánlatok a
oldalon 176

ST BOX HEGESZTŐASZTALOKHOZ

Mostantól a Siegmund
ST Box is rendelkezésre áll
a 16. és 22. rendszerhez és a
Basic hegesztőasztalokhoz is.

System 28
Tájékoztatás, árak
és különleges
ajánlatok a
oldalon 176

SIEGMUND WORKSTATION
A MŰHELYEK MINDENESE

AZ ASZTALLEMEZ EXTRA
ERŐS ALAP KEMÉNYSÉGŰ
Asztal lemez: 1200 x 800 x 12 mm:
különleges Siegmund fejlesztésű X8.7 ötvözet
(plazma nitridálás nélkül)
Előnyei:
Karcállóság, kiváló ütésállóság,
nagy terhelhetőség és hosszú élettartam
FURAT
A furatok 16 mm átmérőjüek és az asztal felületén 50 mm-es
osztásban helyezkednek el. Természetesen a teljes Siegmund
termékválaszték kompatibilis a Siegmund Workstation-nel.

PISZKOSDÁS ELLENI VÉDELEM
Az asztal alatti két lap védi a szerszámokat a
hegesztési revétől és a szennyeződésektől. A
tisztításhoz húzza ki a két lapot, mint a fiókokat.

LÁBAK
A láb és a görgő kombinációjával a Siegmund
Workstation mozgathatja. Az alaplemezek
finom állíthatósága precíz munkafelületet
biztosítanak.
(Görgő opcionális)

KAPACITÁS
Az új Siegmund Workstation az alap asztallemezzel
kb. 1.000 kg súlyú, Kérjük vegye figyelembe,
hogy görgők használatával a terhelési kapacitás
kb. 400 kg-ra csökken.

600 mm

600 mm

MEGFELELŐ TÁROLÁS
A Siegmund Workstation számos Siegmund cikket tartalmaz.
Különféle kiegészítők tárolhatók a polcokon. Így minden elérhető.
Opcionálisan kiegészítheti a munkaállomását a praktikus,
különböző magasságú fiókokkal. Itt szinte bármilyen szerszám
elhelyezhető. A kiegészítés bármikor utánrendelhető.
600 mm-es hely a fiókok bal és jobb oldalán.
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KÜLÖNLEGES
KEDVEZMÉNY
2018
BEST OF
A "Gyártástechnológia" kategóriában
a SIEGMUND WORKSTATION az
INDUSTRIEPREIS 2018-at elnyerte.

PROFESSIONAL EXTREME 8.7
1200 x 800 x 12 mm
Az asztal lemez edzett, erősített szerszámacél, mely különleges
Siegmund által kitfejlesztett Siegmund X8.7 anyagből készül
Furat Ø 16 mm
Furat osztástávolság az asztal tetején: 50 mm
Minden munkaállomáshoz adunk összeszerelési
utasítást az összeállításhoz.

SIEGMUND WORKSTATION
BELEÉRTVE A SZERSZÁMTARTÓKAT, FIÓKOKAT ÉS KIEGÉSZÍTŐKET

2.030 €

180 mm

Cikkszám 2-167193

240 mm

2 x 004210

1 x 164000

1 x 004215

115 mm

tartalmazza

4 x 160620

Súlya:
kerekek és fiók nélkül kb. 139 kg

12 x 160510

8 x 160420.N
90 mm

Munkaállomás méretei:
(hosszúság x szélesség x magasság):
1200 x 800 x 850 mm
4 x 160108.N

2 x 160110.N

Feltüntetett árak Euroban értendők és nem tartalmázzák az ÁFÁ-t,
a csomagolási és szállítási költséget sem.

1 x 163999
17

SIEGMUND WORKSTATION
KÜLÖNLEGES AJÁNLAT
2018

Siegmund Workstation

BEST OF

tartalmazza a szerszámtartót
és kiegészítőket

1.648 €

600 mm

600 mm

Cikkszám 2-167100

600 mm-es hely
a fiókok bal
és jobb oldalán.

PROFESSIONAL EXTREME 8.7
1200 x 800 x 12 mm
Az asztal lemez edzett, erősített szerszámacél, mely különleges
Siegmund által kitfejlesztett Siegmund X8.7 anyagből készül
Furat Ø 16 mm
Furat osztástávolság az asztal tetején: 50 mm

A polcok, a prizma tartó a szerszámfal
mind balra, mind jobbra felszerelhető.

4 x 160620

12 x 160510

8 x 160420.N

90 mm

115 mm

Tartozékok:

4 x 160108.N

2 x 160110.N

Siegmund Workstation

Siegmund Workstation

beleértve a szerszámtartókat

Basic verzió

1 x 163999

szerszámtartók vagy tartozékok nélkül

988 €

1.098 €

Feltüntetett árak Euroban értendők és nem tartalmázzák az ÁFÁ-t, a csomagolási és szállítási költséget sem.

600 mm-es hely
a fiókok bal
és jobb oldalán.

600 mm

600 mm

600 mm
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600 mm-es hely
a fiókok bal
és jobb oldalán.

600 mm

Cikkszám 2-164002

Cikkszám 2-164001

KONFIGURÁCIÓ
Fiók 60 mm

Perforált lemez

max. terhelhetőség kb. 50 kg
400

590 mm

119 €

mm
50 mm

60 mm

Felár

1200 x 800 x 12 mm,
Átedzett szerszámacél speciális Siegmund X8.7 ötvözettel
Furat Ø 16 mm, Furat osztástávolság az asztal tetején: 50 mm

Cikkszám 2-004200

628 €
Cikkszám 2-164003

Fiók 120 mm

Rögzítőtartó

max. terhelhetőség kb. 50 kg

400

mm

136 €

110 mm

120 mm

Felár

590 mm

Cikkszám 2-004205

Felár

21 €
Cikkszám 2-164030

Fiók 180 mm

Polc

max. terhelhetőség kb. 50 kg

max. terhelhetőség kb. 10 kg
590 mm

Felár

146 €

mm

110 mm

180 mm

400

Felár

22 €

Cikkszám 2-004210

Cikkszám 2-004020

Fiók 240 mm

Csavar és prizma tartó

Felár

156 €

590 mm

400

mm
110 mm

240 mm

max. terhelhetőség kb. 50 kg
Felár

25 €

Cikkszám 2-004215

Cikkszám 2-164035

Prémium satu

Szerszámfal polccal

adapter lemezzel és csavarral

Polc Nagy: max. terhelhetőség kb. 30 kg

Felár

Felár

227 €

81 €

Cikkszám 2-004300

Cikkszám 2-004025

4-görgős összeállítás

ÖSSZESZERELÉS
ÉS BEÁLLÍTÁS

Kapacitása Workstation kb. 400 kg
Felár

Az összeszerelési utasítás minden
munkaállomás szállítmány része.
Az egyedi összeállítási lépések a
munkaasztal teljes összeállításáig
bemutatásra kerülnek benne.

125 €
Cikkszám 2-004100
Az alaplemez lefelé vagy fölfelé mozgatásával
könnyen válthat a láb és a görgő között.

Példa összeállítások
60 mm
60 mm
60 mm

60 mm

60 mm
60 mm
120 mm

180 mm

120 mm

240 mm

240 mm

4x 004200
1x 004210
1x 004215

120 mm

180 mm

240 mm

180 mm

240 mm

240 mm

2x 004200
3x 004205
3x 004215

2x 004210
1x 004215

60 mm
120 mm

180 mm

1x 004200
1x 004205
1x 004210

SIEGMUND WORKSTATION
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A MUNKATERÜLETEN

FÉM FELDOLGOZÁS A
CSŐVEZETÉK ÉPÍTÉS –
STERN EDELSTAHL GMBH, GERMANY
A német Stern Edelstahl GmbH sok-sok generáció tapasztalataira
támaszkodik, és kiváló szolgáltatást nyújt a csővezeték-építés,
a csarnokgyártás, a víz- és szennyvíztechnológia, valamint a
fémfeldolgozás területén. Annak érdekében, hogy ügyfelei mindig
a legmagasabb minőséget és megbízhatóságot kapják, a
Stern Edelstahl a termékeit a Siegmund hegesztőasztalokon és az
új Siegmund Workstation-on gyártja.

A Siegmund Workstation-on
rengeteg helye van, könnyen
összeállíthatok bármit.

A képeken látható a csőalkatrészek, valamint a fémlemezek
gyártása. Az összes komponens a Siegmund Workstation-on kerül
összeállításra és hegesztésre.

[Florian Fleischmann szakmunkás a Stern Edelstahl GmbH]
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HEGESZTŐASZTAL
A hegesztőasztalok hosszú élettartama
és magas keménysége az alapanyagnál
kezdődik.
S iegmund hegesztőasztal mellett dönt Ön pénzt
takarít meg. Köszönhető a kiváló minőségű
hegesztőasztalnak, amely segít abban, hogy
munkáját lényegesen nagyobb pontossággal
és alacsonyabb hibaaránnyal végezze.

PROFESSIONAL 750 1
Keménység Vickers-ben

PROFESSIONAL 750 2

plazmanitridálás nélkül

plazma nitridálással

Alap keménység kb. 165 – 220 Vickers

Alap keménység kb. 165 – 220 Vickers
Felület keménysége kb. 450 – 750 Vickers
BAR-bevonat
Vas nitrid
Átmeneti régió

Anyaga

Különleges alapanyag
S355J2+N

Különleges alapanyag
S355J2+N

Átmeneti régió
Vas nitrid
BAR-bevonat

Alap keménység
Felület keménysége
Ütésállóság
Karcállóság
Hegesztési reve elleni védelem
Korrozióállóság
Terelés
Egyenletesség új állapotban
Egyenletesség fentartása intenzív használat alatt
Élettartam magas használat























Különböző anyagok összehasonításával és kiértékelésünkkel szeretnénk Önnek segíteni a megfelelő hegesztőasztal kiválasztásához.
1
2

Minden 28-as rendszerű Basic asztalra vonatkozik.
Minden 16-as rendszerű Basic asztalra vonatkozik.

KEMÉNYSÉG ÖSSZEHASONLÍTÁSA: FELÜLETI KEMÉNYSÉG
Plazma nitridálást követő BAR-bevonat véd a karcolódástól, korróziótól és a hegesztési reve-től.

Hozzávetőleges érték Vickersben

Professional 750 *

Professional Extreme 8.7 *
www.siegmund.com/
Vplasmanitration

Professional Extreme 8.8 *

150
*

Plazma nitridálással

350

550

750

950

1150

Mi sikertermékünk Professional Extreme 8.7 és 8.8:
Rendkívüli keménység és hosszú élettartam

Keménység teszt –
Professional Extreme:
www.siegmund.com/
Vhardness

PROFESSIONAL EXTREME 8.7

PROFESSIONAL EXTREME 8.8

Alap keménység kb. 280 – 340 Vickers
Felület keménysége kb. 450 – 850 Vickers

Alap keménység kb. 360 – 420 Vickers
Felület keménysége kb. 500 – 900 Vickers

plazma nitridálással

plazma nitridálással

BAR-bevonat
Vas nitrid
Átmeneti régió

BAR-bevonat
Vas nitrid
Átmeneti régió

Át-edzett szerszámacél a mi
speciális ötvözetünk Siegmund X8.7

Át-edzett szerszámacél a mi
speciális ötvözetünk Siegmund X8.8

Átmeneti régió
Vas nitrid
BAR-bevonat

Átmeneti régió
Vas nitrid
BAR-bevonat























 Elmúlt évek tulajdonság javulását mutatja.

Professional Extreme 8.7 és 8.8 oldalfelülete speciális alapanyagból
készül S355J2+N, tartalmazza a plazma-nitridálást és a BAR bevonatot.

KEMÉNYSÉG ÖSSZEHASONLÍTÁSA: ALAP KEMÉNYSÉG
A nagy alapanyag keménysége a lényeges keménység, ez teszi lehetővé a nagy ütésállóságot és a hosszú élettartamot a hegesztőasztalra.

Hozzávetőleges érték Vickersben

Basic / Professional 750

Professional Extreme 8.7

Professional Extreme 8.8

150

250

350

450
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SYSTEM 16
FILIGRÁN ALKALMAZÁSOK

A megfelelő munkahely alapja
minden egyes alkalmazáshoz –
a Siegmund rendszerek áttekintése
SYSTEM 16
Az egyszerű alkalmazásokhoz kis
tömegű, max. kb. 1.000 kg
lábankénti terheléshez, szabványos
felszereléssel, a 16-os rendszert
ajánljuk. Az 50 mm-es
furattávolságnak köszönhetően
könnyedén rögzítheti a kisebb
alkatrészeket is.

ANYAGOK
Anyag vastagság kb. 11,5 – 13 mm

PROFESSIONAL 750
Magas minőségű acél S355J2+N,
plazma nitridált és BAR bevonattal

PROFESSIONAL EXTREME 8.7
Edzett szerszámacél X8.7,
plazma nitridált és BAR bevonattal

SYSTEM 22
Egyre több ügyfél választja a
22-es rendszert. Stabilabb,
mint a 16-os rendszer és
könnyebb, mint a 28 rendszer.

SYSTEM 28
Ha különböző vagy főként nagy
projekteket kíván megvalósítani,
akkor a 28 rendszer ideális. Itt
a lábak alapból kb. 2.000 kg-ig
lterhelhetőek. A tartozékokkal
szilárd rögzítést készíthet, amelyek
még nagy, nehéz alkalmazásoknál
is megállják a helyüket.

FURAT Ø 16 MM
1. Furatok az asztal felületén 50x50 mm osztással
2. Furatok 2 mm-es rádiusszal
3. Az asztal szélein és sarkain 3 / 6 mm rádiusz
4. A
 sztal oldalának magassága 100 mm
Furattávolság az asztal oldalán 25 mm
5. A felületen skálával ellátva
6. Bordázattal erősített kivitel

1

KOMPATIBILIS
A Siegmund szofisztikált moduláris
rendszerének köszönhetően minden
rendszer összekötő elemekkel
csatlakoztatható.

4

2

3

5

6

SYSTEM 22

SYSTEM 28

SOKKAL STABILABB MINT A S16 RENDSZER,
ÉS OLCSÓBB MINT S28 RENDSZER

NAGY TEHERBÍRÁSÚ ALKALMAZÁSOK

ANYAG

ANYAGOK

Anyag vastagság kb. 17 – 19 mm

Anyag vastagság kb. 24,5 – 27 mm

PROFESSIONAL 750

PROFESSIONAL 750

Magas minőségű acél S355J2+N,
plazma nitridált és BAR bevonattal

Magas minőségű acél S355J2+N,
plazma nitridált és BAR bevonattal

PROFESSIONAL EXTREME 8.7 / 8.8
Edzett szerszámacél X8.7 / X8.8,
plazma nitridált és BAR bevonattal

FURAT Ø 22 MM

FURAT Ø 28 MM

1. F uratok az asztal felületén diagonális
osztással vagy 100x100 mm osztással
2. Furatok 2,5 mm-es rádiusszal
3. Az asztal szélein és sarkain 3 / 6 mm rádiusz
4. A
 sztal oldalának magassága 150 mm
Furattávolság az asztal oldalán 50 mm
5. A felületen skálával ellátva
6. Bordázattal erősített kivitel

1. F uratok az asztal felületén diagonális
osztással vagy 100x100 mm osztással
2. Furatok 3 mm-es rádiusszal
3. A
 z asztal szélein és sarkain
3 / 6 mm rádiusz
4. A
 sztal oldalának magassága 200 mm
Furattávolság az asztal oldalán 50 mm
5. A felületen skálával ellátva
6. Bordázattal erősített kivitel

1

1

2

3

5

4

2

6

3

4

5

6
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SYSTEM 16

SYSTEM 28

BASIC

GAZDASÁGOS MEGOLDÁS

GAZDASÁGOS MEGOLDÁS

ANYAG

ANYAG

Anyag vastagság kb. 11,5 – 13 mm

Az asztal anyagvastagsága kb. 24,5 – 27 mm

BASIC

BASIC

Magas minőségű acél S355J2+N,
plazma nitridált és BAR bevonattal

Magas minőségű acél S355J2+N,
Plazmanitridálás nélkül

FURAT Ø 16 MM

FURAT Ø 28 MM

1. F uratok az asztal felületén
50x50 mm osztással
2. Furatok 2 mm-es rádiusszal
3. Az asztal szélein és sarkain 3 / 6 mm rádiusz
4. Asztal oldalának magassága 50 mm
5. Furattávolság az asztal oldalán 50 mm
6. Bordázattal erősített kivitel

1. F uratok az asztal felületén
100x100 mm osztással
2. Furatok 3 mm-es rádiusszal
3. Az asztal szélein és sarkain 3 / 6 mm rádiusz
4. Oldalfelület nélkül
5. 8x45° lesarkítás asztal összeszereléshez
6. M
 12-es menet az asztal mind
a 4 oldalán 200 mm-enként

1

1

2

3
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BASIC

5

4

2

6

3

4

5

6

Takarítson meg akár 40%
munkaidőt a Siegmund
hegesztőasztalaival.
A Siegmund hegesztő- és rögzítőasztalokkal nagy
pontosságának köszönhetően sokkal gyorsabban,
pontosabban és alacsonyabb hibaaránnyal dolgozhat.
Nagyon rövid idő alatt számos alkalmazást lehetőséget
találhat a Siegmund moduláris rendszerhez. Ez csökkenti
a beállítási időt, és csökkenti a raktározási igényt,
és a költségeket.

SYSTEM 16

BASIC

GAZDASÁGOS MEGOLDÁS
Összes asztal ára csökkent a fő katalógushoz képest.

HEGESZTŐASZTALOK

BASIC
50x50 mm-es rács
Plazma nitridálással 1

Asztalméret
1,0 x 1,0 m

1.095 €

4 Lábak | kb. 183 kg

4-161010.P

1,2 x 0,8 m

1.095 €

4 Lábak | kb. 173 kg

4-161025.P

1,2 x 1,2 m

1.425 €

4 Lábak | kb. 242 kg

4-161015.P

1,5 x 1,0 m

1.535 €

4 Lábak | kb. 244 kg

4-161035.P

Ajánlott maximális statikai összsúly: 4 lábnál 1.000 kg egyenletes tehereloszlás esetén. (adatok basic lábra vonatkoznak)

 = Termék raktáron van

Padló rögzítő

Görgők rögztőfékkel

Cikkszám

161856

4-160877.XX

4-161855.XX 2

4-160879.XX 2

4-160874.XX

Kapacitás lábanként

1.000 kg

1.000 kg

200 kg

200 kg

1.000 kg

Láb magasság

815 mm

550 – 950 mm

815 mm

600 – 900 mm

815 mm

Asztalmagasság

850 mm

600 – 1.000 mm

850 mm

650 – 950 mm

850 mm

Finom beállítás

50 mm

40 mm

50 mm

40 mm

50 mm

tartalmazza

51 €

56 €

83 €

57 €

Felár asztallábhoz

Cikkszám

Szorító

Szorító csavar

Végállító

Derékszög

Derékszög

polírozott

polírozott

nitridált

nitridált

nitridált

nitridált

160620

160510

160420.N

160108.N

160110.N

160162.N

Basic készlettel 1: 4-161200

4x

12 x

8x

4x

2x

Basic készlettel 2: 4-161300

8x

16 x

10 x

4x

4x

INTERNET
A www.siegmund.com oldalon számos információkat találhat
cégünkről, a termékek teljes skálájáról és felhasználási lehetőségekről,
valamint számos alkalmazási példát. Várjuk látogatását.

www.siegmund.com

300 mm

90 mm

25 mm

KÉSZLETEK
Anyag

115 mm

Megjezgyés: A görgő nem megengedett a 1,2 x 0,8m-es asztalokhoz a dőlés veszélye miatt.

53 mm

2
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Állítható magasságú,
rögzíthető görgökkel

ASZTALLÁBAK

Állítható magasságú

Standard felszereltség

 = Termék rendelés után kerül legyártásra

Derékszög

702 €
2x

1.174 €

AJÁNLATUNK MINDEN SIEGMUND HEGESZTŐASZTALHOZ

TAPADÁSMENTESÍTŐ FOLYADÉK

SUB TABLE BOX

A nem gyúlékony, vízben oldódó tapadásmentesítő
folyadék segít megelőzni a hegesztési reve
letapadását, a plazma-nitrid felületen felül.
Cikkszám 2-000924

Tárolóhely a hegesztőasztalnál.
ST Box tartalmaz 2 fiókot.

14 €

493 €

Cikkszám 2-161900.1

KÜLÖNLEGES
KEDVEZMÉNY
BASIC
1200 x 1200 x 50 mm
magas minőségű acél S355J2+N,
tartalmazza a plazma nitridálást és a BAR-bevonatot
Furatok az asztal felületén 50x50 mm osztással

HEGESZTŐASZTAL TARTOZÉKAIVAL:

2.195 €

Ahelyett /
2.883 € Katalógus ár

Cikkszám 4-168615.P

Kompatibilis
Minden Siegmund 16-as
rendszerű elem kompatibilis a
Basic 16 rendszerrel.

1

Plazma nitridálással
Jól véd a rozsda, karcok és a
hegesztési reve ellen.

TARTOZÉK KÉSZLET 163999

Excentrikus végállító
Inbuszkulcs
Kefe
Csiszolókő
Tisztító - Basic
Tapadásmentesítő folyadék
Hegesztőpisztoly tartó

90° / 120°

4 x 160620

4 x 160740

tartalmazza

ONLINE BOLT
Látogasson el online boltunkba.
Egy kattintással egyszerűen és
kényelmesen megrendelheti
termékeit a nap 24 órájában.

12 x 160510

4 x 160645.1

4 x 160108.N

1 x 160402.N

1 x 160852

1 x 160820

1 x 000942

1 x 160920

Feltüntetett árak Euroban értendők és nem tartalmázzák az
ÁFÁ-t, a csomagolási és szállítási költséget sem.

8 x 160420.N

90 mm

Érték: 96 €

25 mm

160402.N
160852
160820
000942
000911
000921
160920

115 mm

(Grátisz minden készlethez)

2 x 160110.N

1 x 000911

1 x 000921
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SYSTEM 16
FILIGRÁN ALKALMAZÁSOK
Összes asztal ára csökkent a fő katalógushoz képest.

Asztalméret

PROFESSIONAL 750
50x50 mm-es rács
Plazmanitridálás nélkül 1

1,0 x 0,5 m
4 Lábak | kb. 128 kg

PROFESSIONAL EXTREME 8.7

50x50 mm-es rács
Plazma nitridálással 2

50x50 mm-es rács
Plazmanitridálás nélkül 1

50x50 mm-es rács
Plazma nitridálással 2

930 €

1.018 €

1.045 €

1.133 €

4-160005

4-160005.P

4-160005.X07

4-160005.X7

1,0 x 1,0 m

1.251 €

1.357 €

1.362 €

1.469 €

4 Lábak | kb. 193 kg

4-160010

4-160010.P

4-160010.X07

4-160010.X7

1,2 x 0,8 m

1.251 €

1.357 €

1.475 €

1.582 €

4 Lábak | kb. 195 kg

4-160025

4-160025.P

4-160025.X07

4-160025.X7

1,2 x 1,2 m

1.517 €

1.700 €

1.739 €

1.922 €

4 Lábak | kb. 261 kg

4-160015

4-160015.P

4-160015.X07

4-160015.X7

1,5 x 1,0 m

1.636 €

1.799 €

1.852 €

2.015 €

4 Lábak | kb. 281 kg

4-160035

4-160035.P

4-160035.X07

4-160035.X7

1,5 x 1,5 m

2.195 €

2.415 €

2.438 €

2.658 €

4 Lábak | kb. 397 kg

4-160050

4-160050.P

4-160050.X07

4-160050.X7

2,0 x 1,0 m

2.113 €

2.415 €

2.356 €

2.658 €

4 Lábak | kb. 354 kg

4-160020

4-160020.P

4-160020.X07

4-160020.X7

2,0 x 1,2 m

2.548 €

2.855 €

2.895 €

3.202 €

4 Lábak | kb. 415 kg

4-160060

4-160060.P

4-160060.X07

4-160060.X7

2,4 x 1,2 m

2.973 €

3.295 €

3.416 €

3.737 €

6 Lábak | kb. 503 kg

4-160030

4-160030.P

4-160030.X07

4-160030.X7

3,0 x 1,5 m *

4.389 €

4.829 €

4.875 €

5.315 €

4-160050.2

4-160050.P.2

4-160050.X07.2

4-160050.X7.2

4,0 x 2,0 m
8 Lábak | kb. 1.297 kg

6.705 €

7.475 €

4-160055.X07

4-160055.X7

Ajánlott maximális statikai összsúly: 4 lábnál 2.000 kg egyenletes tehereloszlás esetén. (adatok basic lábra vonatkoznak)

 = Termék raktáron van
 = Termék rendelés után kerül legyártásra

ASZTALLÁBAK

Görgők rögztőfékkel

Állítható magasságú

Standard felszereltség,
alternatív magasság

Két asztalból áll: 1,5 x 1,5 m tartalmazza a 6 csatlakozócsavart.

Standard felszereltség

*

Állítható magasságú,
rögzíthető görgökkel

8 Lábak | kb. 795 kg

Padló rögzítő

HEGESZTŐASZTALOK

Cikkszám

160858.X

160857.X 3

4-160877.XX

4-160876.XX 4

4-160879.XX 4

4-160875.XX

Kapacitás lábanként

1.000 kg

1.000 kg

1.000 kg

200 kg

200 kg

1.000 kg

Láb magasság

750 mm

850 mm

550 – 950 mm

750 mm

600 – 900 mm

750 mm

Asztalmagasság

850 mm

950 mm

650 – 1.050 mm

850 mm

700 – 1.000 mm

850 mm

40 mm

40 mm

40 mm

40 mm

40 mm

50 mm

tartalmazza

---

51 €

56 €

83 €

57 €

Finom beállítás
Felár asztallábhoz
3

Standard felszereltség alternatív magasság: C serélhető felár nélkül.

4

Görgök használata: N
 em ajánlott 6 vagy 8 lábbal rendelkező hegesztőasztalokhoz. Borulásveszély miatt nem ajánlott 1,0 x 0,5 m és 1,2 x 0,8 m asztaloknál sem.

200 mm

35 – 125 mm

250 mm

Szorító

Cikkszám

30

polírozott /
nitridált

160610

300 mm

90 mm

25 mm

53 mm

KÉSZLETEK
Anyag

80 mm

90° / 120°

115 mm

200 mm

360°

Szorító

Prizma

Szorító csavar

Végállító

Végállító

Derékszög

Derékszög

polírozott

polírozott

polírozott

nitridált

nitridált

nitridált

nitridált

nitridált

nitridált

160630

160645.1

160510

160410.N

160420.N

160108.N

160110.N

160162.N

160161+63.N

4x

4x

4x

12 x

Derékszög Fordító derékszög

Készlet 1: 4-163100

4x

Készlet 2: 4-163200

6x

2x

4x

18 x

4x

6x

6x

6x

2x

Készlet 3: 4-163300

8x

4x

4x

24 x

4x

8x

8x

8x

2x

Készlet 4: 4-163400

10 x

4x

8x

30 x

8x

10 x

10 x

10 x

4x

1x+1x

Készlet 5: 4-163500

12 x

6x

8x

36 x

8x

12 x

12 x

12 x

4x

1x+1x

AJÁNLATUNK MINDEN SIEGMUND HEGESZTŐASZTALHOZ

TAPADÁSMENTESÍTŐ FOLYADÉK

SUB TABLE BOX

A nem gyúlékony, vízben oldódó tapadásmentesítő
folyadék segít megelőzni a hegesztési reve
letapadását, a plazma-nitrid felületen felül.
Cikkszám 2-000924

Tárolóhely a hegesztőasztalnál. 
ST Box tartalmaz 2 fiókot.

14 €

493 €

Cikkszám 2-160900.1

KÜLÖNLEGES
KEDVEZMÉNY
PROFESSIONAL EXTREME 8.7
1500 x 1000 x 100 mm
Átedzett szerszámacél speciális Siegmund X8.7 ötvözettel,
tartalmazza a plazma nitridálást és a BAR-bevonatot
Furatok az asztal felületén 50x50 mm osztással

HEGESZTŐASZTAL TARTOZÉKAIVAL:

3.295 €
Ahelyett /
4.313 €

Katalógus ár

Cikkszám 4-168135.X7

1

Plazmanitridálás nélkül

2

Nincs védve a rozsda, karcolások
és hegesztési reve letapadása
ellen. Tapadásmentesítő spray
használata javasolt a hegesztési
reve letapadása ellen.

Plazma nitridálással
Jól véd a rozsda, karcok és a
hegesztési reve ellen.

Az alapanyag keménység kisebb mértéke
miatt a Professional 750 es asztalok
gyorsabban használódnak el.

TARTOZÉK KÉSZLET 163999
(Grátisz minden készlethez)
Excentrikus végállító
Imbuszkulcs
Kefe
Csiszolókő
Tisztító - Basic
Tapadásmentesítő folyadék
Hegesztőpisztoly tartó
Érték: 96 €

56 0 m m

1 x 160900.1

6 x 160610

nitridált

nitridált

160134+36.N

160146+48.N

12 x 160510

Szerszámkocsi

6 x 160420.N

25 mm

115 mm

Derékszög

4 x 160645.1

tartalmazza

680 mm

Derékszög

2 x 160630

5

90 mm

750 mm
500 mm

90° / 120°

4 x 160108.N

300 mm

160402.N
160852
160820
000942
000911
000921
160920

2 x 160110.N

2 x 160162.N

160910 5
941 €

1 x 160402.N

1 x 160852

1 x 160820

1 x 000942

1.680 €
2.470 €

1x+1x
1x+1x
1x+1x
5

1x+1x

1x

3.733 €

1x

4.934 €

Készletek szerszámtartó nélkül. A
 lternatívaként a szerszámtartó helyett ST box-ot kaphat
fiókókkal (Cikkszám: 160900) és egy 1L-es Tapadásmentesítő folyadékot (Cikkszám: 000924)

1 x 160920

Feltüntetett árak Euroban értendők és nem tartalmázzák az
ÁFÁ-t, a csomagolási és szállítási költséget sem.

1 x 000911

1 x 000921
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SYSTEM 22
SOKKAL STABILABB MINT A S16 RENDSZER, ÉS OLCSÓBB MINT S28 RENDSZER
Összes asztal ára csökkent a fő katalógushoz képest.

HEGESZTŐASZTALOK

PROFESSIONAL 750
100x100 mm-es rács
Plazma nitridálással 2

Asztalméret
1,0 x 1,0 m
4 Lábak | kb. 301 kg

1,2 x 0,8 m
4 Lábak | kb. 295 kg

1,2 x 1,2 m
4 Lábak | kb. 395 kg

1,5 x 1,0 m
4 Lábak | kb. 420 kg

1,5 x 1,5 m
4 Lábak | kb. 585 kg

2,0 x 1,0 m
4 Lábak | kb. 529 kg

2,0 x 2,0 m
4 Lábak | kb. 951 kg

2,4 x 1,2 m
6 Lábak | kb. 739 kg

3,0 x 1,5 m
6 Lábak | kb. 1.097 kg

4,0 x 2,0 m
8 Lábak | kb. 1.851 kg

Diagonális ráccsal
Plazmanitridálás nélkül 1

Diagonális ráccsal
Plazma nitridálással 2

1.382 €

1.305 €

1.535 €

4-220010.P

4-220010.D

4-220010.PD

1.382 €

1.305 €

1.535 €

4-220025.P

4-220025.D

4-220025.PD

1.778 €

1.679 €

1.975 €

4-220015.P

4-220015.D

4-220015.PD

1.778 €

1.679 €

1.975 €

4-220035.P

4-220035.D

4-220035.PD

2.520 €

2.379 €

2.800 €

4-220050.P

4-220050.D

4-220050.PD

2.251 €

2.125 €

2.500 €

4-220020.P

4-220020.D

220020.PD

3.956 €

3.736 €

4.395 €

4-220045.P

4-220045.D

4-220045.PD

2.867 €

2.707 €

3.185 €

4-220030.P

4-220030.D

4-220030.PD

4.170 €

3.939 €

4.633 €

4-220040.P

4-220040.D

4-220040.PD

6.926 €

6.541 €

7.695 €

4-220055.P

4-220055.D

4-220055.PD

Ajánlott maximális statikai összsúly: 4 lábnál 3.000 kg egyenletes tehereloszlás esetén. (adatok basic lábra vonatkoznak)

 = Termék raktáron van

4-220878.XX

4-220877.XX

4-220866.XX 4

4-220879.XX 4

4-220874.XX

Kapacitás lábanként

1.000 kg

1.000 kg

1.000 kg

1.000 kg

800 kg

800 kg

1.000 kg

Láb magasság

700 mm

800 mm

500 – 800 mm

550 – 900 mm

700 mm

600 – 850 mm

700 mm

Asztalmagasság

850 mm

950 mm

650 – 950 mm

700 – 1.050 mm

850 mm

750 – 1000 mm

850 mm

Finom beállítás

50 mm

50 mm

50 mm

50 mm

20 mm

20 mm

50 mm

tartalmazza

---

61 €

61 €

81 €

98 €

57 €

3

Standard felszereltség alternatív magasság: Cserélhető felár nélkül.

4

Görgök használata: N
 em ajánlott 6 lábbal rendelkező hegesztőasztalokhoz.

300 mm

Mágneses
csavar
Alumínium

Végállító

Végállító

Végállító

Végállító

polírozott

nitridált

nitridált

nitridált

nitridált

nitridált

nitridált

nitridált

220510

220740

220410.N

220420.N

220426.N

220430.N

220110.N

220152.N

220116.N

4x

4x

2x

2x

4x

6x

6x

2x

4x

2x

4x

8x

8x

2x

6x

2x

30 x

8x

10 x

10 x

2x

2x

8x

2x

30 x

8x

12 x

12 x

4x

4x

10 x

2x

Szorító

Szorító

Prizma

Csavar

Anyag

polírozott

polírozott polírozott

Cikkszám

220610.1

220630.1

4x

2x

Készlet 2: 4-223200

6x

4x

4x

18 x

Készlet 3: 4-223300

10 x

6x

4x

24 x

Készlet 4: 4-223400

12 x

8x

8x

Készlet 5: 4-223500

14 x

10 x

8x

Készlet 1: 4-223100

220645.1

150 mm

KÉSZLETEK

60 mm

81 mm

90° / 120°

12 x

175 mm

225 mm

360°

300 mm

Padló rögzítő

220857.X 3

300 mm

220858

500 mm

Cikkszám

Felár asztallábhoz
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Állítható magasságú,
rögzíthető görgökkel

Görgők rögztőfékkel

Állítható magasságú,
alternatív magasság

ASZTALLÁBAK

Állítható magasságú

Standard felszereltség

Standard felszereltség,
alternatív magasság

 = Termék rendelés után kerül legyártásra

Derékszög Derékszög Derékszög

AJÁNLATUNK MINDEN SIEGMUND HEGESZTŐASZTALHOZ

TAPADÁSMENTESÍTŐ FOLYADÉK

SUB TABLE BOX

A nem gyúlékony, vízben oldódó tapadásmentesítő
folyadék segít megelőzni a hegesztési reve
letapadását, a plazma-nitrid felületen felül.
Cikkszám 2-000924

Tárolóhely a hegesztőasztalnál.
ST Box tartalmaz 2 fiókot.

14 €

493 €

Cikkszám 2-220900.1

KÜLÖNLEGES
KEDVEZMÉNY
PROFESSIONAL 750
2400 x 1200 x 150 mm
magas minőségű acél S355J2+N,
tartalmazza a plazma nitridálást és a BAR-bevonatot
Furatok az asztal felületén diagonális osztásban

HEGESZTŐASZTAL TARTOZÉKAIVAL:

6.870 €
Ahelyett /
7.553 €

Katalógus ár

Cikkszám 4-228230.PD

1

Plazmanitridálás nélkül

2

Nincs védve a rozsda, karcolások és hegesztési
reve letapadása ellen. Tapadásmentesítő
spray használata javasolt a hegesztési reve
letapadása ellen.

Plazma nitridálással
Jól véd a rozsda, karcok és a
hegesztési reve ellen.

Az alapanyag keménység kisebb
mértéke miatt a Professional 750 es
asztalok gyorsabban használódnak el.

TARTOZÉK KÉSZLET 223999
(Grátisz minden készlethez)
220402.N
220852
220820
000940
000911
000921
220920

Excentrikus végállító
Inbuszkulcs
Kefe
Csiszolókő
Tisztító - Basic
Tapadásmentesítő folyadék
Hegesztőpisztoly tartó
Érték: 107 €
2 x 220900.1
900 mm

800 mm

6 x 220610.1

20 x 220510

4 x 220630.1
800 mm

tartalmazza

5

Derékszög

nitridált

Fordító
derékszög
nitridált

220162.N

220164+65.N

220144+46.N

Derékszög

6 x 220420.N 2 x 220426.N

Szerszámkocsi

500 mm
175 mm

300 mm

225 mm

500 mm

1020 mm

500 mm

6 x 220110.N

2 x 220162.N

nitridált

1 x 220144.N
1 x 220146.N

220910 5
1.274 €
2.218 €

1 x 220402.N

1 x 220852

1 x 220820

1 x 000940

2.980 €

5

2x

1x+1x

2x

1x+1x

1x+1x

1x

4.881 €

1x

6.235 €

Készletek szerszámtartó nélkül. A
 lternatívaként a szerszámtartó helyett ST Box-ot kaphat
fiókokkal (Cikkszám: 220900.1) és egy 1L-es tapadásmentesítő folyadékot (Cikkszám: 000924)
és 2 db 5L-es tapadásmentesítő folyadékot (Cikkszám: 000926)

1 x 220920

Feltüntetett árak Euroban értendők és nem tartalmázzák az ÁFÁ-t,
a csomagolási és szállítási költséget sem.

1 x 000911

1 x 000921
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SYSTEM 28

BASIC

GAZDASÁGOS MEGOLDÁS
Összes asztal ára csökkent a fő katalógushoz képest.

HEGESZTŐASZTALOK

BASIC
100x100 mm-es rács
Plazmanitridálás nélkül 1

Asztalméret
1,0 x 1,0 m

928 €

4 Lábak | kb. 256 kg

4-281010

1,2 x 0,8 m

938 €

4 Lábak | kb. 248 kg

4-281025

1,2 x 1,2 m

1.086 €

4 Lábak | kb. 354 kg

4-281015

1,5 x 1,0 m

1.092 €

4 Lábak | kb. 370 kg

4-281035

2,0 x 1,0 m

1.404 €

4 Lábak | kb. 475 kg

4-281020

2,0 x 1,2 m

1.568 €

4 Lábak | kb. 569 kg

281060

2,4 x 1,2 m

1.790 €

6 Lábak | kb. 697 kg

4-281030

3,0 x 1,5 m

2.334 €

6 Lábak | kb. 1.043 kg

4-281040
 = Termék raktáron van

Ajánlott maximális statikai összsúly: 4 lábnál 2.000 kg egyenletes tehereloszlás esetén. (adatok basic lábra vonatkoznak)

Cikkszám

161856

4-160877.XX

4-161855.XX 2

4-160879.XX 2

4-160874.XX

Kapacitás lábanként

1.000 kg

1.000 kg

200 kg

200 kg

1.000 kg

Láb magasság

815 mm

550 – 950 mm

815 mm

600 – 900 mm

815 mm

Asztalmagasság

850 mm

600 – 1.000 mm

850 mm

650 – 950 mm

850 mm

50 mm

40 mm

50 mm

40 mm

50 mm

tartalmazza

51 €

56 €

83 €

57 €

Finom beállítás
Felár asztallábhoz

Görgök használata: N
 em ajánlott 6 lábbal rendelkező hegesztőasztalokhoz.

OLDAL MEGÁLLÍTÓ

Anyag
Cikkszám
Basic készlettel 1: 4-281200

38 mm

Szorító

Csavar

Végállító

Derékszög

Derékszög

Menetes csavar

Végállító

polírozott

polírozott

nitridált

öntöttvas / polírozott

nitridált

polírozott

galvanizált

280604

280510

280420.N

280110.G

280162.N

280543

160415

4x

8x

6x

2x

8x

8x

8x

8x

1.350 €

8x

8x

2.347 €

Basic készlettel 2: 4-281300

8x

12 x

8x

4x

Basic készlettel 3: 4-281400

10 x

18 x

10 x

6x

SIEGMUND FŐ KATALÓGUS
A nagy termékskála teljes
körű áttekintéséhez a
768 oldalas Termék- és
Alkalmazáskatalógusunkat
olvashatja. Katalógusunk 32
nyelven érhető el.

500 mm

65 – 220 mm

175 mm

225 mm

95 mm

KÉSZLETEK

250 mm

±42°

76 mm

2

34

Padló rögzítő

Görgők rögztőfékkel

Állítható magasságú,
rögzíthető görgökkel

ASZTALLÁBAK

Állítható magasságú

Standard felszereltség

 = Termék rendelés után kerül legyártásra

4x

980 €

AJÁNLATUNK MINDEN SIEGMUND HEGESZTŐASZTALHOZ

TAPADÁSMENTESÍTŐ FOLYADÉK

SUB TABLE BOX

14 €

A nem gyúlékony, vízben oldodó tapadásmentesítő
folyadék segít megelőzni a hegesztési reve letapadását. Cikkszám 2-000924

Tárolóhely a hegesztőasztalnál.
ST Box tartalmaz 2 fiókot

493 €

Cikkszám 2-281900.1

KÜLÖNLEGES
KEDVEZMÉNY
BASIC
1500 x 1000 x 25 mm
Magas minőségű acél S355J2+N,
Plazmanitridálás nélkül
Furatok az asztal felületén 100x100 mm osztással

HEGESZTŐASZTAL TARTOZÉKAIVAL:

2.030 €
Ahelyett /
3.282 €

Katalógus ár

Cikkszám 4-288635

Kompatibilis

1

Minden Siegmund 28-as
rendszerű elem kompatibilis a
Basic 28 rendszerrel.

Plazmanitridálás nélkül
Nincs védve a rozsda, karcolások
és hegesztési reve letapadása
ellen. Tapadásmentesítő spray
használata javasolt a hegesztési
reve letapadása ellen.

TARTOZÉK KÉSZLET 283999
(Grátisz minden készlethez)
Excentrikus végállító
Inbuszkulcs
Kefe
Csiszolókő
Tisztító - Basic
Tapadásmentesítő folyadék
Hegesztőpisztoly tartó

90°/120°

6 x 280604
Érték: 116 €

Rendszeres, 20 oldalas
szórólapunkban egyedi
termékeket és rendszeresen
változó ajánlatokat talál

4 x 280740

4 x 280645.1

4 x 280403.N

8 x 280543

8 x 160415

1 x 280402.N

1 x 280852.1

1 x 280820

1 x 000940

175 mm

150 mm

2 x 280410.N

300 mm

tartalmazza
38 mm

KATALÓGUS

12 x 280510

76 mm

280402.N
280852.1
280820
000940
000911
000921
280920

2 x 280110.N

1 x 280920

Feltüntetett árak Euroban értendők és nem tartalmázzák az ÁFÁ-t,
a csomagolási és szállítási költséget sem.

1 x 000911

2 x 280152.N

1 x 000921
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SYSTEM 28
NAGY TEHERBÍRÁSÚ ALKALMAZÁSOK
Összes asztal ára csökkent a fő katalógushoz képest.

HEGESZTŐASZTALOK
Asztalméret

PROFESSIONAL 750

PROFESSIONAL EXTREME 8.7

100x100 mm-es rács
Plazma nitridálással 2

100x100 mm-es rács
Plazmanitridálás nélkül 1

Diagonális ráccsal
Plazma nitridálással 2

100x100 mm-es rács
Plazma nitridálással 2

Diagonális ráccsal
Plazma nitridálással 2

1,0 x 1,0 m

1.613 €

1.827 €

2.057 €

2.057 €

2.286 €

4 Lábak | kb. 416 kg

4-280010

4-280010.P

4-280010.PD

4-280010.X7

4-280010.XD7

1,2 x 0,8 m

1.613 €

1.827 €

2.057 €

2.057 €

2.286 €

4 Lábak | kb. 408 kg

4-280025

4-280025.P

4-280025.PD

4-280025.X7

4-280025.XD7

1,2 x 1,2 m

2.133 €

2.457 €

2.745 €

2.687 €

2.973 €

4 Lábak | kb. 544 kg

4-280015

4-280015.P

4-280015.PD

4-280015.X7

4-280015.XD7

1,5 x 1,0 m

2.190 €

2.515 €

2.859 €

2.859 €

3.202 €

4 Lábak | kb. 577 kg

4-280035

4-280035.P

4-280035.PD

4-280035.X7

4-280035.XD7

1,5 x 1,5 m

2.837 €

3.271 €

3.890 €

3.661 €

4.120 €

4 Lábak | kb. 801 kg

4-280050

4-280050.P

4-280050.PD

4-280050.X7

4-280050.XD7

2,0 x 1,0 m

2.539 €

2.973 €

3.432 €

3.318 €

3.764 €

4 Lábak | kb. 730 kg

4-280020

4-280020.P

4-280020.PD

4-280020.X7

4-280020.XD7

2,0 x 1,2 m

2.940 €

3.375 €

3.890 €

3.719 €

4.223 €

4 Lábak | kb. 843 kg

4-280060

4-280060.P

4-280060.PD

4-280060.X7

4-280060.XD7

2,0 x 2,0 m

4.488 €

5.143 €

5.825 €

5.673 €

6.360 €

4 Lábak | kb. 1.299 kg

4-280045

4-280045.P

4-280045.PD

4-280045.X7

4-280045.XD7

2,4 x 1,2 m

3.178 €

3.722 €

4.315 €

4.120 €

4.693 €

4 Lábak | kb. 986 kg

4-280030

4-280030.P

4-280030.PD

4-280030.X7

4-280030.XD7

3,0 x 1,5 m

4.667 €

5.432 €

5.930 €

6.117 €

6.690 €

6 Lábak | kb. 1.517 kg

4-280040

4-280040.P

4-280040.PD

4-280040.X7

4-280040.XD7

4,0 x 2,0 m

7.231 €

8.216 €

9.266 €

9.381 €

10.183 €

8 Lábak | kb. 2.501 kg

4-280055

4-280055.P

4-280055.PD

4-280055.X7

4-280055.XD7

Ajánlott maximális statikai összsúly: 4 lábnál 4.000 kg egyenletes tehereloszlás esetén. (adatok basic lábra vonatkoznak)

 = Termék raktáron van

Padló rögzítő

Állítható magasságú,
rögzíthető görgökkel

Görgők rögztőfékkel

Állítható magasságú,
alternatív magasság

ASZTALLÁBAK

Állítható magasságú

Standard felszereltség

Standard felszereltség,
alternatív magasság

 = Termék rendelés után kerül legyártásra

Cikkszám

280858.X

280857.X 3

4-280878.XX

4-280877.XX

4-280876.XX 4

4-280879.XX 4

4-280874.XX

Kapacitás lábanként

2.000 kg

2.000 kg

2.000 kg

2.000 kg

800 kg

800 kg

2.000 kg

Láb magasság

650 mm

750 mm

450 – 700 mm

550 – 900 mm

650 mm

550 – 750 mm

650 mm

Asztalmagasság

850 mm

950 mm

650 – 900 mm

750 – 1.100 mm

850 mm

750 – 950 mm

850 mm

50 mm

50 mm

50 mm

50 mm

20 mm

20 mm

50 mm

tartalmazza

---

69 €

69 €

90 €

113 €

57 €

Finom beállítás
Felár asztallábhoz
3

Standard felszereltség alternatív magasság: C serélhető felár nélkül.

4

Görgök használata: N
 em ajánlott 6 vagy 8 lábbal rendelkező hegesztőasztalokhoz.

50 – 165 mm

500 mm

300 mm

175 mm

500 mm

225 mm

Végállító

Végállító

Végállító

Derékszög

Derékszög

Derékszög

polírozott

Mágneses
csavar
Alumínium

nitridált

nitridált

nitridált

nitridált

nitridált

nitridált

280648.1

280510

280740

280410.N

280420.N

280430.N

280110.N

280152.N

280162.N

2x

12 x

4x

4x

2x

2x

Szorító

Szorító

Prizma

Csavar

nitridált

nitridált

polírozott

280610.N

280630.N

4x

2x

Készlet 2: 4-283200

6x

4x

4x

18 x

4x

6x

6x

4x

2x

2x

Készlet 3: 4-283300

10 x

6x

4x

24 x

4x

8x

8x

6x

2x

2x

Készlet 4: 4-283400

14 x

10 x

6x

30 x

8x

10 x

10 x

4x

8x

2x

2x

Készlet 5: 4-283500

14 x

10 x

8x

36 x

8x

12 x

12 x

4x

12 x

2x

2x

Anyag
Cikkszám
Készlet 1: 4-283100
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68 mm

KÉSZLETEK

150 mm

135°
95 mm

300 mm

300 mm

360°

AJÁNLATUNK MINDEN SIEGMUND HEGESZTŐASZTALHOZ

TAPADÁSMENTESÍTŐ FOLYADÉK

SUB TABLE BOX

A nem gyúlékony, vízben oldódó tapadásmentesítő
folyadék segít megelőzni a hegesztési reve
letapadását, a plazma-nitrid felületen felül.
Cikkszám 2-000924

Tárolóhely a hegesztőasztalnál.
ST Box tartalmaz 2 fiókot

14 €

PROFESSIONAL EXTREME 8.8
100x100 mm-es rács
Plazma nitridálással 2
2.573 €

2.848 €
4-280010.XD8

2.573 €

2.848 €

4-280025.X8

4-280025.XD8

2.973 €

3.271 €

4-280015.X8

4-280015.XD8

3.123 €

3.432 €

4-280035.X8

4-280035.XD8

4.120 €

4.577 €

4-280050.X8

4-280050.XD8

3.730 €

4.188 €

4-280020.X8

4-280020.XD8

4.234 €

4.693 €

4-280060.X8

4-280060.XD8

6.406 €

7.208 €

4-280045.X8

4-280045.XD8

4.577 €

5.265 €

4-280030.X8

4-280030.XD8

7.035 €

7.608 €

4-280040.X8

4-280040.XD8

10.963 €

11.788 €

4-280055.X8

4-280055.XD8

1

KÜLÖNLEGES
KEDVEZMÉNY

Diagonális ráccsal
Plazma nitridálással 2

4-280010.X8

Plazmanitridálás nélkül

493 €

Cikkszám 2-280900.1

PROFESSIONAL EXTREME 8.7
2400 x 1200 x 200 mm
Átedzett szerszámacél speciális Siegmund X8.7 ötvözettel,
tartalmazza a plazma nitridálást és a BAR-bevonatot
Furatok az asztal felületén diagonális osztásban

Hegesztő asztal tartozékokkal és opcionálisan
asztali préssel vagy 2x ST Box-al.

7.695 €
Ahelyett

2

/
8.620 €

Katalógus ár

Plazma nitridálással
Jól véd a rozsda, karcok és a
hegesztési reve ellen.

Nincs védve a rozsda, karcolások
és hegesztési reve letapadása
ellen. Tapadásmentesítő spray
használata javasolt a hegesztési
reve letapadása ellen.
Az alapanyag keménység kisebb mértéke
miatt a Professional 750 es asztalok
gyorsabban használódnak el.

Minden asztal elérhető plazmanitrid felület nélkül is külön kérésre.
Az árak megtalálhatók a termék és
az alkalmazási katalógusunkban, vagy
a www.siegmund.com címen.

TARTOZÉK KÉSZLET 283999
(Grátisz minden készlethez)
280402.N
280852.1
280820
000940
000911
000921
280920

6 x 280610.N

Excentrikus végállító
Imbuszkulcs
Kefe
Csiszolókő
Tisztító - Basic
Tapadásmentesítő folyadék
Hegesztőpisztoly tartó

2 x 280630.N

12 x 280510

4 x 280109.N

tartalmazza
500 mm
300 mm

Érték:116 €

750 mm

900 mm

800 mm

5

1 x 280124.N
1 x 280126.N

és adott esetben:

1020 mm

500 mm

2x ST Box

Tárolóhely a hegesztőasztalnál.

Fordító
derékszög
nitridált

Derékszög

Derékszög

nitridált

nitridált

280164+65.N

280166+67.N

280144+46.N

1 x 283999

1 x 280130.N
1 x 280132.N

Szerszámkocsi

1x Asztali prés

Rögzítéshez és egyengetéshez

VAGY PEDIG:

280910 5
1.587 €
2.794 €
4.028 €

1x+1x

5

1x+1x

1x+1x

1x+1x

1x+1x

1x+1x

1x

6.305 €

1x

7.677 €

Készletek szerszámtartó nélkül. A
 lternatívaként a szerszámtartó helyett ST Box-ot
kaphat fiókokkal (Cikkszám: 280900.1) és egy 1L-es tapadásmentesítő folyadékot (Cikkszám: 000924)
és 2 db 5L-es tapadásmentesítő folyadékot (Cikkszám: 000926)

2 x 280900.1
Cikkszám 4-288331.XD7

1 x 28004643
Cikkszám 4-288330.XD7

Feltüntetett árak Euroban értendők és nem tartalmázzák az
ÁFÁ-t, a csomagolási és szállítási költséget sem.
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OKTAGONÁLIS ASZTALOK
HEGESZTŐASZTALOK MANIPULÁTOROKHOZ

SYSTEM 16
ASZTAL OLDALLAP 100 mm

ASZTAL OLDALLAP 50 mm

OLDALFELÜLET NÉLKÜL (12 mm)

50x50 mm-es rács
Plazma nitridálással 1

50x50 mm-es rács
Plazma nitridálással 1

50x50 mm-es rács
Plazma nitridálással 1

Méretek

1.199 €

500 mm
600 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm

Súly kb. 54 kg | Cikkszám 2-950500.P

2.046 €

1.841 €

1.332 €

Súly kb. 98 kg | Cikkszám 2-920616.P

Súly kb. 77 kg | Cikkszám 2-920616.1.P

Súly kb. 63 kg | Cikkszám 2-950600.P

3.016 €

2.715 €

1.964 €

Súly kb. 131 kg | Cikkszám 2-920816.P

Súly kb. 103 kg | Cikkszám 2-920816.1.P

Súly kb. 84 kg | Cikkszám 2-950800.P

3.609 €

3.247 €

2.349 €

Súly kb. 170 kg | Cikkszám 2-921016.P

Súly kb. 135 kg | Cikkszám 2-921016.1.P

Súly kb. 111 kg | Cikkszám 2-951000.P

4.542 €

4.088 €

2.957 €

Súly kb. 228 kg | Cikkszám 2-921216.P

Súly kb. 186 kg | Cikkszám 2-921216.1.P

Súly kb. 157 kg | Cikkszám 2-951200.P

Felár

Egyedi igényekhez adapter lemez felár

Egyedi furatkiosztás felár ellenében

585 €

435 €

Cikkszám 0-940000

Cikkszám 0-940000.1

További asztalméretek kérésre.

1

Plazma nitridálással
Jól véd a rozsda, karcok és
a hegesztési reve ellen.

JELLEMZŐK
Magas minőségű acél S355J2+N,
plazma nitridált és BAR bevonattal
Furat Ø 16 mm
50x50 mm-es rács
Anyag vastagság 12 mm

8

7

6

Adapter lemez

5

4

3

2

1
VERSIONEN

ZONE

VERSION

Igény esetén a felár ellenében az adapterlemez külön csatlakozó
furatmintával is elkészíthető a vevő igénye szerint. Az egyedi
kialakítás miatt a súly változhat. Láb vagy adapter lemezek nem
tartoznak standardként az oktagonális hegesztőasztaloknál.

F

F

E

E

A nyolcszögletű asztal különösen alkalmas robotcellák manipulátoraira.
A nyolcszög alakú asztal hasonló befogási lehetőségeket kínál, mint
D
a Siegmund hegesztőasztal 16 rendszere a párhuzamos lyukmintázat
miatt. Egyéni igényeinek kielégítése érdekében az asztal igény szerint
hozzáigazítható a termelési környezethez.

D

B

B
System

16

Benennung / name

Achtkanttisch SW 800
Octagonal table 800

ISO
2768-m

A

04.01.2018

9.920816.P
Material

Oberfläche / surface

91600088

800 x 800 x 110 mm
1.0570 (S355J2G3)

38

7

6

5

4

3

geprüft / checked

08.01.2018
Maßstab / scale

1:5

Ga

A2
114.11 Kg

Gewicht / weight

plasmanitriert / plasma nitrided

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

ERP-Nr. / ERP no

Artikelnummer / article number

Abmaße / dimension

F01
Zeichnungsdatum / drawing date

Bemerkung / comment

Kampmann GmbH
Allgemeintoleranz/
general tolerance

Version

2

Bernd Siegmund GmbH· Ährenstr. 29· 86845 Großaitingen

1

A

AJÁNLATUNK MINDEN SIEGMUND HEGESZTŐASZTALHOZ

TAPADÁSMENTESÍTŐ FOLYADÉK
A nem gyúlékony, vízben oldódó tapadásmentesítő
folyadék segít megelőzni a hegesztési reve
letapadását, a plazma-nitrid felületen felül.
Cikkszám 2-000924

14 €

SYSTEM 22
Méretek

ASZTAL OLDALLAP 150 mm

OLDALFELÜLET NÉLKÜL (18 mm)

100x100 mm-es rács
Plazma nitridálással 1

100x100 mm-es rács
Plazma nitridálással 1
1.662 €

600 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
1400 mm
1500 mm
1600 mm
1700 mm
1800 mm
Felár

Súly kb. 79 kg | Cikkszám 2-930600.P

3.533 €

2.078 €

Súly kb. 209 kg | Cikkszám 2-920822.P

Súly kb. 112 kg | Cikkszám 2-930800.P

4.054 €

2.494 €

Súly kb. 276 kg | Cikkszám 2-921022.P

Súly kb. 155 kg | Cikkszám 2-931000.P

6.028 €

3.144 €

Súly kb. 368 kg | Cikkszám 2-921222.P

Súly kb. 220 kg | Cikkszám 2-931200.P

6.548 €

3.955 €

Súly kb. 477 kg | Cikkszám 2-921422.P

Súly kb. 305 kg | Cikkszám 2-931400.P

7.068 €

4.192 €

Súly kb. 525 kg | Cikkszám 2-921522.P

Súly kb. 340 kg | Cikkszám 2-931500.P

7.588 €
Súly kb. 604 kg | Cikkszám 2-921622.P

8.232 €
Súly kb. 655 kg | Cikkszám 2-921722.P

8.107 €
Súly kb. 710 kg | Cikkszám 2-921822.P

Egyedi igényekhez adapter lemez felár

Egyedi furatkiosztás felár ellenében

585 €

435 €

Cikkszám 0-940000

Cikkszám 0-940000.1

További asztalméretek kérésre.

1

Plazma nitridálással
Jól véd a rozsda, karcok és
a hegesztési reve ellen.

JELLEMZŐK
Magas minőségű acél S355J2+N,
plazma nitridált és BAR bevonattal
Furat Ø 22 mm
100x100 mm-es rács
Anyag vastagság 18 mm
A nyolcszögletű asztal különösen alkalmas robotcellák manipulátoraira.
A nyolcszög alakú asztal hasonló befogási lehetőségeket kínál, mint
a Siegmund hegesztőasztal 22 rendszere a párhuzamos lyukmintázat
miatt. Egyéni igényeinek kielégítése érdekében az asztal igény szerint
hozzáigazítható a termelési környezethez.

Adapter lemez

8

F

Igény esetén a felár ellenében az adapterlemez külön csatlakozó
furatmintával is elkészíthető a vevő igénye szerint. Az egyedi
kialakítás miatt a súly változhat. Láb vagy adapter lemezek nem
tartoznak standardként az oktagonális hegesztőasztaloknál.
7

6

5

4

3

2

1

F

E

E

D

D

B

B
System

22

Benennung / name

Version

Achtkanttisch SW1200x150
octagonal table SW1200x150
Zeichnungsdatum / drawing date

Bemerkung / comment

Änderungsdatum / date of change

Allgemeintoleranz/
general tolerance

ISO
2768-m

A

921222
Abmaße / dimension

Material

8

7

A pozicionálókkal kapcsolatos összes
információ megtalálható a Flyer
"Pozicionálók" részében
vagy az alábbi QR kóddal:
6

5

4

ERP-Nr. / ERP no

Artikelnummer / article number

Oberfläche / surface

1:5

A2
327.77 Kg

Gewicht / weight

A

/

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

3

geprüft / checked

Maßstab / scale

1200 x 1200 x 150 mm
1.0570 (S355J2G3)

2

Bernd Siegmund GmbH· Ährenstr. 29· 86845 Großaitingen

1

www.siegmund.com/Vpositioner
Feltüntetett árak Euroban értendők és nem tartalmázzák az ÁFÁ-t, a csomagolási és szállítási költséget sem.
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OKTAGONÁLIS ASZTALOK
HEGESZTŐASZTALOK MANIPULÁTOROKHOZ

SYSTEM 28
ASZTAL OLDALLAP 200 mm

ASZTAL OLDALLAP 100 mm

OLDALFELÜLET NÉLKÜL (25 mm)

100x100 mm-es rács
Plazma nitridálással 1

100x100 mm-es rács
Plazma nitridálással 1

100x100 mm-es rács
Plazma nitridálással 1

Méretek

1.847 €

600 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
1400 mm
1500 mm
1600 mm
1700 mm
1800 mm

Súly kb. 94 kg | Cikkszám 2-940600.P

3.926 €

3.464 €

2.309 €

Súly kb. 291 kg | Cikkszám 2-920800.P

Súly kb. 203 kg | Cikkszám 2-920800.1.P

Súly kb. 139 kg | Cikkszám 2-940800.P

4.503 €

3.926 €

2.771 €

Súly kb. 386 kg | Cikkszám 2-921000.P

Súly kb. 277 kg | Cikkszám 2-921000.1.P

Súly kb. 198 kg | Cikkszám 2-941000.P

6.698 €

5.081 €

3.493 €

Súly kb. 513 kg | Cikkszám 2-921200.P

Súly kb. 380 kg | Cikkszám 2-921200.1.P

Súly kb. 281 kg | Cikkszám 2-941200.P

7.275 €

6.236 €

4.393 €

Súly kb. 656 kg | Cikkszám 2-921400.P

Súly kb. 501 kg | Cikkszám 2-921400.1.P

Súly kb. 388 kg | Cikkszám 2-941400.P

7.853 €

6.698 €

4.657 €

Súly kb. 725 kg | Cikkszám 2-921500.P

Súly kb. 557 kg | Cikkszám 2-921500.1.P

Súly kb. 435 kg | Cikkszám 2-941500.P

8.430 €

6.929 €

Súly kb. 825 kg | Cikkszám 2-921600.P

Súly kb. 645 kg | Cikkszám 2-921600.1.P

9.148 €

7.776 €

Súly kb. 896 kg | Cikkszám 2-921700.P

Súly kb. 705 kg | Cikkszám 2-921700.1.P

9.008 €

8.430 €

Súly kb. 974 kg | Cikkszám 2-921800.P

Súly kb. 771 kg | Cikkszám 2-921800.1.P

Felár

Egyedi igényekhez adapter lemez felár

Egyedi furatkiosztás felár ellenében

585 €

435 €

Cikkszám 0-940000

Cikkszám 0-940000.1

További asztalméretek kérésre.

1

Jól véd a rozsda, karcok és
a hegesztési reve ellen.

JELLEMZŐK
Magas minőségű acél S355J2+N,
plazma nitridált és BAR bevonattal
Furat Ø 28 mm
100x100 mm-es rács
Anyag vastagság 25 mm

Plazma nitridálással

8

Adapter lemez
7

6

5

4

3

2

ZONE

F

1

Igény esetén a felár ellenében az adapterlemez külön csatlakozó
furatmintával is elkészíthető a vevő igénye szerint. Az egyedi kialakítás
miatt a súly változhat. Láb vagy adapter lemezek nem tartoznak
standardként az oktagonális hegesztőasztaloknál.

VERSIONEN

VERSION

F

E

E

A nyolcszögletű asztal különösen alkalmas robotcellák manipulátoraira.
A nyolcszög alakú asztal hasonló befogási lehetőségeket kínál, mint a
Siegmund hegesztőasztal 28 rendszere a párhuzamos furatmintázat D
miatt. Egyéni igényeinek kielégítése érdekében az asztal igény szerint
hozzáigazítható a gyártási környezethez.

D

B

B
System

28

Benennung / name

Achtkanttisch SW 1000
Octagonal table

ISO
2768-m

A

25.10.2017

9.921000.1.P
Material

Oberfläche / surface

92800113

1000 x 1000 x 120 mm
1.0570 (S355J2G3)

40

7

6

5

4

3

geprüft / checked

07.11.2017
Maßstab / scale

1:5

Zi

A2
282.69 Kg

Gewicht / weight

plasmanitriert / plasma nitrided

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

ERP-Nr. / ERP no

Artikelnummer / article number

Abmaße / dimension

F01
Zeichnungsdatum / drawing date

Bemerkung / comment

Werner_Bombardier
Adapter Sideros RP 2000
Allgemeintoleranz/
general tolerance

Version

2

Bernd Siegmund GmbH· Ährenstr. 29· 86845 Großaitingen

1

A

A Siegmund Premium Light vékonyabb, és sokkal
könnyebb anyagának köszönhetően akár 40% -ot
is megtakaríthat a hagyományos anyaghoz képest.

SYSTEM 28
PREMIUM LIGHT

ASZTAL OLDALLAP 200 mm

ASZTAL OLDALLAP 100 mm

OLDALFELÜLET NÉLKÜL (15 mm)

100x100 mm-es rács
Plazma nitridálással 1

100x100 mm-es rács
Plazma nitridálással 1

100x100 mm-es rács
Plazma nitridálással 1

Méretek

1.847 €

600 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
1400 mm
1500 mm
1600 mm
1700 mm
1800 mm

Súly kb. 69 kg | Cikkszám 2-840600.P

3.926 €

3.464 €

2.309 €

Súly kb. 216 kg | Cikkszám 2-820800.P

Súly kb. 150 kg | Cikkszám 2-820800.1.P

Súly kb. 95 kg | Cikkszám 2-840800.P

4.503 €

3.926 €

2.771 €

Súly kb. 280 kg | Cikkszám 2-821000.P

Súly kb. 197 kg | Cikkszám 2-821000.1.P

Súly kb. 142 kg | Cikkszám 2-841000.P

6.698 €

5.081 €

3.493 €

Súly kb. 367 kg | Cikkszám 2-821200.P

Súly kb. 266 kg | Cikkszám 2-821200.1.P

Súly kb. 205 kg | Cikkszám 2-841200.P

7.275 €

6.236 €

4.393 €

Súly kb. 467 kg | Cikkszám 2-821400.P

Súly kb. 350 kg | Cikkszám 2-821400.1.P

Súly kb. 254 kg | Cikkszám 2-841400.P

7.853 €

6.698 €

4.657 €

Súly kb. 511 kg | Cikkszám 2-821500.P

Súly kb. 385 kg | Cikkszám 2-821500.1.P

Súly kb. 310 kg | Cikkszám 2-841500.P

8.430 €

6.929 €

Súly kb. 585 kg | Cikkszám 2-821600.P

Súly kb. 450 kg | Cikkszám 2-821600.1.P

9.148 €

7.776 €

Súly kb. 630 kg | Cikkszám 2-821700.P

Súly kb. 487 kg | Cikkszám 2-821700.1.P

9.008 €

8.430 €

Súly kb. 679 kg | Cikkszám 2-821800.P

Súly kb. 530 kg | Cikkszám 2-821800.1.P

Felár

Egyedi igényekhez adapter lemez felár

Egyedi furatkiosztás felár ellenében

585 €

435 €

Cikkszám 0-940000

Cikkszám 0-940000.1

További asztalméretek kérésre.

1

Jól véd a rozsda, karcok és
a hegesztési reve ellen.

JELLEMZŐK
Adapter lemez

Edzett szerszámacél X8.7,
plazma nitridált és BAR bevonattal
Furat Ø 28 mm
100x100 mm-es rács
Anyag vastagság 15 mm
A nyolcszögletű asztal különösen alkalmas robotcellák manipulátoraira.
A nyolcszög alakú asztal hasonló befogási lehetőségeket kínál, mint a
Siegmund hegesztőasztal 28 rendszere a párhuzamos furatmintázat
miatt. Egyéni igényeinek kielégítése érdekében az asztal igény szerint
hozzáigazítható a gyártási környezethez.

Plazma nitridálással

8

F

Igény esetén a felár ellenében az adapterlemez külön csatlakozó
7
6is elkészíthető
5
4
3
furatmintával
a vevő igénye
szerint.
Az egyedi2 kialakítás1
miatt a súly változhat. Láb vagy adapter lemezek nem tartoznak
standardként az oktagonális hegesztőasztaloknál.

F

E

E

D

D

B

B
System
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Benennung / name

Achtkanttisch SW1200x200 Premium Light
octagonal table SW1200x200 Premium Light

Version

Zeichnungsdatum / drawing date

Bemerkung / comment

Änderungsdatum / date of change

Allgemeintoleranz/
general tolerance

ERP-Nr. / ERP no

Artikelnummer / article number

ISO
821200
2768-m

A

Abmaße / dimension

Material

Oberfläche / surface

7

6

5

4

3

1:5

A2
339.19 Kg

Gewicht / weight

A

/

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

8

geprüft / checked

Maßstab / scale

1200 x 1200 x 200 mm
1.0570 (S355J2G3)

2

Bernd Siegmund GmbH· Ährenstr. 29· 86845 Großaitingen

1

ÉLVEZZE AZ INNOVÁCIÓ ÉLMÉNYÉT!
Látogasson el hozzánk a Hannover-i Euroblech-en
23.10 - 26.10.2018: 14 Csarnok, Stand K18
Várjuk személyes találkozóra.

Feltüntetett árak Euroban értendők és nem tartalmázzák az ÁFÁ-t, a csomagolási és szállítási költséget sem.
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GYORSAN MEGISMERI A
SIEGMUND MINŐSÉGET
Mostantól láthatóak az új, átgondolt alkatrészek
és az új alapanyag leírások.

CIKK NÉZET

1.

Végállító és szorító derékszög 175 L
A végállító és szorító derékszög 175 L egy multifunkcionális állíthat szög a rendszerfuratok
és az ovális furatok kombinálásával. A végállító és szorító derékszög 75 L (cikkszám
280105.N) valamint a végállító és szorító derékszög 175 SL (cikkszám 280109.N)
alkalmazásával lehetőség van egy magasságban állítható támasztó létrehozására.

2.

4.

3.
2-280110.N

6.

Végállító és szorító derékszög 175 L - nitridált

85,00 €

furat / ovális furat, Standard finom skálázással mindkét oldalon
5.

Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

MS: (d)

Súly:

175 mm

50 mm

175 mm

25 mm

1,95 kg

1. Cikk neve és leírása
2. Termék képe mérettel
3. Cikkszám
4. Terméknév anyag specifikációval
5. Technikai adatok
6. Ár
7. • = Raktári készlet

= Cikk rendelésre gyártva
8. Termék jellemzői (Magyarázat 43 oldalon)
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8.

7.

ÚJ
Az újonnan kifejlesztett vagy felülvizsgált cikkeket
ezzel a szimbólummal jelölik.

KARCÁLLÓSÁG, HEGESZTÉSI REVE ÉS KORRÓZIÓVÉDELEM
A nitridálás karcolásálló és korrózióálló felületeket képez, és a
tapadásmentesítő spray használatával védelmet nyújt a hegesztési
revevel szemben.

SKÁLA
A skálázás megkönnyíti a munkadarab
pontos beállítását és rögzítését.

FELÜLETI SIMÍTÁS
A BAR-bevonat (Black-Anti-Rust-bevonat) sima felületet
hoz létre és növeli a rozsda védelmet.

POLIAMID
Ezek a termékek rozsdamentes acélból és alumíniumból készült poliamidból
állnak rendelkezésre a felületi károsodás megelőzése érdekében.

ALUMÍNIUM
Ezek a termékek rozsdamentes acél feldolgozásra
alkalmazhatók alumíniumból készülnek.

ALUMINIUM-TITÁNIUM
Néhány nagy végállító és szorító derékszögnél használjuk ezt a
nagy ellenállló képességű, de könnyű anyagot. Jóllehet a nitridált
öntöttvas keménysége ezekkel nem érhető el.

43
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VÉGÁLLÍTÓK

Excentrikus végállító
Az excentrikus végállítók alkalmasak az elemek végtelen beállítására egy egyszerű csavarással.
További előnye, hogy kicsi a helyigénye.

2-160401.N

Excentrikus végállító Ø 45 - nitridált

14,00 €



19,00 €



18,00 €



alkalmazható olyan esetekben ahol helyhiány van

2-160402.N

Ø: (o)

MS: (d)

Súly:

45 mm

12 mm

0,13 kg

Excentrikus végállító Ø 75 M10-es menettel - nitridált
földelés csatlakoztatásához

2-160403.N

Ø: (o)

MS: (d)

Súly:

75 mm

12 mm

0,38 kg

Excentrikus végállító Ø 75 - nitridált
Támaszként is használható
Ø: (o)

MS: (d)

Súly:

75 mm

12 mm

0,39 kg

MS=Anyag vastagság;
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VÉGÁLLÍTÓK

16

Flex végállító 78 Acél / 97 Acél / 83 Alumínium
Flex végállító acél számtalan beállítási módot biztosít az ovális furat segítségével. A lekerekített ütközőfelület pedig
széleskörű rögzítési lehetőséget biztosít sarkoknál. Flex végállító 97 furat távolsága akár átlós alkalmazásokat is
lehetővé tesz. Alumínium flex végállító ovális furat segítségével számtalan beállítási módot biztosít. A lekerekített
oldalfelületet sarkoknál lehet felhasználni. Végállítót felhasználhatja rozsdamentes acél alkalmazásokhoz illetve ha
kis hely áll rendelkezésre.

2-160415

2-160416

Flex végállító 12x78 Acél - galvanizált
Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

MS: (d)

WS: (d1)

VB: (f)

Súly:

78 mm

28 mm

12 mm

6 mm

50 mm

0,07 kg

Flex végállító 24x78 Acél - galvanizált

14,00 €



20,00 €



25,00 €



32,00 €



15,00 €



Hosszú rögzítőcsavar szükséges

2-160417

2-160418

Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

MS: (d)

WS: (d1)

VB: (f)

Súly:

78 mm

28 mm

24 mm

6 mm

50 mm

0,13 kg

Flex végállító 12x97 Acél - galvanizált
Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

MS: (d)

WS: (d1)

VB: (f)

Súly:

97 mm

24 mm

12 mm

4 mm

71 mm

0,08 kg

Flex végállító 24x97 Acél - galvanizált
Hosszú rögzítőcsavar szükséges

2-160412

Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

MS: (d)

WS: (d1)

VB: (f)

Súly:

97 mm

24 mm

24 mm

4 mm

71 mm

0,16 kg

Flex végállító 12x83 - Alumínium
Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

MS: (d)

WS: (d1)

VB: (f)

Súly:

83 mm

31 mm

12 mm

8 mm

50 mm

0,05 kg

MS=Anyag vastagság; WS=falvastagság; VB=beállítási határ;

 = Termék raktáron van

= Karcállóság

 = Termék rendelés után kerül legyártásra

Hegesztési fröcskölés
=
védelem

Rozsdásodás elleni
=
védelem

Magyarázat 43 oldalon
= Alumínium
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VÉGÁLLÍTÓK

Univerzális végállító 50 L / 80 L
Univerzális végállító könnyen és gyorsan rögzíthető a furatok segítségével.
Különböző méretben rendelhető. Furattávolság 25 mm.

2-160407.N

Univerzális végállító 50 L - nitridált

19,00 €



21,00 €



29,00 €



2 rendszerfurat

2-160408.N

Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

MS: (d)

Súly:

50 mm

30 mm

12 mm

0,08 kg

Univerzális végállító 80 L - nitridált
3 rendszerfurat
Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

MS: (d)

Súly:

80 mm

30 mm

12 mm

0,16 kg

MS=Anyag vastagság;

Univerzális végállító 80 L
Univerzális végállító 80 L lehetővé teszi bármilyen elem egyéni beállítását 0-50 mm-ig a
hosszúkás furaton keresztül.

2-160410.N

Univerzális végállító 80 L - nitridált
Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

MS: (d)

VB: (f)

Súly:

80 mm

30 mm

12 mm

50 mm

0,07 kg

MS=Anyag vastagság; VB=beállítási határ;

 = Termék raktáron van
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 = Termék rendelés után kerül legyártásra

= Karcállóság

Hegesztési fröcskölés
=
védelem

Magyarázat 43 oldalon
Rozsdásodás elleni
=
védelem

= skála

= Alumínium

VÉGÁLLÍTÓK

16

Univerzális végállító 115 L / 150 L
Univerzális végállító 115 L / 150 L fix vagy variálható beállítás hozható létre a rendszerfurat és
az ovális furat (beállítási tartomány 0-50 mm) használatával. Használható a prizmákhoz és az
adapterekhez is.

2-160420.N

Univerzális végállító 115 L - nitridált

34,00 €



30,00 €



37,00 €



43,00 €



65,00 €



Standard finom skálázással mindkét oldalon

2-160420.A

2-160422.N

Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

MS: (d)

VB: (f)

Súly:

115 mm

30 mm

12 mm

50 mm

0,20 kg

Univerzális végállító 115 L - Alumínium
Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

MS: (d)

VB: (f)

Súly:

115 mm

30 mm

12 mm

50 mm

0,05 kg

Univerzális végállító 150 L - nitridált
3 rendszerfurat, Standard finom skálázással mindkét oldalon
Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

MS: (d)

VB: (f)

Súly:

150 mm

35 mm

12 mm

50 mm

0,33 kg

MS=Anyag vastagság; VB=beállítási határ;

Univerzális végállító 300 M / 500 M
Univerzális végállító 300 M / 500 M szilárdan vagy változtatható módon rögzíteni a rendszer
furatok és az ovális furat (beállítási tartomány 0-150 mm) kombinálásával, így számtalan
rögzítési módot kínálva.

2-160425.N

Univerzális végállító 300 M - nitridált
7 rendszerfurat, standard finom skàlàval

2-160432.N

Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

MS: (d)

VB: (f)

Súly:

300 mm

50 mm

12 mm

100 mm

1,08 kg

Univerzális végállító 500 M - nitridált

Nitridált

13 rendszerfurat, Standard finom skálázással mindkét oldalon
Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

MS: (d)

VB: (f)

Súly:

500 mm

50 mm

12 mm

150 mm

1,85 kg

MS=Anyag vastagság; VB=beállítási határ;
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VÉGÁLLÍTÓK

Sík derékszög 250
Sík derékszög fix vagy variálható rögzítési lehetőséget biztosít a rendszerfuratok és az ovális
furatoknak köszönhetően. Lapos derékszög szabadon állítható 100 mm-ig.

2-160444

Sík derékszög 250 - polírozott

85,00 €



41,00 €



5 rendszerfurat
Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

MS: (d)

Súly:

250 mm

188 mm

50 mm

12 mm

1,35 kg

MS=Anyag vastagság;

Univerzális végállító / Rögzítőhíd
Az univerzális végállító használható rögzítő hídnak is. A középső kis furatokban lehetőség van
csavaros rögzítő használatára, mint a rögzítőhídaknál.

2-160450.N

Univerzális végállító / Rögzítőhíd - nitridált
3 rendszerfurat
Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Ø: (o)

MS: (d)

VB: (f)

Súly:

175 mm

35 mm

16 mm

12 mm

50 mm

0,40 kg

MS=Anyag vastagság; VB=beállítási határ;

KÜLÖNLEGES KEDVEZMÉNY
Készlet Univerzális végállító
Az univerzális végállító használható rögzítő hídnak
is. A középső kis furatokban lehetőség van csavaros
rögzítő használatára, mint a rögzítőhídaknál.

136,00 €

4x 160450.N

(ahelyett 164,00 €)
2-160450.N.Set

 = Termék raktáron van
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 = Termék rendelés után kerül legyártásra

= Karcállóság

Hegesztési fröcskölés
=
védelem

Magyarázat 43 oldalon
Rozsdásodás elleni
=
védelem

VÉGÁLLÍTÓK

16

Beállító lemez
Szögbeállító lemez pontos beállítást tesz lehetővé 10°-os lépcsőben vagy fokozatmentesen
0°-90° között az 1° precíziós skálának köszönhetően.

2-160455.N

Beállító lemez - nitridált

36,00 €



tartalmaz 2x Távtartó persely
Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

MS: (d)

Súly:

130 mm

130 mm

5 mm

0,40 kg

Nitridált

MS=Anyag vastagság;
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DERÉKSZÖGEK

Végállító és szorító derékszög 50 L
Végállító és szorító derékszög 50 L használható fix rögzítőként nagyobb egységekhez.
Más rögzítő elemekkel együtt nagy terhelési zóna alakítható ki. Magasságban állítható
felület alakítható ki ha a 90 WL végállítóval van kombinálva (cikkszám: 160111.N).

2-160105.N

Végállító és szorító derékszög 50 L - nitridált
Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

MS: (d)

Súly:

50 mm

30 mm

50 mm

12 mm

0,20 kg

30,00 €



34,00 €



36,00 €



MS=Anyag vastagság;

Végállító és szorító derékszög 90 X / 90 SL
A végállító és szorító derékszög 90 X / 90 SL használható nagyobb szekciók beállításához.
Ez a végállító kombinálható bármilyen másik derékszöggel és így egy beállítható
magasságú felület képezhető az ovális furat segítségével.

2-160108.N

Végállító és szorító derékszög 90 X - nitridált
Standard finom skálázással mindkét oldalon

2-160109.N

Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

MS: (d)

Súly:

90 mm

30 mm

25 mm

12 mm

0,19 kg

Végállító és szorító derékszög 90 SL - nitridált
Standard finom skálázással mindkét oldalon
Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

MS: (d)

Súly:

90 mm

30 mm

40 mm

12 mm

0,21 kg

MS=Anyag vastagság;

 = Termék raktáron van
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 = Termék rendelés után kerül legyártásra

= Karcállóság

Hegesztési fröcskölés
=
védelem

Magyarázat 43 oldalon
Rozsdásodás elleni
=
védelem

= skála

= Alumínium

DERÉKSZÖGEK
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Végállító és szorító derékszög 90 L
Végállító és szorító derékszög 90 L széles körben alkalmazható a fix és ovális furatok kombinációjának
köszönhetően. Egy magasságban állítható felületet lehet létrehozni a végállító és szorító derékszög
50 L (cikkszám: 160105.N) és a végállító és szorító derékszög 90 SL (cikkszám: 160109.N) együttes
felhasználásával. Nagyon jól használható nagyobb munkadarabok beállításához.

2-160110.N

Végállító és szorító derékszög 90 L - nitridált

47,00 €



54,00 €



50,00 €



furat / ovális furat, Standard finom skálázással mindkét oldalon

2-160110.A

Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

MS: (d)

Súly:

90 mm

30 mm

90 mm

12 mm

0,31 kg

Végállító és szorító derékszög 90 L - Alumínium
furat / ovális furat
Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

MS: (d)

Súly:

90 mm

30 mm

90 mm

12 mm

0,11 kg

MS=Anyag vastagság;

Végállító és szorító derékszög 90 WL
Végállító és szorító derékszög 90 WL állítható a két ovális furatnak köszönhetően. Sokoldalú
felhasználhatóságot biztosít.

2-160111.N

Végállító és szorító derékszög 90 WL - nitridált
ovális furat / ovális furat, Standard finom skálázással mindkét oldalon
Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

MS: (d)

Súly:

90 mm

30 mm

90 mm

12 mm

0,27 kg

MS=Anyag vastagság;
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Végállító és szorító derékszög 90 VL
Végállító és szorító derékszög 90 VL (cikkszám: 160113.N) kétoldali furatokkal használható
támasztóként is. Végállító és szorító derékszög 50 L (cikkszám: 160105.N) és egy végállító és
szorító derékszög 90 SL (cikkszám 160109.N) magasságban állítható támasztó elemet hoz létre.

2-160113.N

Végállító és szorító derékszög 90 VL - nitridált

47,00 €



56,00 €



58,00 €



furat / furat
Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

MS: (d)

Súly:

90 mm

30 mm

90 mm

12 mm

0,34 kg

MS=Anyag vastagság;

Végállító és szorító derékszög 140 L
Végállító és szorító derékszög 140 L ideális asztalkiterjesztésként könnyű munkadarabokhoz.
Ovális furatnak köszönhetően precíziós beállítási lehetőségeket biztosít.

2-160112.N

Végállító és szorító derékszög 140 L - nitridált
5 rendszerfurat / ovális furat, Standard finom skálázással mindkét oldalon
Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

MS: (d)

Súly:

90 mm

35 mm

140 mm

12 mm

0,51 kg

MS=Anyag vastagság;

Végállító és szorító derékszög 150 L
Végállító és szorító derékszög 150 L számos beállítást tesz lehetővé az ovális és fix furatoknak
köszönhetően. A kialakított felsőrész további beállítási lehetőségek ad. Más elemekkel kombinálható
vagy adapterként használható prizmákhoz vagy szorítókhoz.

2-160114.N

Végállító és szorító derékszög 150 L - nitridált
6 rendszerfurat / ovális furat
Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

MS: (d)

Súly:

90 mm

35 mm

150 mm

12 mm

0,65 kg

MS=Anyag vastagság;

 = Termék raktáron van
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 = Termék rendelés után kerül legyártásra

= Karcállóság

Hegesztési fröcskölés
=
védelem

Magyarázat 43 oldalon
Rozsdásodás elleni
=
védelem

= skála
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Fordító derékszög 150
Fordító derékszög számos variációjú rögzítési lehetőséget biztosít a 180°–os körívű furatnak
köszönhetően. Két csavarral rögzíthető egyszerre és optimálisan beállítható.

2-160101.N

Fordító derékszög 150 - nitridált
Magasság: (c)

Ø: (o)

MS: (d)

Súly:

150 mm

150 mm

12 mm

1,80 kg

78,00 €



106,00 €



106,00 €



MS=Anyag vastagság;

Végállító és szorító derékszög 250 G Forgó szögbeállító
Ez a végállító és szorító derékszög 250 G könnyen és erőteljesen rögzíthető a hosszúkás és a
fix furatok felhasználásával. Ez azt jelenti, hogy számos rögzítési és illesztési mód elkészíthető.
Alapanyaga: GGG40.

2-160161.N

Végállító és szorító derékszög 250 G Forgó szögbeállító bal - öntöttvas / nitridált
végállító balos, standard finom skàlàval

2-160163.N

Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

MS: (d)

Súly:

145 mm

49 mm

250 mm

14 mm

2,16 kg

Végállító és szorító derékszög 250 G Forgó szögbeállító jobb - öntöttvas / nitridált
végállító jobbos, standard finom skàlàval
Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

MS: (d)

Súly:

145 mm

49 mm

250 mm

14 mm

2,16 kg

MS=Anyag vastagság;
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Végállító és szorító derékszög 300 G / 500 G
A Véghelyzeti és szorító derékszög 300 G / 500 G nagyon sokféle rögzítési és pozicionálási
feladat megoldására használható a rendszerfuratok és ovális furat kombinációjával. Ideális az
asztal kiterjesztésére. Alapanyaga: GGG40 gömbgrafitos öntöttvas.

c

d

2-160162.N

a

Végállító és szorító derékszög 300 G - nitridált

76,00 €



105,00 €



végállító balos

2-160164.N

Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

MS: (d)

Súly:

150 mm

49 mm

300 mm

12 mm

2,51 kg

Végállító és szorító derékszög 500 G - nitridált
végállító balos
Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

MS: (d)

Súly:

195 mm

49 mm

500 mm

12 mm

4,56 kg

Új tervezés

MS=Anyag vastagság;

KÜLÖNLEGES KEDVEZMÉNY - MEGSZŰNT TERMÉKEK

Amíg a készlet tart!

Készlet Végállító és szorító derékszög polírozott
Ez a végállító és szorító derékszög könnyen
és erőteljesen rögzíthető a hosszúkás és a fix
furatok felhasználásával. Ez azt jelenti, hogy
számos rögzítési és illesztési mód elkészíthető.
Alapanyaga: GGG40.

194,00 €

2x 160164

4x 160510

(ahelyett 322,00 €)
2-160164.Set

 = Termék raktáron van
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 = Termék rendelés után kerül legyártásra

= Karcállóság

Hegesztési fröcskölés
=
védelem

Magyarázat 43 oldalon
Rozsdásodás elleni
=
védelem

= skála
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Végállító és szorító derékszög 250 GK / 500 GK
Végállító és szorító derékszög 250 GK / 500 GK háromdimenziós multifunkcionális rögzítési
lehetőséget biztosít. Leginkább a nehéz, nagytömegű alkatrészekhez és munkadarabokhoz
lett tervezve és kifejlesztve. Használható beállításhoz és asztalhosszabbítóként is. Alapanyaga:
GGG40 gömbgrafitos öntöttvas a maximális stabilitásért Rendelése párban ajánlott.

2-160124.N

Végállító és szorító derékszög 250 GK bal - nitridált

103,00 €



103,00 €



157,00 €



157,00 €



270,00 €



270,00 €



végállító balos, standard finom skàlàval

2-160126.N

Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

MS: (d)

Súly:

145 mm

49 mm

250 mm

14 mm

2,10 kg

Végállító és szorító derékszög 250 GK jobb - nitridált
végállító jobbos, standard finom skàlàval

2-160134.N

Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

MS: (d)

Súly:

145 mm

49 mm

250 mm

14 mm

2,10 kg

Végállító és szorító derékszög 500 GK bal - nitridált
végállító balos, standard finom skàlàval

2-160136.N

Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

MS: (d)

Súly:

195 mm

49 mm

500 mm

14 mm

5,30 kg

Végállító és szorító derékszög 500 GK jobb - nitridált
végállító jobbos, standard finom skàlàval
Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

MS: (d)

Súly:

195 mm

49 mm

500 mm

14 mm

5,30 kg

MS=Anyag vastagság;

Végállító és szorító derékszög 750 GK Plazma-nitridált
Végállító és szorító derékszög 750 GK háromdimenziós multifunkcionális rögzítési lehetőséget biztosít. Leginkább a
nehéz, nagytömegű alkatrészekhez és munkadarabokhoz lett tervezve és kifejlesztve. Használható beállításhoz és
asztalhosszabbítóként is. Alapanyaga: GGG40 gömbgrafitos öntöttvas a maximális stabilitásért Rendelése párban
ajánlott. Kettős furatok elhelyezkedése megduplázza a rögzítési lehetőségeket 25 mm-es ráccsal. Háromszoros
terjedelmes ovális furat növeli a stabilitást és a pontosságot szorításkor.

2-160146.N

Végállító és szorító derékszög 750 GK bal - nitridált
végállító balos, standard finom skàlàval

2-160148.N

Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

MS: (d)

Súly:

200 mm

100 mm

750 mm

14 mm

8,30 kg

Végállító és szorító derékszög 750 GK jobb - nitridált
végállító jobbos, standard finom skàlàval
Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

MS: (d)

Súly:

200 mm

100 mm

750 mm

14 mm

8,30 kg

MS=Anyag vastagság;
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Végállító és szorító derékszög aluminium-titánium
Végállító és szorító derékszög GK háromdimenziós multifunkcionális rögzítési lehetőséget
biztosít. Leginkább a nehéz, nagy tömegű alkatrészekhez és munkadarabokhoz lett tervezve
és kifejlesztve, asztalkiterjesztésként is használható. Anyaga: alumínium - titánium ötvözet a
stabilitásért. Rendelése párban ajánlott.

2-160120

Végállító és szorító derékszög 250 GK bal - aluminium-titánium

157,00 €



157,00 €



208,00 €



208,00 €



végállító balos, standard finom skàlàval

2-160121

Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

MS: (d)

Súly:

145 mm

49 mm

250 mm

14 mm

1,20 kg

Végállító és szorító derékszög 250 GK jobb - aluminium-titánium
végállító jobbos, standard finom skàlàval

2-160138

Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

MS: (d)

Súly:

145 mm

49 mm

250 mm

14 mm

1,20 kg

Végállító és szorító derékszög 500 GK bal - aluminium-titánium
végállító balos, standard finom skàlàval

2-160139

Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

MS: (d)

Súly:

195 mm

49 mm

500 mm

14 mm

5,30 kg

Végállító és szorító derékszög 500 GK jobb - aluminium-titánium
végállító jobbos, standard finom skàlàval
Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

MS: (d)

Súly:

195 mm

49 mm

500 mm

14 mm

5,30 kg

MS=Anyag vastagság;

KÜLÖNLEGES KEDVEZMÉNY
Készlet Végállító és szorító derékszög 500 GK aluminium-titánium
Végállító és szorító derékszög GK háromdimenziós
multifunkcionális rögzítési lehetőséget biztosít. Leginkább a
nehéz, nagy tömegű alkatrészekhez és munkadarabokhoz lett
tervezve és kifejlesztve, asztalkiterjesztésként is használható.
Anyaga: alumínium - titánium ötvözet a stabilitásért.
Rendelése párban ajánlott.

375,00 €

1x 160138

1x 160139

(ahelyett 416,00 €)
2-160138.Set

 = Termék raktáron van
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 = Termék rendelés után kerül legyártásra

= skála

= Alumínium

Magyarázat 43 oldalon
= Titánium

= Karcállóság

Hegesztési fröcskölés
=
védelem

=

Rozsdásodás elleni
védelem
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Végállító és szorító derékszög 250 D / 500 D / 750 D
Végállító és szorító derékszög 250 D / 500 D / 750 D három dimenzióban és diagonális furatelrendezésnek
köszönhetően nagyon sok beállítási és rögzítési lehetőséget biztosít. Kiválóan használható asztalhosszabbítóként
is és más derékszögekkel, végállítókkal is kiválóan kombinálható. Alapanyaga: GGG40 gömbgrafitos öntöttvas a
maximális stabilitásért.

2-160140.N

Végállító és szorító derékszög 250 D - nitridált

212,00 €



274,00 €



354,00 €



274,00 €



végállító jobbos

2-160142.N

Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

MS: (d)

Súly:

200 mm

100 mm

250 mm

14 mm

6,60 kg

Végállító és szorító derékszög 500 D - nitridált
végállító jobbos

2-160144.N

Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

MS: (d)

Súly:

200 mm

100 mm

500 mm

14 mm

11,50 kg

Végállító és szorító derékszög 750 D - nitridált
végállító jobbos
Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

MS: (d)

Súly:

200 mm

100 mm

750 mm

14 mm

16,40 kg

MS=Anyag vastagság;

Univerzális derékszög mechanikus szorítás
Univerzális derékszög mechanikus szorítással ideálisan alkalmazható a nagy pontosságot
igénylő sorozatgyártásokhoz. Bármilyen szög beállítható 10° és 150° között. Igazítás a fok
sablon és imbuszkulcs segítségével történik. Ezek a szállítmány részei.

2-160170.N

Univerzális derékszög mechanikus szorítás - nitridált
tartalmaz beállítási sablont
SL: (e)

Súly:

260 mm

3,40 kg

SL=Oldalhossz;

57

16

DERÉKSZÖGEK

Univerzális derékszög hidromechanikai szorítás
Univerzális derékszög hidromechanikai szorítás magas szorítóerővel. Derékszög beállítható 0° és 225° között.
Beállítás pontosan elvégezhető egy digitális szögmérővel, ami opcionálisan rendelhető. A termékhez illeszkedő
6 mm-es imbuszkulcs a 280852.1 cikkszámon rendelhető.

2-160171

Univerzális derékszög hidromechanikai szorítás - polírozott
SL: (e)

Súly:

250 mm

2,80 kg

417,00 €



141,00 €



SL=Oldalhossz;

Sarokcsatlakozó öntöttvas
Öntöttvas sarokcsatlakozó diagonális 45° irányban meghosszabbítja a hegesztőasztal felületi méretét.
Sarokcsatlakozó gyorsan szabályozható zárt- típusú pozícióban. Használható mint egy prizma, végállító
vagy csatlakozó - kompatibilis az összes derékszöggel. A sarokcsatlakozó rendkívül erős és biztosítja
a kapcsolódást a végállító és szorító opciók mind az 5 oldalon. Maximális stabilitásért alapanyaga:
GGG40 gömbgrafitos öntöttvas.

2-160190.N
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Sarokcsatlakozó öntöttvas - nitridált
Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

Súly:

100 mm

65 mm

100 mm

1,70 kg

DERÉKSZÖGEK
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Támasztó és csatlakozó keret
Támasztó és csatlakozó keret használható akár az asztal meghosszabbítására is vagy bármilyen más
csatlakoztatási feladatra, a rajta lévő ovális és fix furatok segítségével a rögzítési módok minden oldalon
megoldhatóak. Az osztásvonalak távolsága megegyezik az asztalon lévő 50 mm-es osztással, így a
felhasználásuk gyors és egyszerű.

2-160300.N

Támasztó és csatlakozó keret kicsi 150x100x50 - nitridált

141,00 €



141,00 €



216,00 €



349,00 €



531,00 €



739,00 €



végállító jobbos

2-160301.N

Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

Súly:

150 mm

100 mm

50 mm

2,10 kg

Támasztó és csatlakozó keret kicsi 150x100x50 - nitridált
végállító balos

2-160302.N

Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

Súly:

150 mm

100 mm

50 mm

2,10 kg

Támasztó és csatlakozó keret nagy 300x200x50 - nitridált
Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

Súly:

300 mm

200 mm

50 mm

7,40 kg

Rögzítő egység
A rögzítő blokk megfelelő két hegesztőasztal összekapcsolásához vagy hegesztőasztalok meghosszabbításához
vertikális struktúrákhoz. Több rögzítő blokk összekapcsolásával egyedi asztalméret is kialakítható. A rögzítő
blokkok összecsavarozhatóak csatlakozó csavarok segítségével (cikkszám: 160560.N). Többféle beállítási és
rögzítési lehetőség is rendelkezésre áll a vízszintes és függőleges furatelrendezésnek köszönhetően a blokk
felső felületén és a diagonális osztásnak az oldalán.

2-160280.P

Rögzítő egység 300x300x100 - Plazma-nitridált
ötoldalú

2-160272.P

Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

MS: (d)

Súly:

300 mm

300 mm

100 mm

12 mm

16,00 kg

Rögzítő egység 400x200x200 - Plazma-nitridált
ötoldalú

2-160290.P

Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

MS: (d)

Súly:

400 mm

200 mm

200 mm

12 mm

25,00 kg

Rögzítő egység 500x500x100 - Plazma-nitridált
ötoldalú
Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

MS: (d)

Súly:

500 mm

500 mm

100 mm

12 mm

40,00 kg

MS=Anyag vastagság;
 = Termék raktáron van

= Karcállóság

 = Termék rendelés után kerül legyártásra

Hegesztési fröcskölés
=
védelem

Rozsdásodás elleni
=
védelem

Magyarázat 43 oldalon
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U-alakú derékszög 100/100
Az U-alakú derékszög 100/100 ideálisan használható asztalhosszabbító elemként, függőleges beállításokhoz vagy két hegesztőasztal
összekapcsolásához. Ehhez a derékszöget az asztalhoz célszerű a 160560.N csavarral hozzákapcsolni. Az 500 mm-es hossztól az
U-alakú derékszögek hátoldalán szerelési lyukak vannak az asztal lábak rögzítéséhez. Amennyiben asztalhosszabbítóként kívánja
használni, akkor 1000 mm meghaladása esetén meg kell támasztani egy asztallábbal. A fix és diagonális furatoknak megfelelően
számos csatlakoztatási és beállítási forma megoldható ezekkel az eszközökkel. A 50x50 mm-es osztásnak köszönhetően a beállítás
egyszerű. www.siegmund.com oldalon megtalálhatja minden termék fényképét és méretét.

Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

MS: (d)

Súly:

2-160396.P

U-alakú derékszög 100x100x100
Plazma-nitridált

100 mm

100 mm

100 mm

12 mm

4,00 kg

259,00 €



2-160360.P

U-alakú derékszög 500x100x100
Plazma-nitridált

500 mm

100 mm

100 mm

12 mm

15,00 kg

364,00 €



2-160370.P

U-alakú derékszög 1000x100x100
Plazma-nitridált

1.000 mm

100 mm

100 mm

12 mm

27,00 kg

581,00 €



2-160380.P

U-alakú derékszög 1500x100x100
Plazma-nitridált

1.500 mm

100 mm

100 mm

12 mm

39,00 kg

706,00 €



2-160390.P

U-alakú derékszög 2000x100x100
Plazma-nitridált

2.000 mm

100 mm

100 mm

12 mm

51,00 kg

1.046,00 €



 = Termék raktáron van
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 = Termék rendelés után kerül legyártásra

= Karcállóság

Hegesztési fröcskölés
=
védelem

Magyarázat 43 oldalon
Rozsdásodás elleni
=
védelem
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U-alakú derékszög 200/100
U-alakú derékszög 200/100 (oldalhossz 200 mm) ideálisan használható asztalhosszabbító elemként, függőleges beállításokhoz vagy
két hegesztőasztal összekapcsolásához. Ehhez a derékszöget az asztalhoz célszerű a 160560.N csavarral hozzákapcsolni. Az 500 mm-es
hossztól az U-alakú derékszögek hátoldalán szerelési lyukak vannak az asztal lábak rögzítéséhez. Amennyiben asztalhosszabbítóként
kívánja használni, akkor 1000 mm meghaladása esetén meg kell támasztani egy asztallábbal. A fix és diagonális furatoknak megfelelően
számos csatlakoztatási és beállítási forma megoldható ezekkel az eszközökkel. A 50x50 mm-es osztásnak köszönhetően a beállítás
egyszerű. www.siegmund.com oldalon megtalálhatja minden termék fényképét és méretét.

Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

MS: (d)

Súly:

2-160396.1.P

U-alakú derékszög 200x100x100
Plazma-nitridált

200 mm

100 mm

100 mm

12 mm

6,00 kg

277,00 €



2-160360.1.P

U-alakú derékszög 500x200x100
Plazma-nitridált

500 mm

200 mm

100 mm

12 mm

22,00 kg

460,00 €



2-160370.1.P

U-alakú derékszög 1000x200x100
Plazma-nitridált

1.000 mm

200 mm

100 mm

12 mm

38,00 kg

793,00 €



2-160380.1.P

U-alakú derékszög 1500x200x100
Plazma-nitridált

1.500 mm

200 mm

100 mm

12 mm

55,00 kg

1.047,00 €



2-160390.1.P

U-alakú derékszög 2000x200x100
Plazma-nitridált

2.000 mm

200 mm

100 mm

12 mm

72,00 kg

1.404,00 €
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Gyorsrögzítős csavar
A polírozott gyorsrögzítő csavar a kézi rögzítővel ideális Siegmund elemek összekapcsolásához.
Ez a fajta csavar különösen nagy belső golyókkal van szerelve, hogy védje a furatokat és
kisebb felületi nyomást biztosítson. A belső negyedik golyó csökkenti a belső súrlódást és a
kifejtendő erőt. Ezeket a csavarokat már O gyűrű nélkül szerelik, de a tisztításuk mégis könnyű
és optimalizált. A csavar nem alkalmazható hegesztőasztalok összekapcsolásához és U-alakú
rögzítőelemekhez! Szorítónyomaték függ az asztal típusától.

2-160510

Gyorsrögzítős csavar rövid - polírozott

32,00 €



39,00 €



33,00 €



41,00 €



2 alkatrész csatlakoztatásához, csavaros fejjel

2-160512

Hosszúság: (a)

Ø: (o)

SK: (k1)

AM: (k3)

ZK: (k2)

Súly:

53 mm

16 mm

55 kN

10 Nm

10 kN

0,08 kg

Gyorsrögzítős csavar hosszú - polírozott
3 alkatrész csatlakoztatásához, csavaros fejjel
Hosszúság: (a)

Ø: (o)

SK: (k1)

AM: (k3)

ZK: (k2)

Súly:

65 mm

16 mm

55 kN

10 Nm

10 kN

0,10 kg

SK=Nyírószilárdság; AM=Meghúzási Nyomaték; ZK=Feszítőerő;

Univerzális csavar
A polírozott univerzális csavar (záró csavar) ideális csatlakozó elem Siegmund alkatrészek között.
Nagyon hasznos mikor különböző anyagvastagságú elemeket, alkatrészeket kell összekapcsolni
vagy rögzíteni. A rögzítési zóna 22 mm-től egészen 28 mm-ig terjed a rövid csavarnál és 34 mm-től
egészen 40 mm-ig a hosszú csavarnál. A nagyobb golyók megfelelő erősségű, mégis sérülésmentes
rögzítést biztosítanak a kis felületi nyomás miatt. Az Univerzális csavar az integrált kézikerékkel vagy
imbuszkulccsal 6 (Cikkszám: 280852.1) rögzíthető. A csavar nem alkalmazható hegesztőasztalok
összekapcsolásához és U-alakú rögzítőelemekhez! Szorítónyomaték függ az asztal típusától.

2-160532

Univerzális csavar rövid - polírozott
2 alkatrész csatlakoztatásához

2-160533

Hosszúság: (a)

Ø: (o)

SK: (k1)

AM: (k3)

ZK: (k2)

Súly:

59 mm

16 mm

50 kN

10 Nm

10 kN

0,11 kg

Univerzális csavar hosszú - polírozott
3 alkatrész csatlakoztatásához
Hosszúság: (a)

Ø: (o)

SK: (k1)

AM: (k3)

ZK: (k2)

Súly:

71 mm

16 mm

50 kN

10 Nm

10 kN

0,12 kg

SK=Nyírószilárdság; AM=Meghúzási Nyomaték; ZK=Feszítőerő;

 = Termék raktáron van
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Gyors szorítócsavar rövid
Lapos polírozott csavar kifejezetten az ovális furatokban használható, olyan mint a süllyesztett
fejű csavar, a rögzítési magasság csökkentésére szolgál. Ideális az akkumlátoros csavarbehajtó
10 Nm forgatónyomatékig. A csavar nem alkalmazható hegesztőasztalok összekapcsolásához
és U-alakú rögzítőelemekhez! Szorítónyomaték függ az asztal típusától.

2-160522

Gyors szorítócsavar rövid rövid - polírozott

28,00 €



34,00 €



26,00 €



32,00 €



2 alkatrész csatlakoztatásához

2-160523

Hosszúság: (a)

Ø: (o)

SK: (k1)

AM: (k3)

ZK: (k2)

Súly:

36 mm

16 mm

55 kN

10 Nm

10 kN

0,05 kg

Gyors szorítócsavar rövid hosszú - polírozott
3 alkatrész csatlakoztatásához
Hosszúság: (a)

Ø: (o)

SK: (k1)

AM: (k3)

ZK: (k2)

Súly:

48 mm

16 mm

55 kN

10 Nm

10 kN

0,08 kg

SK=Nyírószilárdság; AM=Meghúzási Nyomaték; ZK=Feszítőerő;

Süllyesztettfejű csavar
Süllyesztett csavar ideális eszköz az Siegmund alkatrészek egymáshoz, illetve a hegesztőasztalhoz
való csatlakoztatásához rejtett módon (a csavar szinte nem is látható). A csavarban lévő rögzítő
golyók pontosan illeszkednek a furatokba és megfelelő erősségű és biztonságos kötést biztosítanak
minden körülmények között. Süllyesztett csavar nem alkalmazható ovális furatoknál. A csavar nem
alkalmazható hegesztőasztalok összekapcsolásához és U-alakú rögzítőelemekhez! Szorítónyomaték
függ az asztal típusától.

2-160528

Süllyesztettfejű csavar rövid - polírozott
2 alkatrész csatlakoztatásához

2-160529

Hosszúság: (a)

Ø: (o)

SK: (k1)

AM: (k3)

ZK: (k2)

Súly:

31 mm

16 mm

55 kN

10 Nm

3 kN

0,04 kg

Süllyesztettfejű csavar hosszú - polírozott
3 alkatrész csatlakoztatásához
Hosszúság: (a)

Ø: (o)

SK: (k1)

AM: (k3)

ZK: (k2)

Súly:

43 mm

16 mm

55 kN

10 Nm

3 kN

0,05 kg

SK=Nyírószilárdság; AM=Meghúzási Nyomaték; ZK=Feszítőerő;
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Pozícionáló csavar
Ez a rögzítő csavar ideális eszköz az Siegmund alkatrészek egymáshoz, illetve a hegesztőasztalhoz
való csatlakoztatásához. A csavarban lévő rögzítő golyók pontosan illeszkednek a furatokba és
megfelelő erősségű és biztonságos kötést biztosítanak minden körülmények között. Továbbá,
különböző derékszögek lehetnek kialakítva kijelöléssel, mint például 90° vagy 45°. A csavar nem
alkalmazható hegesztőasztalok összekapcsolásához és U-alakú rögzítőelemekhez!

2-160540

Pozícionáló csavar - polírozott
Hosszúság: (a)

Ø: (o)

Súly:

38 mm

16 mm

0,07 kg

10,00 €



17,00 €



20,00 €



Süllyesztettfejű csavar
Süllyesztett csatlakozó csavart nagy alkatrészek hosszú távú rögzítésére fejlesztették ki
pl. hegesztőasztalok vagy U-alakú derékszögek. A süllyesztett fejű kulcsok és a csavar
önbeálló képessége egyszerű felszerelést eredményez. A lapos csavarfej és a csavarfej
csavar hexagonális fejjel van ellátva, melyen keresztül rögzíthető. A süllyesztett fejű
csavar stabil rögzítést tesz lehetővé, de ovális furatokban nem alkalmazható.

2-160560.N

Süllyesztettfejű csavar rövid - nitridált
2 alkatrész csatlakoztatásához, imbuszkulccsal

2-160561

Hosszúság: (a)

Ø: (o)

SK: (k1)

AM: (k3)

ZK: (k2)

Súly:

25 mm

16 mm

50 kN

15 Nm

4 kN

0,03 kg

Süllyesztettfejű csavar hosszú - polírozott

Nitridált

3 alkatrész csatlakoztatásához, imbuszkulccsal
Hosszúság: (a)

Ø: (o)

SK: (k1)

AM: (k3)

ZK: (k2)

Súly:

37 mm

16 mm

50 kN

15 Nm

4 kN

0,05 kg

SK=Nyírószilárdság; AM=Meghúzási Nyomaték; ZK=Feszítőerő;

 = Termék raktáron van
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= Karcállóság

Hegesztési fröcskölés
=
védelem

Magyarázat 43 oldalon
Rozsdásodás elleni
=
védelem

= Alumínium
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Távolságtartó
Távtartó persely akkor alkalmazható, ha szükséges távolságot tartani a rögzítendő elemek
között. Például ha egy hosszú szorító csavar helyett rövid van.

2-160539

Távolságtartó - polírozott
Magasság: (c)

Ø: (o)

Súly:

12 mm

21 mm

0,02 kg

2,00 €



13,00 €



15,00 €



18,00 €



Mágneses csavar
A mágneses rögzítő csavarok gyors rögzítést tesznek lehetővé csavarok
és szerszámok nélkül. Szintén az előnyei közé tartozik a nyomás érzékeny
alkatrészek biztonságos rögzítése (például: öntvények).

2-160740

Mágneses csavar 34 - Alumínium
szárhossz 25 mm

2-160740.1

Hosszúság: (a)

Ø: (o)

Súly:

34 mm

16 mm

0,02 kg

Mágneses csavar 46 - Alumínium
szárhossz 50 mm

2-160740.2

Hosszúság: (a)

Ø: (o)

Súly:

46 mm

16 mm

0,03 kg

Mágneses csavar 58 - Alumínium
szárhossz 75 mm
Hosszúság: (a)

Ø: (o)

Súly:

58 mm

16 mm

0,04 kg
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Professional Csavaros szorító
A Professional csavaros szorító a megfelelő eszköz, ami gyors, erős és pontos rögzítést biztosít a hegesztendő
alkatrészek széles választékához. A hatékonysága a rövid időszükségletnek, a gyors beállításnak és az egyszerű
oldásnak köszönhető. Az egyedi igényekhez igazodva, a függőleges és vízszintes tartók különböző hosszakban
rendelhetőek. A horizontális tartó működés közbeni mérete 20x10 mm. A vertikális tartó működés közbeni mérete
20x13 mm. A vertikális tartó keményített. A különböző hegesztendő anyagok szorításához a prizmák cserélhetőek.
A megfelelő prizmákat a katalógus 68 oldalán találja. A hosszú élettartam a polírozott felületek és az külön-külön
rendelhető tartalék alkatrészeknek köszönhető. Az új kézi kerékkel az öntöttvas kereszten a beállítás időveszteség
nélkül elvégezhető.

2-160610

Professional Csavaros szorító - polírozott / nitridált
max. terhelés

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

Súly:

2,5 kN

163 mm

200 mm

1,20 kg

57,00 €



54,00 €



74,00 €



Professional Csavaros szorító 45°/90°
A Professional 45°/90° csavaros szorító a standard 45° vagy 90° os csavaros szorítót cseréli
le. Ez a szerszám teljesen új szorítási lehetőségeket biztosít mivel 0°-360° között beállítható.
A különböző hegesztendő anyagok szorításához a prizmák cserélhetőek. A megfelelő
prizmákat a katalógus 68 oldalán találja. A használt anyag mérete: 20x13 mm. Az új kézi
kerékkel az öntöttvas kereszten a beállítás időveszteség nélkül elvégezhető.

2-160630

Professional Csavaros szorító 45°/90° - polírozott
max. terhelés

Magasság: (c)

Súly:

2,5 kN

200 mm

0,75 kg

Professional gyorsfeszítős szorító
Professional gyorsfeszítős szorító az alkatrészek gyors és erős rögzítésére szolgál. A szorítóerő
egyedileg beállítható. Az új kézikerékkel az öntöttvas kereszten a magasság egy pillanat alatt
beállítható. A használt laposvas mérete 20x10 mm és 20x13 mm. A függőleges tartó erősített
anyagból készül. Gyorsrögzítős szorító csak a plazma-nitridált S16 rendszerhez ajánlott.

2-160606

 = Termék raktáron van
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Professional gyorsfeszítős szorító - polírozott
max. terhelés

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

Súly:

2,5 kN

132 mm

150 mm

0,90 kg

 = Termék rendelés után kerül legyártásra
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Csavaros rögzítő körszelvénnyel
Csavaros szorító körszelvénnyel lehetővé teszi a különböző munkadarabok gyors pontos és erős
rögzítését. A hatékonysága köszönhető az időmegtakarításnak, a gyors beállításnak és a könnyű
kioldásnak. Az Ön egyedi igényinek megfelelően többféle hosszúságú horizontális és vertikális
elemekből építhető fel ez a szorító. A szorítóhoz tartozó prizmák cserélhetők. A kompatibilis
prizmákat az 68 oldalon találja. A hosszú élettartam a galvanizált anyagnak köszönhető, az egyes
elemek külön is rendelhetőek később ha szükséges. Alkalmas egyszerű befogó alkalmazásokhoz
(lásd max. terhelés)

2-160601

Csavaros rögzítő körszelvénnyel - polírozott
max. terhelés

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

Súly:

1,5 kN

163 mm

200 mm

1,00 kg

54,00 €



57,00 €



45,00 €



Basic kerek csőbilincs univerzális
Kerek univerzális csőbilincs elfordítható orsóval rugalmas szorítást + / - 42° szögben tesz lehetővé.
A hagyományos 45°-os vagy 90° szorítók előnyeit egyesíti. Lehet rögzíteni szögben vagy egyenesen
is. Ennek eredményeként nagyobb, változtatható befogási tartomány kínál. Vízszintes kerek cső
hossza teljes mértékben állítható 150 mm. A függőleges cső hossza 150 mm. A hosszú élettartamot a
cserélhető tartalék alkatrészek és a polírozott felületek biztosítják. Függőleges csövet a rendszerfuratokba
pozicionáló gyűrűvel (Cikkszám 160653) használjuk.

2-160604

Csőbilincs univerzális - polírozott
max. terhelés

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

Súly:

0,6 kN

165 mm

150 mm

0,80 kg

Basic csavaros rögzítő
Basic csavaros szorító gyors és erőteljes rögzítési megoldást biztosít. Egyszerű forgatással a
munkadarabtól való távolság beállítható. Prizmák egyszerű cseréjével különböző anyagokat
is lehet rögzíteni.

2-160620

Basic csavaros rögzítő - polírozott
max. terhelés

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

Súly:

2,5 kN

128 mm

200 mm

0,95 kg
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Rövid menetes orsó
Rövid orsó persellyel és prizmával ideálisan használható kompakt alkatrészek rögzítéséhez vagy
más Siegmund alkatrészek összekapcsolásához, egyszerűen rögzíthető imbuszkulccsal vagy
villáskulccsal. A menetes orsó persellyel és prizmával minden 16 mm-es furatba illeszthető.
Tökéletesen alkalmazható előrögzítéshez.

2-160666

Rövid menetes orsó persellyel és prizmával - polírozott

22,00 €



11,00 €



8,00 €



11,00 €



8,00 €



trapézmenet 12 x 3 mm

2-160618

Magasság: (c)

Ø: (o)

Súly:

75 mm

-

0,10 kg

Menetes persely - polírozott
trapézmenet 12 x 3 mm
Magasság: (c)

Ø: (o)

Súly:

10 mm

19 mm

0,01 kg

Prizma csavaros szorítóhoz
Csavaros rögzítőhöz tartozó prizma használható kör vagy négyszög alakú csövek szorításához.
Mivel a menetes orsó vége egy golyós csatlakozón keresztül rögzítődik a prizmához könnyű,
rugalmas és gyors legjobban illeszkedő beállítást tesz lehetővé. A prizma a menetes orsóról
eltávolítva könnyen tisztítható. A prizma több anyagminőségben és formában rendelhető. A
poliamid prizma a karcolásra hajlamos anyagoknál használható. A rozsdamentes acélprizma
olyan fémeknél alkalmazható melyek felülete karcálló (rozsdamegelőzés).

2-160656

Prizma csavaros szorítóhoz - polírozott / nitridált
Orsóhoz trapézmenettel 12x3 mm

2-160656.E

Magasság: (c)

Ø: (o)

Súly:

14 mm

25 mm

0,02 kg

Prizma csavaros szorítóhoz - Rozsdamentes acél
Orsóhoz trapézmenettel 12x3 mm

2-160656.PA

Magasság: (c)

Ø: (o)

Súly:

14 mm

25 mm

0,02 kg

Prizma csavaros szorítóhoz - Poliamid
Orsóhoz trapézmenettel 12x3 mm
Magasság: (c)

Ø: (o)

Súly:

14 mm

25 mm

0,01 kg

 = Termék raktáron van
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= Poliamid

= Alumínium

Magyarázat 43 oldalon
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Duo prizma Ø 25 Csavaros szoritóhoz
A duo prizma, a nevéből is adódóan dupla funkcióval rendelkezik és illeszkedik minden
16-as rendszerfurathoz és csavaros szorítóhoz. A prizma szintén használható lapos
hegesztendő alkatrészekhez a szintezett sarkoknak köszönhetően. A polyamid prizma
a sérülékeny alkatrészekhez használható. Poliamid prizma csak a csavaros szorítóhoz
használható

2-160650

Duo prizma Ø 25 - polírozott / nitridált

11,00 €



13,00 €



11,00 €



Orsóhoz trapézmenettel 12x3 mm, O-gyűrű nélkül

2-160650.A

Magasság: (c)

Ø: (o)

Súly:

19 mm

25 mm

0,04 kg

Duo prizma Ø 25 - Alumínium
Orsóhoz trapézmenettel 12x3 mm, O-gyűrű nélkül

2-160650.PA

Magasság: (c)

Ø: (o)

Súly:

19 mm

25 mm

0,01 kg

Duo prizma Ø 25 - Poliamid
Orsóhoz trapézmenettel 12x3 mm, O-gyűrű nélkül
Magasság: (c)

Ø: (o)

Súly:

19 mm

25 mm

0,01 kg

KÜLÖNLEGES KEDVEZMÉNY
Készlet Duo prizma Ø 25
A duo prizma, a nevéből is adódóan dupla funkcióval
rendelkezik és illeszkedik minden 16-as rendszerfurathoz
és csavaros szorítóhoz. A prizma szintén használható
lapos hegesztendő alkatrészekhez a szintezett sarkoknak
köszönhetően. A polyamid prizma a sérülékeny
alkatrészekhez használható.

40,00 €

4x 160650

(ahelyett 44,00 €)
2-160650.Set
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Félgömb adapter Csavaros szoritóhoz
A csavaros rögzítőhöz tartozó prizma használható kör alakú vagy négyszög alakú csövek szorításához. Mivel a
menetes orsó vége egy golyós csatlakozón keresztül rögzítődik a prizmához könnyű, rugalmas és gyors beállítás
lehetséges az alkatrészhez legjobban illeszkedő módon. A prizma a menetes orsóról eltávolítva könnyen tisztítható.
A prizma több anyagminőségben és formában rendelhető. A poliamid prizma a karcolásra hajlamos anyagoknál
használható. A rozsdamentes acélprizma olyan fémeknél alkalmazható melyek felülete karcolásra érzékeny
(rozsdamegelőzés).

2-160660

Félgömb adapter Csavaros szoritóhoz - polírozott

8,00 €



11,00 €



9,00 €



13,00 €



Orsóhoz trapézmenettel 12x3 mm

2-160660.E

Magasság: (c)

Ø: (o)

Súly:

13 mm

20 mm

0,02 kg

Félgömb adapter Csavaros szoritóhoz - Rozsdamentes acél
Orsóhoz trapézmenettel 12x3 mm

2-160660.PA

Magasság: (c)

Ø: (o)

Súly:

13 mm

20 mm

0,02 kg

Félgömb adapter Csavaros szoritóhoz - Poliamid
Orsóhoz trapézmenettel 12x3 mm

2-160661

Magasság: (c)

Ø: (o)

Súly:

13 mm

20 mm

0,01 kg

Félgömb adapter Csavaros szoritóhoz - polírozott
trapézmenet 12 x 3 mm, vevői igény szerint

 = Termék raktáron van

= Poliamid
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Magasság: (c)

Ø: (o)

Súly:

25 mm

25 mm

0,07 kg

 = Termék rendelés után kerül legyártásra

Magyarázat 43 oldalon
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Variálható prizma Ø 50 90°/120° menetes szárral
Vario prizma Ø 50 alkalmas mind kerek és 45° csövekhez 80 mm átmérőig, 90° és 120° szögekben.
A prizma univerzálisan használható minden 16 mm-es furatban. A prizma a gallérral könnyedén
rögzíthető az asztal furataiba. A prizma áthelyezéséhez egyszerűen csak csavarja le a prizmát a
rögzítőről. Szükség esetén a prizma magassági hosszabbító elemekkel kiterjeszthető. A poliamid
prizma a karcolásra hajlamos anyagoknál használható.

2-160645.1

Variálható prizma Ø 50 90°/120° menetes szárral - polírozott

34,00 €



46,00 €



44,00 €



35,00 €



a M10-es menet például prizma hosszabbítóhoz, cikkszáma: 160649

2-160645.1.A

Magasság: (c)

Ø: (o)

Súly:

20 mm

50 mm

0,21 kg

Variálható prizma Ø 50 90°/120° menetes szárral - Alumínium
a M10-es menet például prizma hosszabbítóhoz, cikkszáma: 160649
Magasság: (c)

Ø: (o)

Súly:

20 mm

50 mm

0,07 kg

2-160645.1.PA Variálható prizma Ø 50 90°/120° menetes szárral - Poliamid
a M10-es menet például prizma hosszabbítóhoz, cikkszáma: 160649

2-160641

Magasság: (c)

Ø: (o)

Súly:

20 mm

50 mm

0,03 kg

Variálható prizma Ø 50 90°/120° gallér nélkül - polírozott
prizma csavarokkal rögzíthetők
Magasság: (c)

Ø: (o)

Súly:

35 mm

50 mm

0,39 kg

KÜLÖNLEGES KEDVEZMÉNY
Készlet Variálható prizma Ø 50 90° / 120°
Vario prizma Ø 50 alkalmas mind kerek és 45° csövekhez
80 mm átmérőig, 90° és 120° szögekben. A prizma
univerzálisan használható minden 16 mm-es furatban.

123,00 €

4x 160645.1

(ahelyett 136,00 €)
2-160645.Set

 = Termék raktáron van
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 = Termék rendelés után kerül legyártásra

= Alumínium

= Poliamid

Magyarázat 43 oldalon
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Prizma Ø 80 120° menetes szárral
Prizma Ø 80 nagyon sokrétűen használható egészen a 120 mm csőátmérőig. Prizmát fel
lehet használni minden 16 mm furatnál. A prizma a gallérral könnyedén rögzíthető az asztal
furataiba. A prizma áthelyezéséhez egyszerűen csak csavarja le a prizmát a rögzítőről. Szükség
esetén a prizma magassági hosszabbító elemekkel kiterjeszthető. A poliamid prizma a
karcolásra hajlamos anyagoknál használható.

2-160652.1

Prizma Ø 80 120° menetes szárral - polírozott / nitridált

37,00 €



57,00 €



57,00 €



35,00 €



18,00 €



18,00 €



a M10-es menet például prizma hosszabbítóhoz, cikkszáma: 160649

2-160652.1.A

Magasság: (c)

Ø: (o)

Súly:

30 mm

80 mm

0,77 kg

Prizma Ø 80 120° menetes szárral - Alumínium
a M10-es menet például prizma hosszabbítóhoz, cikkszáma: 160649
Magasság: (c)

Ø: (o)

Súly:

30 mm

80 mm

0,77 kg

2-160652.1.PA Prizma Ø 80 120° menetes szárral - Poliamid
a M10-es menet például prizma hosszabbítóhoz, cikkszáma: 160649
Magasság: (c)

Ø: (o)

Súly:

30 mm

80 mm

0,77 kg

Távtartó készlet 7 darabos
Távtartó készlet (7db-os) különböző állítható magasságú munkafelületet hoz létre. Egyedi elemekkel
1-60 mm közötti magasságkülönbséget lehet kompenzálni. A legkisebb lépésegység az 1 mm a precíz
beállításokhoz, minden távtartó oldalán a mérete megtalálható feliratozva. A távtartók az O-gyűrű
segítségével könnyen beállíthatóak. Ez a készlet szintén kompatibilis minden S16 rendszerfurattal.
Támasztók belsejében lévő M10-es menet lehetővé teszi egyedi vevői komponensek és prizmák rögzítését.
Távtaró készlet: 1 / 2 / 3 / 5 / 10 / 20 mm.

2-160821

2-160821.1

2-160821.2

Távtartó készlet 7 darabos - polírozott
Magasság: (c)

Ø: (o)

Súly:

65 mm

25 mm

0,17 kg

Támasztó torony - polírozott
Magasság: (c)

Ø: (o)

Súly:

65 mm

25 mm

0,09 kg

Távtartó készlet
Magasság: (c)

Ø: (o)

Súly:

-

25 mm

0,08 kg
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Prizma hosszabbító
A prizma hosszabbító könnyen és gyorsan becsavarható minden prizmába és lehetőséget
biztosít a prizma eltérő magasságú beállítására akár a távtartók kombinációjával
(cikkszám: 160821). A csavaros támasztóval (cikkszám: 160822) fokozatmentes pozicionálás
lehetséges. A menetes rész miatt a Prism Extension más hosszabbítókra csavarozható,
vagy egy egyedi konstrukcióhoz csatolható.

2-160649.1

2-160649.2

2-160649

2-160649.0

Prizma hosszabbító 50 - polírozott
Hosszúság: (a)

Ø: (o)

Súly:

50 mm

16 mm

0,08 kg

Prizma hosszabbító 100 - polírozott
Hosszúság: (a)

Ø: (o)

Súly:

100 mm

16 mm

0,15 kg

Prizma csavar gallér - polírozott
Hosszúság: (a)

Ø: (o)

Súly:

10 mm

16 mm

0,02 kg

Speciális csavar
S16-os rendszerű prizmákhoz
Hosszúság: (a)

Ø: (o)

Súly:

10 mm

16 mm

0,02 kg

KÜLÖNLEGES KEDVEZMÉNY
Készlet Prizma hosszabbító
A prizma hosszabbító könnyen és gyorsan becsavarható
minden prizmába és lehetőséget biztosít a prizma eltérő
magasságú beállítására akár a távtartók kombinációjával
(cikkszám: 160821).

100,00 €

2x 160649.2

2x 160649.1

(ahelyett 112,00 €)
2-160649.Set

 = Termék raktáron van
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 = Termék rendelés után kerül legyártásra

2x 160821.2

17,00 €



21,00 €



7,00 €



7,00 €
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Csavartámaszték
Csavar támogatás pontos beállításához lett kifejlesztve 55-75 mm között. Különösen jól
használható prizmával vagy más támasztóelemekkel.

2-160822

Csavartámaszték Ø 50 - polírozott
Magasság: (c)

Ø: (o)

Súly:

55 - 75 mm

50 mm

0,71 kg

31,00 €



14,00 €



Szorító kúp
Rögzítőkúp használható kör és négyszög csövekhez, egészen < 45 mm átmérőig.
Rögzítőkúpot csavarokkal lehet rögzíteni.

2-160670

Szorító kúp - polírozott / nitridált
Magasság: (c)

Ø: (o)

Súly:

40 mm

45 mm

0,26 kg
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Függőleges szorító adapterrel
Függőleges szorító adapterrel univerzálisan használható minden 16 mm-es furatban. Maximális
funkcionalitás érhető el az univerzális végállítóval (Cikkszám: 160420.N) együtt. A végállítót külön
kell rendelni. További gyorscsatlakozók találhatók az interneten a www.siegmund.com címen

2-160705

Függőleges szorító adapterrel

37,00 €



24,00 €



41,00 €



28,00 €



adapter 160715
Súly:
0,95 kg
2-009082

Függőleges szorító
Súly:
0,39 kg

Vízszintes csatlakozó szorító adapterrel
Vízszintes csatlakozó szorító adapterrel univerzálisan használható minden 16 mm-es furatban.
Funkcionálisan kacsolódik az univerzális végállítóhoz (Cikkszám: 160420.N). A végállítót külön
kell rendelni. További gyorscsatlakozók találhatók az interneten a www.siegmund.com címen

2-160710

Vízszintes csatlakozó szorító adapterrel
adapter 160715
Súly:
0,91 kg

2-009083

Vízszintes csatlakozó szorító
Súly:
0,40 kg

 = Termék raktáron van
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 = Termék rendelés után kerül legyártásra
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Adapter furatokkal / Adapter furatok nélkül
Adapter furatokkal univerzálisan használható minden 16 mm-es furatban. Az O-gyűrűvel a
maximális pontosság biztosítható.

2-160715

Adapter furatokkal Ø 48 / 15 - polírozott

13,00 €



13,00 €



Gyorsrögzítős szorítóhoz

2-160720

Magasság: (c)

Ø: (o)

MS: (d)

Súly:

22 mm

48 mm

15 mm

0,20 kg

Adapter furatok nélkül Ø 48 / 15 - polírozott
Gyorsrögzítős szorítóhoz
Magasság: (c)

Ø: (o)

MS: (d)

Súly:

22 mm

48 mm

15 mm

0,25 kg

MS=Anyag vastagság;
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Sub Table Box
A Siegmund ST Box segítségével mindig megtalálja a szerszámokat. Hozzon létre tárolóhelyet
és rendezettséget a hegesztőasztalnál. ST Box maximum kb.100 kg. Minden fiók kb. 50 kg.
A teljesen zárt tok védi a fiókok tartalmát a szennyeződésektől és a hegesztési varratoktól.
A hegesztőasztal méretétől vagy a bordázattól függetlenül a ST Box minden Siegmund
hegesztőasztalához csatlakoztatható

2-160900

Sub Table Box 16-as rendszerhez

294,00 €



294,00 €



119,00 €



136,00 €



146,00 €



156,00 €



lakozott

2-161900

Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

Súly:

630 mm

510 mm

420 mm

34,76 kg

Új választék

Sub Table Box mert Rendszer 16 Basic
lakozott

2-004200

2-004205

2-004210

2-004215

 = Termék raktáron van
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Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

Súly:

630 mm

510 mm

420 mm

34,53 kg

Fiók 60 mm
Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

Súly:

590 mm

400 mm

60 mm

7,10 kg

Fiók 120 mm
Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

Súly:

590 mm

400 mm

120 mm

8,70 kg

Fiók 180 mm
Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

Súly:

590 mm

400 mm

180 mm

9,10 kg

Fiók 240 mm
Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

Súly:

590 mm

400 mm

240 mm

9,50 kg

 = Termék rendelés után kerül legyártásra

Új választék

TARTOZÉKOK
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KÜLÖNLEGES KEDVEZMÉNY
Sub Table Box tartalmaz fiókok (2x 004210) 16-as rendszerhez
A Siegmund ST Box segítségével mindig megtalálja a szerszámokat.
Hozzon létre tárolóhelyet és rendezettséget a hegesztőasztalnál.
ST Box maximum kb.100 kg. Minden fiók kb. 50 kg. A teljesen zárt
tok védi a fiókok tartalmát a szennyeződésektől és a hegesztési
varratoktól. A hegesztőasztal méretétől vagy a bordázattól
függetlenül a ST Box minden Siegmund hegesztőasztalához
csatlakoztatható

493,00 €

1x 160900

2x 004210

(ahelyett 586,00 €)
2-160900.1

KÜLÖNLEGES KEDVEZMÉNY
Sub Table Box tartalmaz fiókok (2x 004210) mert Rendszer 16 Basic
A Siegmund ST Box segítségével mindig megtalálja a szerszámokat.
Hozzon létre tárolóhelyet és rendezettséget a hegesztőasztalnál.
ST Box maximum kb.100 kg. Minden fiók kb. 50 kg. A teljesen zárt
tok védi a fiókok tartalmát a szennyeződésektől és a hegesztési
varratoktól. A hegesztőasztal méretétől vagy a bordázattól
függetlenül a ST Box minden Siegmund hegesztőasztalához
csatlakoztatható

493,00 €

1x 161900

2x 004210

(ahelyett 586,00 €)
2-161900.1
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Asztali satu
Minden műhely alapfelszereltsége egy megbízható satu. A Siegmund féle satu nagyobb
termelékenységet kínál. Az asztali csavar rögzítéséhez gyors szorítócsavarokat kell beszerelni,
és szükség esetén csökkenteni kell a hüvelyeket.

2-004300

Prémium satu 100 16-as rendszerhez / 22 / 28

145,00 €



111,00 €



228,00 €



176,00 €



505,00 €



Rögzítés gyors szorítócsavarokkal, további redukáló perselyek a 16 rendszerhez (000546) és 22 (000544)
Súly:
14,00 kg
2-164301

Új választék

Standard asztali satu 100 16-as rendszerhez
Rögzítés gyors szorítócsavarokkal, további redukáló perselyek a 16 rendszerhez (000546) és 22 (000544)
Súly:
5,00 kg

2-004302

Új választék

Prémium satu 125 16-as rendszerhez / 22 / 28
Rögzítés gyors szorítócsavarokkal, további redukáló perselyek a 16 rendszerhez (000546) és 22 (000544)
Súly:
19,40 kg

2-004303

Új választék

Standard asztali satu 125 16-as rendszerhez / 22 / 28
Rögzítés gyors szorítócsavarokkal, további redukáló perselyek a 16 rendszerhez (000546) és 22 (000544)
Súly:
14,00 kg

Új választék

Szerszámkocsi
Szerszámkocsi az ön szerszámainak a biztonságos és hatékony tároló helye.
Könnyű és gyors áttekinthetőséget biztosít a szerszámokról. A nagy derékszögek
biztonságosan tárolhatóak a belsejében. Görgők segítségével a szerszámok
gyorsan szállíthatók a különböző felhasználási helyekre.

2-160910

Szerszámkocsi - lakozott
Max.összes súly 240 kg

 = Termék raktáron van

80

Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

Súly:

555 mm

560 mm

680 mm

30,00 kg

 = Termék rendelés után kerül legyártásra
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Szerszámtartó
Ezzel a szerszámfallal a Siegmund szerszámok gyorsan mindig kéznél vannak.
Asztalra vagy a falra csavarozható.

2-160912

Szerszámtartó - lakozott
Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

Súly:

500 mm

50 mm

500 mm

7,40 kg

207,00 €



61,00 €



43,00 €



12,00 €



Moduláris szerszámtartó
A moduláris szerszámelemmel összeállíthatja a saját szerszámelemét több elem és alkatrész felhasználásával.
A 160930-as modul (16-as rendszerű tartóval) használható csavaros rögzítőhöz, prizmákhoz és csavarokhoz. A
160931-es modul (tartó nélkül) csak rögzítőkhöz és csavarokhoz használható. A 160936-as elem alkalmazásával
minden alkatrészt a 16-as furatba helyezhet. A szükséges tartó hátelem nem része a készletnek. Véleményünk
szerint a minimum 5 cm vastagságú betét (hát) lemez ismételt ragasztása szükségszerű.

2-160930

2-160931

2-160936.10

Szerszámtartó modul persellyel - lakozott
Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

Ø: (o)

Súly:

500 mm

80 mm

90 mm

16 mm

1,90 kg

Szerszámtartó modul persely nélkül - lakozott
Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

Ø: (o)

Súly:

500 mm

80 mm

90 mm

16 mm

1,60 kg

Csapszeg szerszámtartó modulhoz - polírozott
10 db-os csomag
Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

Ø: (o)

Súly:

22 mm

-

-

16 mm

0,01 kg
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Hegesztő védőfal
Hegesztő védőfal a hegesztőasztalt két külön munkaterületre osztja. A követelményeknek és
az igényeknek megfelelően határozhatja meg az egyes munkaterületek nagyságát. A védőfal
egymás melletti munkaterületeket megvédi a hegesztési melléktermékektől. Horganyzott
lemezből készül és 2 csavarral rögzíthető. (Védőfal nem karcolásmentes anyagból készül).

2-280980

Hegesztő védőfal

158,00 €



46,00 €



41,00 €



egyedi színekben felár mellett rendelhető

2-000520

Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

Súly:

1.600 mm

50 mm

800 mm

23,00 kg

Kombinált gyorsrögzítős csavar rövid 28 -> 16 - polírozott
Hosszúság: (a)

Ø: (o)

SK: (k1)

AM: (k3)

ZK: (k2)

Súly:

75 mm

40 mm

55 kN

10 Nm

10 kN

0,32 kg

SK=Nyírószilárdság; AM=Meghúzási Nyomaték; ZK=Feszítőerő;

Földelés
Földelés 100%-os kapcsolatot biztosít a hegesztőasztallal. Tehát nincs túlmelegedés lehetősége.
Egyszerű és gyors összeszerelés a hegesztőasztal rendszerfuratába rögzítse. Terhelési kapacitása
500 Amper, Kábel keresztmetszete 70-95 mm².

2-000810

Földelés Komfort
Súly:
0,66 kg

 = Termék raktáron van
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 = Termék rendelés után kerül legyártásra
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Inbuszkulcs
Imbuszkulcs 4 gyors és biztonságos eszköz a rögzítőcsavarok meghúzásához. Imbuszkulcs 4
tökéletes, szorítókra ,szorítócsavarokra és csavarszorítókhoz.

2-160852

Inbuszkulcs 4

10,00 €



20,00 €



sárga
Súly:
0,06 kg

Hegesztőpisztoly tartó
Hegesztőpisztoly tartó bármilyen rendszerfuratba illeszthető és kényelmes és biztonságos tartót
biztosít a hegesztőnek.

2-160920

Hegesztőpisztoly tartó - polírozott
Magasság: (c)

Súly:

200 mm

0,27 kg
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Kefe
Kefe 17 mm átmérőjű kifejezetten a 16 mm-es furatok tisztítására lett kialakítva.
A kefével a szennyeződések könnyen és hatékonyan eltávolíthatóak.

2-160820

2-160820.10

Kefe Ø 17 védőkupakkal
Ø: (o)

Súly:

17 mm

0,05 kg

Kefe Ø 17 Furathoz / 10 darabos csomag
Ø: (o)

Súly:

17 mm

0,05 kg

14,00 €



53,00 €



53,00 €



87,00 €



Emelőfül
Emelőfül terhelhetősége 700 kg. Segítségével biztonságosan és könnyen mozgathatóak a hegesztőasztalok és
más nehéz Siegmund szerszámok. Rögzítése 4 db rögzítőcsavarral történik. A nem megfelelő alkalmazás vagy
rögzítés nagymértékben lecsökkentheti a terhelhetőséget. Emelés közben az asztal alatt tartózkodni tilos és
veszélyes és 100 mm-nél magasabbra nem szabad megemelni az asztalokat. Emelőfület fel lehet használni mint
egy egyszerű rögzítőelemet hevederrel. Kérjük vegye figyelembe a következő biztonsági előírásokat: Anyákat
minden esetben teljesen feszítse meg. Anyáknak teljesen illeszkedni kell a felületbe. A megfelelő méretű menetet
alkalmazza. Oldalsó húzóerőt el kell kerülni.

2-160830

Emelőfül rögzítőlemezzel
terhelhetősége 700 kg (4x 160510-zel)

2-000835.N

Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

Súly:

100 mm

100 mm

25 mm

1,7 kg

Emelőfül S28-as és S16-os rendszerű asztalhoz - nitridált
terhelhetőség 2500 kg (2x 280510-zel), terhelhetőség 1000 kg (2x 002822-zel), terhelhetősége 700 kg (2x 160510-zel)

 = Termék raktáron van
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Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

Súly:

200 mm

100 mm

165 mm

4,50 kg

 = Termék rendelés után kerül legyártásra

= Karcállóság

Hegesztési fröcskölés
=
védelem

Magyarázat 43 oldalon
Rozsdásodás elleni
=
védelem

TARTOZÉKOK

16
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VÉGÁLLÍTÓK

Excentrikus végállító
Az excentrikus végállítók alkalmasak az elemek végtelen beállítására egy egyszerű csavarással.
További előnye, hogy kicsi a helyigénye.

2-220403.N

Excentrikus végállító Ø 100 - nitridált

20,00 €



20,00 €



Támaszként is használható

2-220402.N

Ø: (o)

MS: (d)

Súly:

100 mm

18 mm

1,04 kg

Excentrikus végállító Ø 60 M10-es menettel - nitridált
földelés csatlakoztatásához
Ø: (o)

MS: (d)

Súly:

60 mm

18 mm

0,33 kg

MS=Anyag vastagság;

KÜLÖNLEGES KEDVEZMÉNY
Készlet Excentrikus végállító
Az excentrikus végállítók alkalmasak az elemek végtelen
beállítására egy egyszerű csavarással. További előnye,
hogy kicsi a helyigénye.

72,00 €

4x 220403.N

(ahelyett 80,00 €)
2-220403.Set

 = Termék raktáron van
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 = Termék rendelés után kerül legyártásra

= Karcállóság

Hegesztési fröcskölés
=
védelem

Magyarázat 43 oldalon
Rozsdásodás elleni
=
védelem

= skála
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Univerzális végállító 150 L
Univerzális végállító 150 L könnyen, gyorsan és pontosan beállítható az ovális
furat segítségével 0-100 mm-ig.

2-220410.N

Univerzális végállító 150 L - nitridált

28,00 €



43,00 €



47,00 €



Standard finom skálázással mindkét oldalon
Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

MS: (d)

VB: (f)

Súly:

150 mm

50 mm

18 mm

100 mm

0,67 kg

MS=Anyag vastagság; VB=beállítási határ;

Univerzális végállító 225 L
Univerzális végállító 225 L ovális furat (beállítási tartomány 0-100 mm) valamint
a rendszer furat kombinálásával szilárd vagy variálható beállítás hozható létre.
Használható a prizmákhoz és az adapterekhez is.

2-220420.N

Univerzális végállító 225 L - nitridált
Standard finom skálázással mindkét oldalon
Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

MS: (d)

VB: (f)

Súly:

225 mm

50 mm

18 mm

100 mm

1,14 kg

MS=Anyag vastagság; VB=beállítási határ;

Univerzális végállító 300
Univerzális végállító 300 bővítésre szolgáló végállító felület. Fix vagy változó végállító funkció a
rendszerfuratok és az ovális furat (beállítási tartománya 0-100 mm) kombinálásával érhető el.

2-220426.N

Univerzális végállító 300 - nitridált
3 rendszerfurat
Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

MS: (d)

VB: (f)

Súly:

300 mm

50 mm

18 mm

100 mm

1,54 kg

MS=Anyag vastagság; VB=beállítási határ;
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VÉGÁLLÍTÓK

Univerzális végállító 500 S
Az Univerzális típusú végállítók 500 S kifejezetten a nagyobb alkatrészek és munkadarabok
rögzítésére szolgálnak. Rendszerfuratok és az ovális furat (tartománya 0-200 mm)
kombinálásával sokoldalú és számos rögzítési lehetőséget hozhat létre.

2-220430.N

Univerzális végállító 500 S - nitridált

65,00 €



5 rendszerfurat
Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

MS: (d)

VB: (f)

Súly:

500 mm

100 mm

18 mm

200 mm

6,01 kg

MS=Anyag vastagság; VB=beállítási határ;

 = Termék raktáron van

= Karcállóság
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 = Termék rendelés után kerül legyártásra

Hegesztési fröcskölés
=
védelem

Rozsdásodás elleni
=
védelem

Magyarázat 43 oldalon

VÉGÁLLÍTÓK
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Végállító és szorító derékszög 175 L
Végállító és szorító derékszög 175 L használható mint egy multifunkciónális szögbeállító a
rendszerfuratok és a hosszúkás furatok kombinálásával. Szerszám jól alkalmazható nagy
alkatrészek beállításánál.

2-220110.N

Végállító és szorító derékszög 175 L - nitridált

64,00 €



56,00 €



64,00 €



furat / ovális furat, Standard finom skálázással mindkét oldalon
Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

MS: (d)

Súly:

175 mm

50 mm

175 mm

18 mm

1,65 kg

MS=Anyag vastagság;

Végállító és szorító derékszög 175 VL
Egy fix végállító és a 175 VL (cikkszám 220113.N) a két standard furattal használható
támasztóelemként.

2-220113.N

Végállító és szorító derékszög 175 VL - nitridált
furat / furat
Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

MS: (d)

Súly:

175 mm

50 mm

175 mm

18 mm

1,96 kg

MS=Anyag vastagság;

Végállító és szorító derékszög 175 WL
Végállító és szorító derékszög 175 WL (cikkszám 220111.N) egy beállítható derékszög, amit a
két ovális furat biztosít.

2-220111.N

Végállító és szorító derékszög 175 WL - nitridált
ovális furat / ovális furat 100, Standard finom skálázással mindkét oldalon , Rögzíthető minden irányban
Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

MS: (d)

Súly:

175 mm

50 mm

175 mm

18 mm

1,57 kg

MS=Anyag vastagság;

 = Termék raktáron van
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 = Termék rendelés után kerül legyártásra

= Karcállóság

= skála

Magyarázat 43 oldalon
Hegesztési fröcskölés
=
védelem

Rozsdásodás elleni
=
védelem
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Végállító és szorító derékszög 300 G
Ez a végállító és szorító derékszög 300 G könnyen és erőteljesen rögzíthető a hosszúkás és a
fix furatok felhasználásával. Ez azt jelenti, hogy számos rögzítési és illesztési mód elkészíthető.
Alapanyaga: GGG40.

2-220152.N

Végállító és szorító derékszög 300 G - nitridált

87,00 €



112,00 €



végállító balos, standard finom skàlàval
Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

MS: (d)

Súly:

200 mm

75 mm

300 mm

20 mm

5,70 kg

MS=Anyag vastagság;

KÜLÖNLEGES KEDVEZMÉNY
Készlet Végállító és szorító derékszög 300 G
Ez a végállító és szorító derékszög 300 G
könnyen és erőteljesen rögzíthető a hosszúkás
és a fix furatok felhasználásával. Ez azt jelenti,
hogy számos rögzítési és illesztési mód
elkészíthető. Alapanyaga: GGG40.

174,00 €

2x 220152.N

2x 220510

(ahelyett 246,00 €)
2-220152.Set

Végállító és szorító derékszög 500 G
Ez a végállító és szorító derékszög 500 G könnyen és erőteljesen rögzíthető a hosszúkás és a
fix furatok felhasználásával. Ez azt jelenti, hogy számos rögzítési és illesztési mód elkészíthető.
Alapanyaga: GGG40.

2-220162.N

Végállító és szorító derékszög 500 G - nitridált
végállító balos, standard finom skàlàval
Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

MS: (d)

Súly:

193 mm

75 mm

493 mm

20 mm

7,80 kg

MS=Anyag vastagság;
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Végállító és szorító derékszög 500 G Forgó szögbeállító
Végállító és szorító derékszög 500 G nagyon sokféle rögzítési és pozicionálási feladat megoldására
használható a rendszerfuratok és a hosszúkás furatok kombinálásával. A végállító és szorító
derékszög ideális az asztal meghosszabbítására. Alapanyaga: magas minőségű GGG40.

2-220164.N

Végállító és szorító derékszög 500 G Forgó szögbeállító bal - öntöttvas / nitridált

163,00 €



163,00 €



151,00 €



151,00 €



végállító balos, standard finom skàlàval

2-220165.N

Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

MS: (d)

Súly:

276 mm

95 mm

500 mm

20 mm

11,60 kg

Végállító és szorító derékszög 500 G Forgó szögbeállító jobb - öntöttvas / nitridált
végállító jobbos, standard finom skàlàval
Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

MS: (d)

Súly:

276 mm

95 mm

500 mm

20 mm

11,60 kg

MS=Anyag vastagság;

Végállító és szorító derékszög 300 GK
Végállító és szorító derékszög 300 GK háromdimenziós multifunkcionális rögzítési lehetőséget
biztosít. Leginkább a nehéz, nagytömegű alkatrészekhez és munkadarabokhoz lett tervezve
és kifejlesztve. Használható beállításhoz és asztalhosszabbítóként is. Alapanyaga: GGG40
gömbgrafitos öntöttvas a maximális stabilitásért Rendelése párban ajánlott.

2-220124.N

Végállító és szorító derékszög 300 GK bal - nitridált
végállító balos, standard finom skàlàval

2-220126.N

Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

MS: (d)

Súly:

280 mm

95 mm

300 mm

20 mm

11,50 kg

Végállító és szorító derékszög 300 GK jobb - nitridált
végállító jobbos, standard finom skàlàval
Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

MS: (d)

Súly:

280 mm

95 mm

300 mm

20 mm

11,50 kg

MS=Anyag vastagság;

 = Termék raktáron van
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 = Termék rendelés után kerül legyártásra

= Karcállóság

= skála

Magyarázat 43 oldalon
Hegesztési fröcskölés
=
védelem

Rozsdásodás elleni
=
védelem
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Végállító és szorító derékszög 600 GK / 800 GK
Végállító és szorító derékszög 600 GK / 800 GK háromdimenziós multifunkcionális rögzítési lehetőséget
biztosít. Leginkább a nehéz, nagytömegű alkatrészek és munkadarabok használatára lett tervezve és
kifejlesztve. Használható asztalok kiterjesztéséhez is. Megfelelő stabilitás és teherbírás végett alapanyaga:
GGG40 gömbgrafitos öntöttvas. Rendelése párban ajánlott. További furatok a végállító oldalon a nagyobb
stabilitás érdekében.

2-220134.N

Végállító és szorító derékszög 600 GK bal - nitridált

230,00 €



230,00 €



358,00 €



358,00 €



végállító balos, standard finom skàlàval

2-220136.N

Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

MS: (d)

Súly:

373 mm

95 mm

600 mm

20 mm

21,80 kg

Végállító és szorító derékszög 600 GK jobb - nitridált
végállító jobbos, standard finom skàlàval

2-220144.N

Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

MS: (d)

Súly:

373 mm

95 mm

600 mm

20 mm

21,80 kg

Végállító és szorító derékszög 800 GK bal - nitridált
végállító balos, standard finom skàlàval

2-220146.N

Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

MS: (d)

Súly:

373 mm

95 mm

800 mm

20 mm

25,80 kg

Végállító és szorító derékszög 800 GK jobb - nitridált
végállító jobbos, standard finom skàlàval
Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

MS: (d)

Súly:

373 mm

95 mm

800 mm

20 mm

25,80 kg

MS=Anyag vastagság;
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Végállító és szorító derékszög 300x195
Végállító és szorító derékszög 300x195 számos beállítást tesz lehetővé az ovális és fix
furatoknak köszönhetően. A kialakított felsőrész további beállítási lehetőségek ad. Más
elemekkel kombinálható vagy adapterként használható prizmákhoz vagy szorítókhoz.

2-220116.N

Végállító és szorító derékszög 300x195 - nitridált

72,00 €



483,00 €



standard finom skàlàval
Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

MS: (d)

Súly:

195 mm

75 mm

300 mm

20 mm

6,74 kg

MS=Anyag vastagság;

Univerzális derékszög hidromechanikai szorítás
A nagy univerzális derékszög hidromechanikai szorítás elősegíti az olyan alkatrészek rögzítését,
melyek szögben állnak, vagy ilyen oldaluk van a hidromechanikai szorításnak köszönhetően.
Ez a derékszög beállítható 0° és 225° között, melynek beállításához digitális szögmérőt
ajánlunk (nem tartozéka a derékszögnek). A szorításhoz a 14 mm-es imbuszkulcs a 280854-es
cikkszámon rendelhető.

2-220171

Univerzális derékszög hidromechanikai szorítás - polírozott
SL: (e)

Súly:

475 mm

23,00 kg

SL=Oldalhossz;

 = Termék raktáron van

= Karcállóság
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 = Termék rendelés után kerül legyártásra

= skála

Hegesztési fröcskölés
=
védelem

Magyarázat 43 oldalon
Rozsdásodás elleni
=
védelem
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U-alakú derékszög 200/150
Az U-alakú derékszög 200/150 (oldalhossz 150 mm) ideálisan használható asztalhosszabbító elemként, függőleges beállításokhoz vagy
két hegesztőasztal összekapcsolásához. Ehhez a derékszöget az asztalhoz célszerű a 220560.N csavarral hozzákapcsolni. Amennyiben
asztalhosszabbítóként kívánja használni, akkor 1000 mm-enként egy asztalláb felszerelése ajánlott. A fix és diagonális furatoknak
megfelelően számos csatlakoztatási és beállítási forma megoldható ezekkel az eszközökkel. A 100x100 mm-es osztásnak köszönhetően
a beállítás egyszerű. Az 500 mm-es hossztól az U-alakú derékszögek hátsó részén szerelési lyukak vannak az asztal lábak rögzítéséhez
(kivéve a 220360.P). www.siegmund.com oldalon megtalálhatja minden termék fényképét és méretét.

Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

MS: (d)

Súly:

2-220350.P

U-alakú derékszög 200x200x150
Plazma-nitridált

200 mm

200 mm

150 mm

18 mm

19,00 kg

305,00 €



2-220360.P

U-alakú derékszög 500x200x150
Plazma-nitridált

500 mm

200 mm

150 mm

18 mm

43,00 kg

394,00 €



2-220370.P

U-alakú derékszög 1000x200x150
Plazma-nitridált

1.000 mm

200 mm

150 mm

18 mm

75,00 kg

641,00 €



2-220380.P

U-alakú derékszög 1500x200x150
Plazma-nitridált

1.500 mm

200 mm

150 mm

18 mm

107,00 kg

859,00 €



2-220390.P

U-alakú derékszög 2000x200x150
Plazma-nitridált

2.000 mm

200 mm

150 mm

18 mm

141,00 kg

1.100,00 €
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CSAVAROK

Gyorsrögzítős csavar
A polírozott gyorsrögzítő csavar a kézi rögzítővel ideális Siegmund elemek összekapcsolásához.
Ez a fajta csavar különösen nagy belső golyókkal van szerelve, hogy védje a furatokat és kisebb
felületi nyomást biztosítson. A belső negyedik golyó csökkenti a belső súrlódást és a kifejtendő
erőt. Ezeket a csavarokat már O gyűrű nélkül szerelik, de a tisztításuk mégis könnyű és optimalizált.
A csavar nem alkalmazható hegesztőasztalok összekapcsolásához és U-alakú rögzítőelemekhez!
Szorítónyomaték függ az asztal típusától.

2-220510

Gyorsrögzítős csavar rövid - polírozott

36,00 €



45,00 €



39,00 €



47,00 €



2 alkatrész csatlakoztatásához, csavaros fejjel

2-220512

Hosszúság: (a)

Ø: (o)

SK: (k1)

AM: (k3)

ZK: (k2)

Súly:

83 mm

22 mm

130 kN

15 Nm

15 kN

0,27 kg

Gyorsrögzítős csavar hosszú - polírozott
3 alkatrész csatlakoztatásához, csavaros fejjel
Hosszúság: (a)

Ø: (o)

SK: (k1)

AM: (k3)

ZK: (k2)

Súly:

101 mm

22 mm

130 kN

15 Nm

15 kN

0,32 kg

SK=Nyírószilárdság; AM=Meghúzási Nyomaték; ZK=Feszítőerő;

Univerzális csavar
Polírozott univerzális csavar tökéletes kapcsolatot biztosít Siegmund alkatrészek között. Nagyon hasznos
mikor különböző anyagvastagságú elemeket, alkatrészeket kell összekapcsolni vagy rögzíteni. A rögzítési
zóna 33 mm-től egészen 39 mm-ig terjed a rövid csavarnál és 51 mm-től egészen 57 mm-ig a hosszú
csavarnál. A nagyobb golyók megfelelő erősségű, mégis sérülésmentes rögzítést biztosítanak a kis felületi
nyomás miatt. Univerzális csavar az integrált kézikerékkel vagy imbuszkulccsal 14 (Cikkszám: 280854)
rögzíthető. A csavar nem alkalmazható hegesztőasztalok összekapcsolásához és U-alakú rögzítőelemekhez!
Szorítónyomaték függ az asztal típusától.

2-220532

Univerzális csavar rövid - polírozott
2 alkatrész csatlakoztatásához

2-220533

Hosszúság: (a)

Ø: (o)

SK: (k1)

AM: (k3)

ZK: (k2)

Súly:

93 mm

22 mm

150 kN

15 Nm

15 kN

0,35 kg

Univerzális csavar hosszú - polírozott
3 alkatrész csatlakoztatásához
Hosszúság: (a)

Ø: (o)

SK: (k1)

AM: (k3)

ZK: (k2)

Súly:

111 mm

22 mm

130 kN

15 Nm

15 kN

0,41 kg

SK=Nyírószilárdság; AM=Meghúzási Nyomaték; ZK=Feszítőerő;

 = Termék raktáron van
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Pozícionáló csavar
Ez a rögzítő csavar ideális eszköz az Siegmund alkatrészek egymáshoz, illetve a hegesztőasztalhoz
való csatlakoztatásához. A csavarban lévő rögzítő golyók pontosan illeszkednek a furatokba és
megfelelő erősségű és biztonságos kötést biztosítanak minden körülmények között. Továbbá,
különböző derékszögek lehetnek kialakítva kijelöléssel, mint például 90° vagy 45°. A csavar nem
alkalmazható hegesztőasztalok összekapcsolásához és U-alakú rögzítőelemekhez!

2-220540

Pozícionáló csavar - polírozott
Hosszúság: (a)

Ø: (o)

Súly:

56 mm

22 mm

0,21 kg

11,00 €



33,00 €



39,00 €



Gyors szorítócsavar rövid
Lapos polírozott csavar kifejezetten az ovális furatokban használható, olyan mint a süllyesztett
fejű csavar, a rögzítési magasság csökkentésére szolgál. Ideális akkus csavarbehajtó 25 Nm
forgatónyomatékig. A csavar nem alkalmazható hegesztőasztalok összekapcsolásához és
U-alakú rögzítőelemekhez! Szorítónyomaték függ az asztal típusától.

2-220522

Gyors szorítócsavar rövid rövid - polírozott
2 alkatrész csatlakoztatásához

2-220523

Hosszúság: (a)

Ø: (o)

SK: (k1)

AM: (k3)

ZK: (k2)

Súly:

57 mm

22 mm

130 kN

15 Nm

15 kN

0,15 kg

Gyors szorítócsavar rövid hosszú - polírozott
3 alkatrész csatlakoztatásához
Hosszúság: (a)

Ø: (o)

SK: (k1)

AM: (k3)

ZK: (k2)

Súly:

75 mm

22 mm

130 kN

15 Nm

15 kN

0,20 kg

SK=Nyírószilárdság; AM=Meghúzási Nyomaték; ZK=Feszítőerő;
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Süllyesztettfejű csavar
Süllyesztett csavar ideális eszköz az Siegmund alkatrészek egymáshoz, illetve a hegesztőasztalhoz
való csatlakoztatásához rejtett módon (a csavar szinte nem is látható). A csavarban lévő rögzítő
golyók pontosan illeszkednek a furatokba és megfelelő erősségű és biztonságos kötést biztosítanak
minden körülmények között. Süllyesztett csavar nem alkalmazható ovális furatoknál. A csavar nem
alkalmazható hegesztőasztalok összekapcsolásához és U-alakú rögzítőelemekhez! Szorítónyomaték
függ az asztal típusától.

2-220528

Süllyesztettfejű csavar rövid - polírozott

33,00 €



41,00 €



15,00 €



21,00 €



2 alkatrész csatlakoztatásához

2-220529

Hosszúság: (a)

Ø: (o)

SK: (k1)

AM: (k3)

ZK: (k2)

Súly:

49 mm

22 mm

130 kN

15 Nm

6 kN

0,12 kg

Süllyesztettfejű csavar hosszú - polírozott
3 alkatrész csatlakoztatásához
Hosszúság: (a)

Ø: (o)

SK: (k1)

AM: (k3)

ZK: (k2)

Súly:

67 mm

22 mm

130 kN

15 Nm

6 kN

0,16 kg

SK=Nyírószilárdság; AM=Meghúzási Nyomaték; ZK=Feszítőerő;

Süllyesztettfejű csavar
Süllyesztett csatlakozó csavart nagy Siegmund alkatrészek hosszú távú rögzítésére fejlesztették ki pl.
hegesztőasztalok vagy U-alakú derékszögek. A süllyeszthet fejű imbuszkulcsok és a csavar önbeálló
képessége egyszerű felszerelést eredményez. A süllyesztett fejű csavarfej és a süllyesztett fejű
csavarfej csavar 10-es hexagonális fejjel van ellátva. A süllyesztett fejű csavar stabil rögzítést tesz
lehetővé, de ovális furatokban nem alkalmazható.

2-220560.N

Süllyesztettfejű csavar rövid - nitridált
2 alkatrész csatlakoztatásához, imbuszkulccsal

2-220561

Hosszúság: (a)

Ø: (o)

SK: (k1)

AM: (k3)

ZK: (k2)

Súly:

36 mm

22 mm

120 kN

15 Nm

6 kN

0,06 kg

Süllyesztettfejű csavar hosszú - polírozott
3 alkatrész csatlakoztatásához, imbuszkulccsal
Hosszúság: (a)

Ø: (o)

SK: (k1)

AM: (k3)

ZK: (k2)

Súly:

54 mm

22 mm

120 kN

15 Nm

6 kN

0,12 kg

SK=Nyírószilárdság; AM=Meghúzási Nyomaték; ZK=Feszítőerő;

 = Termék raktáron van
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 = Termék rendelés után kerül legyártásra

= Karcállóság

Hegesztési fröcskölés
=
védelem

Magyarázat 43 oldalon
Rozsdásodás elleni
=
védelem

= Alumínium
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Mágneses csavar
A mágneses rögzítő csavarok gyors rögzítést tesznek lehetővé csavarok
és szerszámok nélkül. Szintén az előnyei közé tartozik a nyomás
érzékeny alkatrészek biztonságos rögzítése (például: öntvények).

2-220740

Mágneses csavar 60 - Alumínium

18,00 €



szárhossz 25 mm
Hosszúság: (a)

Ø: (o)

Súly:

60 mm

22 mm

0,06 kg
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Professional Csavaros szorító
Professional csavaros szorító a megfelelő eszköz, ami gyors, erős és pontos rögzítést biztosít a különböző hegesztési
elemeknél. Maximális hatékonysága az időtakarékossága révén, a gyors beállításnak és az egyszerű oldásnak köszönhető.
Az egyedi igényekhez igazodva, a függőleges és vízszintes tartók különböző hosszakban rendelhetőek. A vízszintes tartó
mérete 30x10 mm. A függőleges tartó mérete 30x14 mm. A vízszintes tartó keményített. A különböző hegesztendő
anyagok szorításához a prizmák cserélhetőek. A megfelelő prizmákat a katalógus 102 oldalán találja. A hosszú élettartam
a polírozott felületek és a külön-külön rendelhető tartalék alkatrészeknek köszönhető. Az új kézi kerékkel az öntöttvas
kereszten a beállítás időveszteség nélkül elvégezhető. A kézikar tetején lévő hatszögletű süllyesztett foglalatnak
köszönhetően a szorítóerő pontosan beállítható nyomatékkulccsal. Új tervezés - Rendelhető 01.01.2019. Fenntartjuk a
jogot arra, hogy a régi verziót 01.01.2019-ig szállítsuk.
2-220610.1

Professional Csavaros szorító - polírozott
max. terhelés

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

Súly:

5 kN

220 mm

300 mm

2,70 kg

54,00 €



50,00 €



Új tervezés

Professional Csavaros szorító 45°/90°
Professional 45°/90° csavaros szorító helyettesíti a standard 45° vagy 90° csavaros szorítókat. A szerszám teljesen
új szorítási lehetőségeket biztosít 0°-360° közti beállíthatóságával. A különböző anyagok szorításához a prizmák
cserélhetőek. A megfelelő prizmákat a katalógus 102 oldalán találja. Lapos rúd mérete használatban: 30x14 mm.
A hosszú élettartam a polírozott felületek és az külön-külön rendelhető tartalék alkatrészeknek köszönhető. Öntöttvas
kereszten lévő új kézikerékkel a magasság beállítás gyorsan elvégezhető. A kézikar tetején lévő hatszögletű süllyesztett
foglalatnak köszönhetően a szorítóerő pontosan beállítható nyomatékkulccsal. Új tervezés - Rendelhető 01.01.2019.
Fenntartjuk a jogot arra, hogy a régi verziót 01.01.2019-ig szállítsuk.

2-220630.1

 = Termék raktáron van
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Professional Csavaros szorító 45°/90° - polírozott
max. terhelés

Magasság: (c)

Súly:

5 kN

300 mm

2,21 kg

 = Termék rendelés után kerül legyártásra

Új tervezés
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Basic kerek csőbilincs univerzális
Univerzális kerek csőbilincs szögben + / - 42° lehetővé teszi a rugalmas szorítást egy elforduló orsóval.
Ez a kerek csőbilincs egyesíti a hagyományos 45°-os vagy 90° szorítóknak előnyeit. Meg lehet rögzíteni
szögben vagy vonalban is. Ennek eredményeként sok új lehetőségeket és nagyobb, változtatható befogási
tartomány kínál. A vízszintes cső teljes mértékben állítható a hossza 200 mm. A hossza a függőleges csőnek
250 mm. Biztonságosan rögzíti a különböző hegesztési alkatrészeket, prizmák cserélhetők. A függőleges
cső a rendszerfuratokba rögzítéséhez pozicionáló gyűrűt (Cikkszám 220653) használja. Standard univerzális
csőbilincs fel van szerelve egy 135 mm menetes osróval. Új tervezés - Rendelhető 01.01.2019. Fenntartjuk a
jogot arra, hogy a régi verziót 01.01.2019.-ig szállítsuk.

2-220604.1

Csőbilincs univerzális - polírozott
max. terhelés

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

Súly:

1,4 kN

265 mm

210 mm

1,91 kg

59,00 €



83,00 €



Új tervezés

Professional gyorsfeszítős szorító
A Professional gyorsfeszítős szorító a hegesztendő alkatrészek gyors és erőteljes rögzítésére
szolgál. A szorítóerő igény szerint beállítható. A hosszú élettartam a polírozott felületnek és a
külön-külön rendelhető tartalék alkatrészeknek köszönhető. Az új kézi kerékkel az öntöttvas
kereszten a beállítás időveszteség nélkül elvégezhető. Új tervezés - Rendelhető 01.01.2019.
Fenntartjuk a jogot arra, hogy a régi verziót 01.01.2019-ig szállítsuk.

2-220615.1

Professional gyorsfeszítős szorító - polírozott
max. terhelés

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

Súly:

5 kN

275 mm

300 mm

2,70 kg

Új tervezés

KÜLÖNLEGES KEDVEZMÉNY
Készlet Professional gyorsfeszítős szorító
A Professional gyorsfeszítős szorító a hegesztendő alkatrészek
gyors és erőteljes rögzítésére szolgál. A szorítóerő igény szerint
beállítható. A hosszú élettartam a polírozott felületnek és a
külön-külön rendelhető tartalék alkatrészeknek köszönhető. Az
új kézi kerékkel az öntöttvas kereszten a beállítás időveszteség
nélkül elvégezhető.

297,00 €

4x 220615.1

(ahelyett 332,00 €)
2-220615.Set
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Prizma csavaros szorítóhoz
Csavaros rögzítőhöz tartozó prizma használható kör vagy négyszög alakú csövek szorításához.
Mivel a menetes orsó vége egy golyós csatlakozón keresztül rögzítődik a prizmához könnyű,
rugalmas és gyors legjobban illeszkedő beállítást tesz lehetővé. A prizma a menetes orsóról
eltávolítva könnyen tisztítható. A prizma több anyagminőségben és formában rendelhető.
A poliamid prizma a karcolásra hajlamos anyagoknál használható. A rozsdamentes acélprizma
olyan fémeknél alkalmazható melyek felülete karcálló (rozsdamegelőzés).

2-220657.1

Prizma csavaros szorítóhoz - polírozott

8,00 €



11,00 €



8,00 €



14,00 €



17,00 €



15,00 €



Orsóhoz trapézmenettel 16 x 5 mm

2-220658.E

Magasság: (c)

Ø: (o)

Súly:

20 mm

40 mm

0,05 kg

Új választék

Prizma csavaros szorítóhoz - Rozsdamentes acél
Orsóhoz trapézmenettel 16 x 5 mm

2-220659.PA

Magasság: (c)

Ø: (o)

Súly:

20 mm

40 mm

0,04 kg

Új választék

Prizma csavaros szorítóhoz - Poliamid
Orsóhoz trapézmenettel 16 x 5 mm
Magasság: (c)

Ø: (o)

Súly:

20 mm

40 mm

0,01 kg

Új választék

Duo prizma Ø 40 Csavaros szoritóhoz
Duo prizmának kettős funkciója van a 22 rendszerű furatoknál és szorítóknál. Az O gyűrűvel
biztonságosan és pontosan illeszthetők. A 120°-os szög miatt a kör alakú munkadarabok
pontosan illeszthetőek. A vízszintes sarkoknak köszönhetően prizma lehetővé teszi a lapos
alkatrészek rögzíthetőségét a hegesztéshez. A poliamid prizma a karcolásra érzékeny
felületeknél használható. Poliamid prizma csak a csavaros szorítóhoz használható

2-220650

Duo prizma Ø 40 - polírozott / nitridált
Orsóhoz trapézmenettel 16 x 5 mm

2-220650.A

Magasság: (c)

Ø: (o)

Súly:

27 mm

40 mm

0,13 kg

Új választék

Duo prizma Ø 40 - Alumínium
Orsóhoz trapézmenettel 16 x 5 mm

2-220650.PA

Magasság: (c)

Ø: (o)

Súly:

27 mm

40 mm

0,06 kg

Új választék

Duo prizma Ø 40 - Poliamid
Orsóhoz trapézmenettel 16 x 5 mm, O-gyűrű nélkül
Magasság: (c)

Ø: (o)

Súly:

27 mm

40 mm

0,02 kg

 = Termék raktáron van
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 = Termék rendelés után kerül legyártásra

= Poliamid

= Alumínium

Új választék
Magyarázat 43 oldalon
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Prizma Ø 50 135° menetes szárral
Prizma Ø 50 135° stabil tartást biztosít a csöveknek 80 mm átmérőig A prizma
rögzítőcsonkkal könnyedén rögzíthető az asztal furataiba az M10-os süllyesztettfejű
csavarral (cikkszáma: 220649.0). A prizma áthelyezéséhez egyszerűen csak csavarja
le a prizmát a rögzítőről. Szükség esetén a prizma magassági hosszabbító elemekkel
fokozható. A poliamid prizma a karcolásra hajlamos anyagoknál használható.

2-220648.1

Prizma Ø 50 135° menetes szárral - polírozott

24,00 €



30,00 €



32,00 €



34,00 €



34,00 €



34,00 €



a M10-es menet például prizma hosszabbítóhoz, cikkszáma: 220649

2-220648.1.A

Magasság: (c)

Ø: (o)

Súly:

20 mm

50 mm

0,26 kg

Prizma Ø 50 135° menetes szárral - Alumínium
a M10-es menet például prizma hosszabbítóhoz, cikkszáma: 220649
Magasság: (c)

Ø: (o)

Súly:

20 mm

50 mm

0,16 kg

2-220648.1.PA Prizma Ø 50 135° menetes szárral - Poliamid
a M10-es menet például prizma hosszabbítóhoz, cikkszáma: 220649
Magasság: (c)

Ø: (o)

Súly:

20 mm

50 mm

0,08 kg

Variálható prizma Ø 50 90°/120° menetes szárral
Variálható prizma egyaránt alkalmas lekerekített és 45° letört szelvényekhez egészen 50 mm-es
átmérőig. A prizma rögzítőcsonkkal könnyedén rögzíthető az asztal furataiba az M10-os süllyesztettfejű
csavarral (cikkszáma: 220649.0). A prizma áthelyezéséhez egyszerűen csak csavarja le a prizmát a
rögzítőről. Szükség esetén a prizma magassági hosszabbító elemekkel fokozható. A poliamid prizma a
karcolásra hajlamos anyagoknál használható.

2-220645.1

Variálható prizma Ø 50 90° / 120° menetes szárral - polírozott
a M10-es menet például prizma hosszabbítóhoz, cikkszáma: 220649

2-220645.1.A

Magasság: (c)

Ø: (o)

Súly:

20 mm

50 mm

0,30 kg

Variálható prizma Ø 50 90° / 120° menetes szárral - Alumínium
a M10-es menet például prizma hosszabbítóhoz, cikkszáma: 220649
Magasság: (c)

Ø: (o)

Súly:

20 mm

50 mm

0,15 kg

2-220645.1.PA Variálható prizma Ø 50 90° / 120° menetes szárral - Poliamid
a M10-es menet például prizma hosszabbítóhoz, cikkszáma: 220649

 = Termék raktáron van

104

Magasság: (c)

Ø: (o)

Súly:

20 mm

50 mm

0,08 kg

 = Termék rendelés után kerül legyártásra

= Alumínium

= Poliamid

Magyarázat 43 oldalon
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Prizma Ø 60 135° menetes szárral
A prizma Ø 60 135° sokrétűen használható egészen a 80 mm csőátmérőig. A prizma
rögzítőcsonkkal könnyedén rögzíthető az asztal furataiba az M10-os süllyesztettfejű csavarral
(cikkszáma: 220649.0). A prizma áthelyezéséhez egyszerűen csak csavarja le a prizmát a
rögzítőről. Szükség esetén a prizma magassági hosszabbító elemekkel fokozható. A poliamid
prizma a karcolásra hajlamos anyagoknál használható.

2-220651.1

Prizma Ø 60 135° menetes szárral - polírozott

28,00 €



32,00 €



34,00 €



a M10-es menet például prizma hosszabbítóhoz, cikkszáma: 220649

2-220651.1.A

Magasság: (c)

Ø: (o)

Súly:

30 mm

60 mm

0,58 kg

Prizma Ø 60 135° menetes szárral - Alumínium
a M10-es menet például prizma hosszabbítóhoz, cikkszáma: 220649
Magasság: (c)

Ø: (o)

Súly:

30 mm

60 mm

0,32 kg

2-220651.1.PA Prizma Ø 60 135° menetes szárral - Poliamid
a M10-es menet például prizma hosszabbítóhoz, cikkszáma: 220649
Magasság: (c)

Ø: (o)

Súly:

30 mm

60 mm

0,13 kg
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Prizma Ø 80 90° menetes szárral
A Ø 80 90° méretű prizma megfelelő alátámasztást nyújt a csöveknek 100 mm átmérőig és a
négyszögszelvényeknek is. A prizma rögzítőcsonkkal könnyedén rögzíthető az asztal furataiba az
M10-os süllyesztettfejű csavarral (cikkszáma: 220649.0). A prizma áthelyezéséhez egyszerűen
csak csavarja le a prizmát a rögzítőről. Szükség esetén a prizma magassági hosszabbító elemekkel
fokozható. A poliamid prizma a karcolásra hajlamos anyagoknál használható.

2-220647.1

Prizma Ø 80 90° menetes szárral - polírozott

33,00 €



39,00 €



41,00 €



a M10-es menet például prizma hosszabbítóhoz, cikkszáma: 220649

2-220647.1.A

Magasság: (c)

Ø: (o)

Súly:

40 mm

80 mm

1,07 kg

Prizma Ø 80 90° menetes szárral - Alumínium
a M10-es menet például prizma hosszabbítóhoz, cikkszáma: 220649
Magasság: (c)

Ø: (o)

Súly:

40 mm

80 mm

0,57 kg

2-220647.1.PA Prizma Ø 80 90° menetes szárral - Poliamid
a M10-es menet például prizma hosszabbítóhoz, cikkszáma: 220649
Magasság: (c)

Ø: (o)

Súly:

40 mm

80 mm

0,20 kg

 = Termék raktáron van

= Alumínium
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 = Termék rendelés után kerül legyártásra

= Poliamid

Magyarázat 43 oldalon
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Prizma Ø 120 157° menetes szárral
Prizma Ø 120 157° szög miatt nagy csőátmérőkhöz is használható, egészen 400 mm-ig.
Létrehoz egy szilárd felületet kerek csövekre. A prizma rögzítőcsonkkal könnyedén rögzíthető
az asztal furataiba az M10-os süllyesztettfejű csavarral (cikkszáma: 220649.0). A prizma
áthelyezéséhez egyszerűen csak csavarja le a prizmát a rögzítőről. Szükség esetén a prizma
magassági hosszabbító elemekkel fokozható. A poliamid prizma a karcolásra hajlamos
anyagoknál használható.

2-220652.1

Prizma Ø 120 157° menetes szárral - polírozott

43,00 €



57,00 €



62,00 €



a M10-es menet például prizma hosszabbítóhoz, cikkszáma: 220649

2-220652.1.A

Magasság: (c)

Ø: (o)

Súly:

30 mm

120 mm

1,74 kg

Prizma Ø 120 157° menetes szárral - Alumínium
a M10-es menet például prizma hosszabbítóhoz, cikkszáma: 220649
Magasság: (c)

Ø: (o)

Súly:

30 mm

120 mm

0,91 kg

2-220652.1.PA Prizma Ø 120 157° menetes szárral - Poliamid
a M10-es menet például prizma hosszabbítóhoz, cikkszáma: 220649
Magasság: (c)

Ø: (o)

Súly:

30 mm

120 mm

0,30 kg

KÜLÖNLEGES KEDVEZMÉNY
Készlet Prizma Ø 120 157° polírozott
A prizma a gallérral könnyedén rögzíthető az asztal furataiba.
A prizma áthelyezéséhez egyszerűen csak csavarja le a prizmát
a rögzítőről. Szükség esetén a prizma magassági hosszabbító
elemekkel kiterjeszthető.

77,00 €

2x 220652.1

(ahelyett 86,00 €)
2-220652.Set
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Távtartó készlet 11-darabos készlet
Támasztókészlet 11 db különböző méretű elemet tartalmaz, lehetőséget kínál a felfekvő felület magasságának
változtatására. Az egyedi támasztók alkalmazhatóak, ha 1-100 mm közötti magasságkülönbséget kell áthidalni.
A legkisebb lépcsőfok az 1 mm a megfelelő pontosság elérése érdekében. A támasztók pontosan és gyorsan
beállíthatóak az O-gyűrűknek köszönhetően. A támasztóelemek univerzálisan rögzíthetőek minden 22 rendszerfuratba.
Az M10-es menet a támasztón belül lehetővé teszi, hogy egyedi alkatrészeket vagy prizmákat lehessen rögzíteni.
Gyűrűméretek: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 20 / 40 / 50 mm, 1/10" 2,54 mm.

2-220821

2-220821.1

2-220821.2

Távtartó készlet 11-darabos készlet - polírozott
Magasság: (c)

Ø: (o)

Súly:

125 mm

50 mm

2,01 kg

Támasztó torony - polírozott
Magasság: (c)

Ø: (o)

Súly:

125 mm

50 mm

0,39 kg

Távtartó készlet
Magasság: (c)

Ø: (o)

Súly:

-

50 mm

1,62 kg

41,00 €



20,00 €



21,00 €



51,00 €



Csavartámaszték Ø 80
Csavar támogatás pontos beállításához lett kifejlesztve 75-110 mm között. Különösen jól
használható prizmával vagy más támasztóelemekkel.

2-220822

 = Termék raktáron van
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Csavartámaszték Ø 80 - polírozott
Magasság: (c)

Ø: (o)

Súly:

75 - 110 mm

80 mm

2,44 kg

 = Termék rendelés után kerül legyártásra

PRIZMÁK & TÁMASZTÓK
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Prizma hosszabbító
Prizma hosszabbító kifejezetten akkor alkalmazható előnyösen, ha alátétekkel vagy távolságtartókkal
dolgozik. (lásd: 220822 vagy 220821). Prizma hosszabbító minden prizmához könnyen és biztonságosan
hozzácsavarozható. A csavaros támasztóval (cikkszám: 220822) fokozatmentes pozicionálás lehetséges.

2-220649

2-220649.1

2-220649.2

2-220649.3

2-220669

Prizma hosszabbító 25 - polírozott
Hosszúság: (a)

Ø: (o)

Súly:

25 mm

22 mm

0,07 kg

Prizma hosszabbító 50 - polírozott
Hosszúság: (a)

Ø: (o)

Súly:

50 mm

22 mm

0,14 kg

Prizma hosszabbító 100 - polírozott
Hosszúság: (a)

Ø: (o)

Súly:

100 mm

22 mm

0,28 kg

Prizma hosszabbító 150 - polírozott
Hosszúság: (a)

Ø: (o)

Súly:

150 mm

22 mm

0,42 kg

Prizma csavar gallér - polírozott
Hosszúság: (a)

Ø: (o)

Súly:

12 mm

22 mm

0,04 kg

8,00 €



15,00 €



19,00 €



21,00 €



7,00 €
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GYORSSZORÍTÓK & ADAPTER

Függőleges szorító adapterrel
Függőleges szorító univerzálisan használható minden 22 mm-es furatban. Funkcionálisan
kapcsolódik az univerzális végállítóhoz (Cikkszám: 220420.N). További gyorscsatlakozók
találhatók az interneten a www.siegmund.com címen.

2-220705

Függőleges szorító adapterrel

39,00 €



24,00 €



46,00 €



28,00 €



Súly:
0,64 kg
2-009082

Függőleges szorító
Súly:
0,39 kg

Vízszintes csatlakozó szorító adapterrel
Vízszintes csatlakozó szorító adapterrel univerzálisan használható minden 22 mm-es furatban.
Funkcionálisan kapcsolódik az univerzális végállítóhoz (Cikkszám: 220420.N). További
gyorscsatlakozók találhatók az interneten a www.siegmund.com címen.

2-220710

Vízszintes csatlakozó szorító adapterrel
Súly:
0,64 kg

2-009083

Vízszintes csatlakozó szorító
Súly:
0,40 kg

 = Termék raktáron van
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 = Termék rendelés után kerül legyártásra
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Adapter furatokkal
Adapter furatokkal univerzálisan használható minden 22 mm-es furatban. A beépített O-gyűrű
biztosítja a tökéletes illeszkedést.

2-220715

Adapter furatokkal Ø 50 / 15 - polírozott

13,00 €



Gyorsrögzítős szorítóhoz
Magasság: (c)

Ø: (o)

MS: (d)

Súly:

26 mm

50 mm

15 mm

0,22 kg

MS=Anyag vastagság;
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Asztali satu
Minden műhely alapfelszereltsége egy megbízható satu. A Siegmund féle satu nagyobb
termelékenységet kínál. Az asztali csavar rögzítéséhez gyors szorítócsavarokat kell beszerelni,
és szükség esetén csökkenteni kell a hüvelyeket.

2-004300

Prémium satu 100 16-as rendszerhez / 22 / 28

145,00 €



228,00 €



176,00 €



Rögzítés gyors szorítócsavarokkal, további redukáló perselyek a 16 rendszerhez (000546) és 22 (000544)
Súly:
14,00 kg
2-004302

Új választék

Prémium satu 125 16-as rendszerhez / 22 / 28
Rögzítés gyors szorítócsavarokkal, további redukáló perselyek a 16 rendszerhez (000546) és 22 (000544)
Súly:
19,40 kg

2-004303

Új választék

Standard asztali satu 125 16-as rendszerhez / 22 / 28
Rögzítés gyors szorítócsavarokkal, további redukáló perselyek a 16 rendszerhez (000546) és 22 (000544)
Súly:
14,00 kg

Új választék

KÜLÖNLEGES KEDVEZMÉNY
Sub Table Box tartalmaz fiókok (2x 004210) 22-as rendszerhez
A Siegmund ST Box segítségével mindig megtalálja a
szerszámokat. Hozzon létre tárolóhelyet és rendezettséget
a hegesztőasztalnál. ST Box maximum kb.100 kg. Minden
fiók kb. 50 kg. A teljesen zárt tok védi a fiókok tartalmát
a szennyeződésektől és a hegesztési varratoktól. A
hegesztőasztal méretétől vagy a bordázattól függetlenül
a ST Box minden Siegmund hegesztőasztalához
csatlakoztatható

493,00 €

1x 220900

(ahelyett 586,00 €)
2-220900.1

 = Termék raktáron van
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 = Termék rendelés után kerül legyártásra

2x 004210
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Sub Table Box
A Siegmund ST Box segítségével mindig megtalálja a szerszámokat. Hozzon létre tárolóhelyet
és rendezettséget a hegesztőasztalnál. ST Box maximum kb.100 kg. Minden fiók kb. 50 kg.
A teljesen zárt tok védi a fiókok tartalmát a szennyeződésektől és a hegesztési varratoktól.
A hegesztőasztal méretétől vagy a bordázattól függetlenül a ST Box minden Siegmund
hegesztőasztalához csatlakoztatható

2-220900

Sub Table Box 22-as rendszerhez

294,00 €



119,00 €



136,00 €



146,00 €



156,00 €



611,00 €



lakozott

2-004200

2-004205

2-004210

2-004215

Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

Súly:

630 mm

510 mm

420 mm

35,14 kg

Fiók 60 mm
Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

Súly:

590 mm

400 mm

60 mm

7,10 kg

Fiók 120 mm
Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

Súly:

590 mm

400 mm

120 mm

8,70 kg

Fiók 180 mm
Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

Súly:

590 mm

400 mm

180 mm

9,10 kg

Fiók 240 mm
Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

Súly:

590 mm

400 mm

240 mm

9,50 kg

Új választék

Szerszámkocsi
Szerszámkocsi az ön szerszámainak a biztonságos és hatékony tároló helye.
Könnyű és gyors áttekinthetőséget biztosít a szerszámokról. A nagy derékszögek
biztonságosan tárolhatóak a belsejében. Görgők segítségével a szerszámok
gyorsan szállíthatók a különböző felhasználási helyekre.

2-220910

Szerszámkocsi - lakozott
Max.összes súly 240 kg
Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

Súly:

650 mm

900 mm

1.020 mm

50,00 kg
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Hegesztő védőfal
Hegesztő védőfal a hegesztőasztalt két külön munkaterületre osztja. A követelményeknek és
az igényeknek megfelelően határozhatja meg az egyes munkaterületek nagyságát. A védőfal
egymás melletti munkaterületeket megvédi a hegesztési melléktermékektől. Horganyzott
lemezből készül és 2 csavarral rögzíthető. (Védőfal nem karcolásmentes anyagból készül).

2-280980

Hegesztő védőfal

158,00 €



46,00 €



13,00 €



egyedi színekben felár mellett rendelhető

2-002822

Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

Súly:

1.600 mm

50 mm

800 mm

23,00 kg

Kombinált gyorsrögzítős csavar rövid 28 -> 22 - polírozott
Hosszúság: (a)

Ø: (o)

SK: (k1)

AM: (k3)

ZK: (k2)

Súly:

88 mm

40 mm

130 kN

15 Nm

15 kN

0,45 kg

SK=Nyírószilárdság; AM=Meghúzási Nyomaték; ZK=Feszítőerő;

Inbuszkulcs 5
Imbuszkulcs 5 praktikus, gyors és biztonságos megoldás a csavarok megfeszítéséhez és
oldásához. Imbuszkulcsot hatékonyan használhatja rögzítő csavarok, csavaros szorítók és
univerzális kis derékszögek rögzítésekor.

2-220852

Inbuszkulcs 5
sárga
Súly:
0,09 kg

 = Termék raktáron van
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 = Termék rendelés után kerül legyártásra
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Kefe
A 24 mm átmérőjű kefe kifejezetten a 22 mm-es furatok tisztítására lett kialakítva. A kefével a
szennyeződések könnyen és hatékonyan eltávolíthatóak.

2-220820

Kefe Ø 24 védőkupakkal
Ø: (o)

Súly:

24 mm

0,06 kg

17,00 €



41,00 €



21,00 €



Földelés Komfort
Földelés 100%-os kapcsolatot biztosít a hegesztőasztallal. Tehát nincs túlmelegedés lehetősége.
Egyszerű és gyors összeszerelés a hegesztőasztal rendszerfuratába rögzítse. Terhelési kapacitása
500 Amper, Kábel keresztmetszete 70-95 mm².

2-000810

Földelés Komfort
Súly:
0,66 kg

Hegesztőpisztoly tartó
Hegesztőpisztoly tartó bármilyen rendszerfuratba illeszthető és kényelmes és biztonságos tartót
biztosít a hegesztőnek.

2-220920

Hegesztőpisztoly tartó - polírozott
Magasság: (c)

Súly:

200 mm

0,36 kg
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Emelőfül
Az emelőfül szerelőlappal terhelhetősége 1800 kg (2x 280510-zel) / 1000 kg (2x 002822-zel). Használható
hegesztőasztalokhoz vagy más nehéz Siegmund alkatrészek biztonságos és könnyű mozgatásához. Gyorsan és
egyszerűen rögzíthető legalább 2db rögzítőcsavarral. A nem megfelelő alkalmazás vagy rögzítés nagy mértékben
lecsökkentheti a terhelhetőséget! Emelés közben az asztal alatt tartózkodni tilos és veszélyes és 100 mm-nél
magasabbra nem szabad megemelni a hegesztőasztalt. Emelőfület a szokásos funkcióján kívül még megfeszítésre
is használható pántokkal. Kérjük vegye figyelembe a következő biztonsági előírásokat: Anyákat minden esetben
teljesen feszítse meg. Anyáknak teljesen illeszkedni kell a felületbe. A megfelelő méretű menetet alkalmazza.
Oldalsó húzóerőt el kell kerülni.

2-000830.N

Emelőfül rögzítőlemezzel - nitridált

46,00 €



87,00 €



46,00 €



terhelhetősége 1800 kg (2x 280510-zel), terhelhetősége 1000 kg (2x 002822-zel)

2-000835.N

Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

Súly:

150 mm

150 mm

25 mm

4,70 kg

Emelőfül S28-as és S16-os rendszerű asztalhoz - nitridált
terhelhetőség 2500 kg (2x 280510-zel), terhelhetőség 1000 kg (2x 002822-zel), terhelhetősége 700 kg (2x 160510-zel)

2-002822

Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

Súly:

200 mm

100 mm

165 mm

4,50 kg

Kombinált gyorsrögzítős csavar rövid 28 -> 22 - polírozott
Hosszúság: (a)

Ø: (o)

SK: (k1)

AM: (k3)

ZK: (k2)

Súly:

88 mm

40 mm

130 kN

15 Nm

15 kN

0,45 kg

SK=Nyírószilárdság; AM=Meghúzási Nyomaték; ZK=Feszítőerő;

 = Termék raktáron van

= Karcállóság
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 = Termék rendelés után kerül legyártásra

Hegesztési fröcskölés
=
védelem

Rozsdásodás elleni
=
védelem

Magyarázat 43 oldalon

TARTOZÉKOK
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Excentrikus végállító
Az excentrikus végállítók alkalmasak az elemek végtelen beállítására egy egyszerű csavarással.
További előnye, hogy kicsi a helyigénye.

2-280401.N

Excentrikus végállító Ø 60 - nitridált

19,00 €



22,00 €



22,00 €



alkalmazható olyan esetekben ahol helyhiány van

2-280402.N

Ø: (o)

MS: (d)

Súly:

60 mm

25 mm

0,42 kg

Excentrikus végállító Ø 60 M10-es menettel - nitridált
földelés csatlakoztatásához

2-280403.N

Ø: (o)

MS: (d)

Súly:

60 mm

25 mm

0,41 kg

Excentrikus végállító Ø 100 - nitridált
Támaszként is használható
Ø: (o)

MS: (d)

Súly:

100 mm

25 mm

1,40 kg

MS=Anyag vastagság;
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Flex végállító 140 Acél / 182 Acél / 156 Alumínium
Acél flex végállító számtalan beállítási módot biztosít a hosszúkás furat segítségével.
A lekerekített oldalfelületnek köszönhetően fel lehet használni sarkoknál. A flex
végállító 182 átfogja a furattávolságot akár átlós felhasználásnál is. Alumínium flex
végállító ovális furat segítségével számtalan beállítási módot biztosít. A lekerekített
oldalfelületet sarkoknál lehet felhasználni. Végállítót felhasználhatja rozsdamentes
acél alkalmazásokhoz illetve ha kis hely áll rendelkezésre.

2-280416

2-280418

Flex végállító 25x140 Acél - galvanizált
Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

MS: (d)

WS: (d1)

VB: (f)

Súly:

140 mm

40 mm

25 mm

6 mm

100 mm

0,37 kg

Flex végállító 50x140 Acél - galvanizált

20,00 €



28,00 €



31,00 €



20,00 €



32,00 €



35,00 €



Hosszú rögzítőcsavar szükséges

2-280417

Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

MS: (d)

WS: (d1)

VB: (f)

Súly:

140 mm

40 mm

50 mm

6 mm

100 mm

0,75 kg

Flex végállító 50x182 Acél - galvanizált
Hosszú rögzítőcsavar szükséges

2-280412

Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

MS: (d)

WS: (d1)

VB: (f)

Súly:

182 mm

36 mm

50 mm

6 mm

150 mm

0,65 kg

Flex végállító 25x156 - Alumínium
Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

MS: (d)

WS: (d1)

VB: (f)

Súly:

156 mm

52 mm

25 mm

12 mm

100 mm

0,30 kg

MS=Anyag vastagság; WS=falvastagság; VB=beállítási határ;

Univerzális végállító 150 L
Univerzális végállító 150 L könnyen, gyorsan és pontosan beállítható az ovális furat
segítségével 0-100 mm-ig.

2-280410.N

Univerzális végállító 150 L - nitridált
Standard finom skálázással mindkét oldalon

2-280410.A

Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

MS: (d)

VB: (f)

Súly:

150 mm

50 mm

25 mm

100 mm

0,78 kg

Univerzális végállító 150 L - Alumínium
Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

MS: (d)

VB: (f)

Súly:

150 mm

50 mm

25 mm

100 mm

0,30 kg

MS=Anyag vastagság; VB=beállítási határ;
 = Termék raktáron van

= Karcállóság

 = Termék rendelés után kerül legyártásra

Hegesztési fröcskölés
=
védelem

Rozsdásodás elleni
=
védelem

Magyarázat 43 oldalon
= Alumínium

= skála
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Univerzális végállító 200 L
Az univerzális végállító 200 L könnyen és gyorsan beállítható az ovális furat
segítségével 0-150 mm.

2-280410.1.N

Univerzális végállító 200 L - nitridált

39,00 €



50,00 €



50,00 €



Standard finom skálázással mindkét oldalon
Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

MS: (d)

VB: (f)

Súly:

200 mm

50 mm

25 mm

150 mm

1,00 kg

MS=Anyag vastagság; VB=beállítási határ;

Univerzális végállító 225 L
Univerzális végállító 225 L ovális furat (beállítási tartomány 0-100 mm) valamint a rendszer
furat kombinálásával szilárd vagy variálható beállítás hozható létre. Használható a prizmákhoz
és az adapterekhez is.

2-280420.N

Univerzális végállító 225 L - nitridált
Standard finom skálázással mindkét oldalon

2-280420.A

Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

MS: (d)

VB: (f)

Súly:

225 mm

50 mm

25 mm

100 mm

1,40 kg

Univerzális végállító 225 L - Alumínium
Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

MS: (d)

VB: (f)

Súly:

225 mm

50 mm

25 mm

100 mm

0,55 kg

MS=Anyag vastagság; VB=beállítási határ;

 = Termék raktáron van
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 = Termék rendelés után kerül legyártásra

= Karcállóság

= skála

Magyarázat 43 oldalon
Hegesztési fröcskölés
=
védelem

Rozsdásodás elleni
=
védelem

= Alumínium
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Univerzális végállító 250 L
Univerzális végállító 250 L könnyen és gyorsan beállítható az ovális furat segítségével
0-200 mm. Széles beállítási tartomány lehetővé teszi két csavar használatával a korlátlan
átlós szorítást.

2-280410.2.N

Univerzális végállító 250 L - nitridált

41,00 €



50,00 €



Standard finom skálázással mindkét oldalon
Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

MS: (d)

VB: (f)

Súly:

250 mm

50 mm

25 mm

200 mm

1,20 kg

MS=Anyag vastagság; VB=beállítási határ;

Univerzális végállító 225 L FDS
Univerzális végállító 225 L FDS rugós tartóval, ezzel az eszközzel ideálisan lehet rögzíteni fém
és formázott alkatrészeket. Rugós mechanizmusnál nincs szükség a munkadarabok további
rögzítéséhez amennyiben nem várható jelentős hegesztési deformáció. Ovális furat beállítási
tartománya 0-100 mm. Tipikus felhasználás: sorozatgyártás.

2-280421

Univerzális végállító 225 L FDS rugós tartóval - polírozott
rugós tartóval, Standard finom skálázással mindkét oldalon
Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

MS: (d)

VB: (f)

Súly:

225 mm

50 mm

25 mm

100 mm

1,40 kg

MS=Anyag vastagság; VB=beállítási határ;
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Univerzális végállító 100 / 150 / 250
Univerzális végállító könnyen és gyorsan rögzíthető a furatok segítségével.
Különböző méretben rendelhető. Furattávolság 50 mm.

2-280407.N

Univerzális végállító 100 - nitridált

21,00 €



26,00 €



39,00 €



50,00 €



65,00 €



2 rendszerfurat

2-280408.N

Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

MS: (d)

Súly:

100 mm

50 mm

25 mm

0,75 kg

Univerzális végállító 150 - nitridált
3 rendszerfurat

2-280409.N

Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

MS: (d)

Súly:

150 mm

50 mm

25 mm

1,10 kg

Univerzális végállító 250 - nitridált
5 rendszerfurat
Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

MS: (d)

Súly:

250 mm

50 mm

25 mm

1,80 kg

MS=Anyag vastagság;

Univerzális végállító 300 / 500
Univerzális végállító 300 bővítésre szolgáló végállító felület. Fix vagy változó végállító
funkció a rendszerfuratok és az ovális furat (beállítási tartománya 0-100 mm)
kombinálásával érhető el. Univerzális végállító 500 különösen ütközőfelület növelésére
alkalmazzák. Fix vagy változó megállási lehetőséget kínálnak a rendszerfuratok és az
ovális furat (beállítási tartomány 0-100 mm) kombinálásával.

2-280426.N

Univerzális végállító 300 - nitridált
3 rendszerfurat

2-280427.N

Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

MS: (d)

VB: (f)

Súly:

300 mm

50 mm

25 mm

100 mm

1,85 kg

Univerzális végállító 500 - nitridált
7 rendszerfurat
Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

MS: (d)

VB: (f)

Súly:

500 mm

50 mm

25 mm

100 mm

3,30 kg

MS=Anyag vastagság; VB=beállítási határ;

 = Termék raktáron van
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 = Termék rendelés után kerül legyártásra

= Karcállóság

Hegesztési fröcskölés
=
védelem

Magyarázat 43 oldalon
Rozsdásodás elleni
=
védelem
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Univerzális végállító 325 L / 525 L
Univerzális végállítón 325 L / 525 L a rendszer furatok és a hosszúkás furatok
(tartománya 0-100 mm-ig) biztosítják a számos rögzített és sokoldalú beállítást.

2-280422.N

Univerzális végállító 325 L - nitridált

50,00 €



63,00 €



65,00 €



80,00 €



91,00 €



3 rendszerfurat

2-280424.N

Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

MS: (d)

VB: (f)

Súly:

325 mm

50 mm

25 mm

100 mm

2,10 kg

Univerzális végállító 525 L - nitridált
7 rendszerfurat
Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

MS: (d)

VB: (f)

Súly:

525 mm

50 mm

25 mm

100 mm

3,50 kg

MS=Anyag vastagság; VB=beállítási határ;

Univerzális végállító 500 S / 750 S / 1000 S
Az Univerzális típusú végállítók 500 S / 750 S / 1000 S kifejezetten a nagyobb
alkatrészek és munkadarabok rögzítésére szolgálnak. Rendszerfuratok és az ovális
furat (tartománya 0-200 mm) kombinálásával sokoldalú és számos rögzítési
lehetőséget hozhat létre.

2-280430.N

Univerzális végállító 500 S - nitridált
5 rendszerfurat

2-280432.N

Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

MS: (d)

VB: (f)

Súly:

500 mm

100 mm

25 mm

200 mm

7,90 kg

Univerzális végállító 750 S - nitridált
10 rendszerfurat

2-280434.N

Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

MS: (d)

VB: (f)

Súly:

750 mm

100 mm

25 mm

200 mm

12,10 kg

Univerzális végállító 1000 S - nitridált
15 rendszefurat
Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

MS: (d)

VB: (f)

Súly:

1.000 mm

100 mm

25 mm

200 mm

16,30 kg

Nitridált

MS=Anyag vastagság; VB=beállítási határ;
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Sík derékszög 175
Sík derékszög 175 szilárd vagy változó beállíthatóságot nyújt az ovális és a rendszer furatok
felhasználásával. A sík derékszög szabadon beállítható 100 mm hosszúságig.

2-280445

Sík derékszög 175 Kicsi - polírozott

69,00 €



98,00 €



46,00 €



3 rendszerfurat
Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

MS: (d)

Súly:

175 mm

175 mm

50 mm

25 mm

1,85 kg

MS=Anyag vastagság;

Sík derékszög 500
Sík derékszög 500 fix vagy változó beállítást hozhat létre a rendszerfuratok és az ovális furatok
kombinálásával. A sík derékszög szabadon beállítható 200 mm hosszúságig.

2-280444

Sík derékszög 500 Nagy - polírozott
5 rendszerfurat
Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

MS: (d)

Súly:

500 mm

375 mm

100 mm

25 mm

12,00 kg

MS=Anyag vastagság;

Beállító lemez
Szögbeállító lemez pontos beállítást tesz lehetővé 10°-os lépcsőben vagy fokozatmentesen
0°-90° között az 1° precíziós skálának köszönhetően.

2-280455.N

Beállító lemez - nitridált
tartalmaz 2x Távtartó persely
Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

MS: (d)

Súly:

250 mm

250 mm

5 mm

1,50 kg

MS=Anyag vastagság;

 = Termék raktáron van
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 = Termék rendelés után kerül legyártásra

= Karcállóság

Hegesztési fröcskölés
=
védelem

Magyarázat 43 oldalon
Rozsdásodás elleni
=
védelem

VÉGÁLLÍTÓK

28
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Végállító és szorító derékszög 75 L
A végállító és szorító derékszög 75 L nagyon sokféle rögzítési és pozicionálási feladat
megoldására használható. Egy magasságban állítható támasztó is kialakítható a végállító és
szorító derékszög ovális furatán keresztül, mint például 175WL (cikkszám: 280111.N).

2-280105.N

Végállító és szorító derékszög 75 L - nitridált
Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

MS: (d)

Súly:

75 mm

50 mm

75 mm

25 mm

1,00 kg

41,00 €



102,00 €



MS=Anyag vastagság;

Rögzítő derékszög
Rögzítő derékszög használható végállítóként vagy feszítőelemként többi derékszöghöz.
Mindemellett ezzel az alkatrésszel összekapcsolhatja a hegesztőasztalokat a támasztó és
alapsínekkel. Ehhez a felhasználáshoz süllyesztett fejű csavar (cikkszám: 280528) vagy a
gyorsrögzítős csavar (cikkszám: 280510) a megfelelő.

2-280107.N

Rögzítő derékszög - nitridált
Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

MS: (d)

Súly:

75 mm

150 mm

75 mm

25 mm

2,90 kg

MS=Anyag vastagság;
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Végállító és szorító derékszög 175 SL / 175 ML
A végállító és szorító derékszög 175 SL / 175 ML nagyon sokféle rögzítési és pozicionálási
feladat megoldására használható. A sokrétű használat melett kompatibilis más derékszögekkel
és magasságban állítható felület is kialakítható az ovális furaton keresztül.

2-280109.N

Végállító és szorító derékszög 175 SL - nitridált

67,00 €



72,00 €



85,00 €



Standard finom skálázással mindkét oldalon

2-280109.1.N

Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

MS: (d)

Súly:

175 mm

50 mm

75 mm

25 mm

1,40 kg

Végállító és szorító derékszög 175 ML - nitridált
Standard finom skálázással mindkét oldalon
Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

MS: (d)

Súly:

175 mm

50 mm

125 mm

25 mm

1,80 kg

MS=Anyag vastagság;

Végállító és szorító derékszög 175 WL
Végállító és szorító derékszög 175 WL (cikkszám 280111.N) egy beállítható derékszög, amit a
két ovális furat biztosít.

2-280111.N

Végállító és szorító derékszög 175 WL - nitridált
ovális furat / ovális furat 100, Rögzíthető minden irányban
Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

MS: (d)

Súly:

175 mm

50 mm

175 mm

25 mm

1,80 kg

MS=Anyag vastagság;

 = Termék raktáron van

= Karcállóság

 = Termék rendelés után kerül legyártásra

Hegesztési fröcskölés
=
védelem

Rozsdásodás elleni
=
védelem

Magyarázat 43 oldalon
= skála
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Végállító és szorító derékszög 175 VL
Egy fix végállító és a 175 VL (cikkszám 280113.N) a két standard furattal használható
támasztóelemként. A végállító és a rögzítő derékszög 75 L (cikkszám 280105.N)
valamint a rögzítő derékszög 175 SL (cikkszám 280109.N) alkalmazásával lehetőség
van egy magasságban állítható támasztó létrehozására.

2-280113.N

Végállító és szorító derékszög 175 VL - nitridált

78,00 €



85,00 €



78,00 €



96,00 €



92,00 €



furat / furat
Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

MS: (d)

Súly:

175 mm

50 mm

175 mm

25 mm

2,40 kg

MS=Anyag vastagság;

Végállító és szorító derékszög 175 L / 275 WL
A végállító és szorító derékszög 175 L / 275 WL egy multifunkcionális állíthat szög a
rendszerfuratok és az ovális furatok kombinálásával. A végállító és szorító derékszög 75 L
(cikkszám 280105.N) valamint a végállító és szorító derékszög 175 SL (cikkszám 280109.N)
alkalmazásával lehetőség van egy magasságban állítható támasztó létrehozására.

2-280110.N

Végállító és szorító derékszög 175 L - nitridált
furat / ovális furat, Standard finom skálázással mindkét oldalon

2-280110.G

Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

MS: (d)

Súly:

175 mm

50 mm

175 mm

25 mm

1,95 kg

Végállító és szorító derékszög 175 L - öntöttvas / polírozott
furat / ovális furat

2-280110.A

Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

MS: (d)

Súly:

175 mm

50 mm

175 mm

25 mm

1,90 kg

Végállító és szorító derékszög 175 L - Alumínium
furat / ovális furat

2-280115.N

Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

MS: (d)

Súly:

175 mm

50 mm

175 mm

25 mm

0,80 kg

Végállító és szorító derékszög 275 WL - nitridált
furat / ovális 200
Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

MS: (d)

Súly:

275 mm

50 mm

175 mm

25 mm

2,50 kg

MS=Anyag vastagság;

 = Termék raktáron van
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 = Termék rendelés után kerül legyártásra

= Karcállóság

Hegesztési fröcskölés
=
védelem

Magyarázat 43 oldalon
Rozsdásodás elleni
=
védelem

= skála

= Alumínium
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Végállító és szorító derékszög 200 L
Végállító és szorító derékszög 200 L számos beállítást tesz lehetővé az ovális és fix
furatoknak köszönhetően. A kialakított felsőrész további beállítási lehetőségek ad. Más
elemekkel kombinálható vagy adapterként használható prizmákhoz vagy szorítókhoz.

2-280114.N

Végállító és szorító derékszög 200 L - nitridált

103,00 €



92,00 €



Standard finom skálázással mindkét oldalon
Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

MS: (d)

Súly:

175 mm

50 mm

200 mm

25 mm

2,71 kg

MS=Anyag vastagság;

Végállító és szorító derékszög 275 L
A végállító és szorító derékszög 275 L ideális az asztal meghosszabbításaként a
könnyű alkatrészekhez.

2-280112.N

Végállító és szorító derékszög 275 L - nitridált
Standard finom skálázással mindkét oldalon
Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

MS: (d)

Súly:

175 mm

50 mm

275 mm

25 mm

2,80 kg

MS=Anyag vastagság;
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Végállító és szorító derékszög 300 G / 500 G / 750 G
A Véghelyzeti és szorító derékszög 300 G / 500 G / 750 G nagyon sokféle rögzítési
és pozicionálási feladat megoldására használható a rendszerfuratok és ovális furat
kombinációjával. Ideális az asztal kiterjesztésére. Alapanyaga: GGG40 gömbgrafitos öntöttvas.

2-280152.N

Végállító és szorító derékszög 300 G - nitridált

131,00 €



171,00 €



208,00 €



208,00 €



végállító balos, standard finom skàlàval

2-280162.N

Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

MS: (d)

Súly:

200 mm

75 mm

300 mm

27 mm

6,52 kg

Végállító és szorító derékszög 500 G - nitridált
végállító balos, standard finom skàlàval

2-280166.N

Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

MS: (d)

Súly:

200 mm

75 mm

500 mm

27 mm

9,40 kg

Végállító és szorító derékszög 750 G bal - nitridált
végállító balos, standard finom skàlàval

2-280167.N

Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

MS: (d)

Súly:

276 mm

85 mm

750 mm

27 mm

13,60 kg

Végállító és szorító derékszög 750 G jobb - nitridált
végállító jobbos, standard finom skàlàval
Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

MS: (d)

Súly:

276 mm

85 mm

750 mm

27 mm

13,60 kg

MS=Anyag vastagság;

 = Termék raktáron van

= Karcállóság
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 = Termék rendelés után kerül legyártásra

= skála

Hegesztési fröcskölés
=
védelem

Magyarázat 43 oldalon
Rozsdásodás elleni
=
védelem
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Végállító és szorító derékszög 300 GK / 500 GK nitridált
Végállító és szorító derékszög 300 GK / 500 GK háromdimenziós multifunkcionális
rögzítési lehetőséget biztosít. Leginkább a nehéz, nagy tömegű alkatrészekhez
és munkadarabokhoz lett tervezve és kifejlesztve. Használható beállításhoz és
asztalhosszabbítóként is. Alapanyaga: GGG40 gömbgrafitos öntöttvas. Mi biztosítja
a megfelelő stabilitást és teherbírást. Rendelése párban ajánlott.

2-280124.N

Végállító és szorító derékszög 300 GK bal - nitridált

206,00 €



206,00 €



254,00 €



254,00 €



végállító balos, standard finom skàlàval

2-280126.N

Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

MS: (d)

Súly:

280 mm

95 mm

300 mm

27 mm

12,90 kg

Végállító és szorító derékszög 300 GK jobb - nitridált
végállító jobbos, standard finom skàlàval

2-280130.N

Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

MS: (d)

Súly:

280 mm

95 mm

300 mm

27 mm

12,90 kg

Végállító és szorító derékszög 500 GK bal - nitridált
végállító balos, standard finom skàlàval

2-280132.N

Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

MS: (d)

Súly:

280 mm

95 mm

500 mm

27 mm

17,50 kg

Végállító és szorító derékszög 500 GK jobb - nitridált
végállító jobbos, standard finom skàlàval
Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

MS: (d)

Súly:

280 mm

95 mm

500 mm

27 mm

17,50 kg

MS=Anyag vastagság;

KÜLÖNLEGES KEDVEZMÉNY
Készlet Végállító és szorító derékszög 500 GK nitridált
Végállító és szorító derékszög 500 GK
háromdimenziós multifunkcionális rögzítési
lehetőséget biztosít. Leginkább a nehéz,
nagytömegű alkatrészekhez és munkadarabokhoz
lett tervezve és kifejlesztve. Használható
beállításhoz és asztalhosszabbítóként is.
Alapanyaga: GGG40 gömbgrafitos öntöttvas a
maximális stabilitásért Rendelése párban ajánlott.

1x 280130.N

1x 280132.N

506,00 €
(ahelyett 688,00 €)

4x 280510

2-280130.Set
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Végállító és szorító derékszög 300 GK / 600 GK / 800 GK / 1200 GK aluminium-titánium
Végállító és szorító derékszög GK háromdimenziós multifunkcionális rögzítési lehetőséget
biztosít. Leginkább a nehéz, nagy tömegű alkatrészekhez és munkadarabokhoz lett
tervezve és kifejlesztve, asztalkiterjesztésként is használható. Anyaga: alumínium - titánium
ötvözet a stabilitásért. Rendelése párban ajánlott.

2-280120

Végállító és szorító derékszög 300 GK bal - aluminium-titánium

215,00 €



215,00 €



336,00 €



336,00 €



413,00 €



413,00 €



655,00 €



655,00 €



végállító balos, standard finom skàlàval

2-280121

Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

MS: (d)

Súly:

280 mm

95 mm

300 mm

27 mm

5,00 kg

Végállító és szorító derékszög 300 GK jobb - aluminium-titánium
végállító jobbos, standard finom skàlàval

2-280138

Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

MS: (d)

Súly:

280 mm

95 mm

300 mm

27 mm

5,00 kg

Végállító és szorító derékszög 600 GK bal - aluminium-titánium
végállító balos, standard finom skàlàval

2-280139

Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

MS: (d)

Súly:

376 mm

95 mm

600 mm

27 mm

8,70 kg

Végállító és szorító derékszög 600 GK jobb - aluminium-titánium
végállító jobbos, standard finom skàlàval

2-280140

Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

MS: (d)

Súly:

376 mm

95 mm

600 mm

27 mm

8,70 kg

Végállító és szorító derékszög 800 GK bal - aluminium-titánium
végállító balos, standard finom skàlàval

2-280141

Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

MS: (d)

Súly:

376 mm

95 mm

800 mm

27 mm

10,40 kg

Végállító és szorító derékszög 800 GK jobb - aluminium-titánium
végállító jobbos, standard finom skàlàval

2-280148

Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

MS: (d)

Súly:

376 mm

95 mm

800 mm

27 mm

10,40 kg

Végállító és szorító derékszög 1200 GK bal - aluminium-titánium
végállító balos, standard finom skàlàval

2-280149

Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

MS: (d)

Súly:

376 mm

95 mm

1.200 mm

27 mm

13,50 kg

Végállító és szorító derékszög 1200 GK jobb - aluminium-titánium
végállító jobbos, standard finom skàlàval
Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

MS: (d)

Súly:

376 mm

95 mm

1.200 mm

27 mm

13,50 kg

MS=Anyag vastagság;

 = Termék raktáron van
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= skála

= Alumínium
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= Titánium

DERÉKSZÖGEK

28

KÜLÖNLEGES KEDVEZMÉNY
Készlet Végállító és szorító derékszög 300 GK aluminium-titánium
Végállító és szorító derékszög GK
háromdimenziós multifunkcionális
rögzítési lehetőséget biztosít. Leginkább
a nehéz, nagy tömegű alkatrészekhez és
munkadarabokhoz lett tervezve és kifejlesztve,
asztalkiterjesztésként is használható.
Anyaga: alumínium - titánium ötvözet a
stabilitásért. Rendelése párban ajánlott.

386,00 €

1x 280120

1x 280121

(ahelyett 430,00 €)
2-280120.Set
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Végállító és szorító derékszög 600 GK / 800 GK nitridált
Végállító és szorító derékszög 600 GK / 800 GK háromdimenziós multifunkcionális rögzítési
lehetőséget biztosít. Leginkább a nehéz, nagytömegű alkatrészek és munkadarabok
használatára lett tervezve és kifejlesztve. Használható asztalok kiterjesztéséhez is.
Megfelelő stabilitás és teherbírás végett alapanyaga: GGG40 gömbgrafitos öntöttvas.
Rendelése párban ajánlott.

2-280134.N

Végállító és szorító derékszög 600 GK bal - nitridált

306,00 €



306,00 €



375,00 €



375,00 €



240,00 €



240,00 €



végállító balos, standard finom skàlàval

2-280136.N

Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

MS: (d)

Súly:

376 mm

95 mm

600 mm

27 mm

22,50 kg

Végállító és szorító derékszög 600 GK jobb - nitridált
végállító jobbos, standard finom skàlàval

2-280144.N

Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

MS: (d)

Súly:

376 mm

95 mm

600 mm

27 mm

22,50 kg

Végállító és szorító derékszög 800 GK bal - nitridált
végállító balos, standard finom skàlàval

2-280146.N

Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

MS: (d)

Súly:

376 mm

95 mm

800 mm

27 mm

27,00 kg

Végállító és szorító derékszög 800 GK jobb - nitridált
végállító jobbos, standard finom skàlàval
Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

MS: (d)

Súly:

376 mm

95 mm

800 mm

27 mm

27,00 kg

MS=Anyag vastagság;

Végállító és szorító derékszög 500 G Forgó szögbeállító
Végállító és szorító derékszög 500 G nagyon sokféle rögzítési és pozicionálási
feladat megoldására használható a rendszerfuratok és a hosszúkás
furatok kombinálásával. A végállító és szorító derékszög ideális az asztal
meghosszabbítására. Alapanyaga: magas minőségű GGG40.

2-280164.N

Végállító és szorító derékszög 500 G Forgó szögbeállító bal - öntöttvas / nitridált
végállító balos, standard finom skàlàval

2-280165.N

Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

MS: (d)

Súly:

276 mm

95 mm

500 mm

27 mm

11,50 kg

Végállító és szorító derékszög 500 G Forgó szögbeállító jobb - öntöttvas / nitridált
végállító jobbos, standard finom skàlàval
Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

MS: (d)

Súly:

276 mm

95 mm

500 mm

27 mm

11,50 kg

MS=Anyag vastagság;
 = Termék raktáron van
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Fordító derékszög 275
Fordító derékszög számos variációjú rögzítési lehetőséget biztosít a 180°-os körívű furatnak
köszönhetően. Két csavarral rögzíthető egyszerre és optimálisan beállítható.

2-280101.N

Fordító derékszög 275 - nitridált
Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

Súly:

180 mm

250 mm

275 mm

10,20 kg

287,00 €



265,00 €



311,00 €



Csúszótalp
Csúszótalp lehetővé teszi, hogy a derékszöget két tengely körül lehessen mozgatni, ezzel
a megoldással szinte bárhogy lehet a derékszöget rögzíteni. Harmadig tengelyt lehet
létrehozni egy második csúszótalp felhasználásával. Ezt a terméket magas minőségű GGG40
gömbgrafitos öntöttvas anyagból készítik.

2-280195.N

Csúszótalp - nitridált
Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

Súly:

350 mm

300 mm

50 mm

16,00 kg

Univerzális derékszög mechanikus szorítás
Univerzális derékszög mechanikus szorítással ideálisan alkalmazható a nagy pontosságot
igénylő sorozatgyártásokhoz. Bármilyen szög beállítható 10° és 150° között. Igazítás a fok
sablon és imbuszkulcs segítségével történik. Ezek a szállítmány részei.

2-280170.N

Univerzális derékszög mechanikus szorítás - nitridált
tartalmaz beállítási sablont
SL: (e)

Súly:

350 mm

14,50 kg

SL=Oldalhossz;
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Univerzális derékszög hidromechanikai szorítás
A nagy univerzális derékszög hidromechanikai szorítás elősegíti az olyan alkatrészek rögzítését,
melyek szögben állnak, vagy ilyen oldaluk van a hidromechanikai szorításnak köszönhetően.
Ez a derékszög beállítható 0° és 225° között, melynek beállításához digitális szögmérőt
ajánlunk (nem tartozéka a derékszögnek). A szorításhoz a 14 mm-es imbuszkulcs a 280854-es
cikkszámon rendelhető.

2-280171

Univerzális derékszög hidromechanikai szorítás - polírozott
SL: (e)

Súly:

475 mm

23,00 kg

516,00 €



245,00 €



217,00 €



SL=Oldalhossz;

Sarokcsatlakozó öntöttvas
Az öntöttvas standard sarokcsatlakozó elem még nagyobb munkafelületet biztosít, mert
lehetővé teszi, hogy 45°-os szögben diagonálisan meghosszabítható legyen az asztal.
Ez az elem használható (kompatibilis) prizmákkal, végállítókkal és valamennyi csatlakozó
elemmel. Ez a sarokcsatlakozó elem nagyon stabil és 5 (cikkszám: 280191.N) oldalon
biztosít rögzítési, csatlakozási vagy beállítási lehetőségeket. Ezt a terméket magas minőségű
GGG40 gömbgrafitos öntöttvas anyagból készítik.

2-280191.N

Sarokcsatlakozó nagy öntöttvas - nitridált
Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

Súly:

200 mm

200 mm

170 mm

15,70 kg

Mozgatható szögállító Öntöttvas
A mozgatható szögállító két végállító vagy szorító és végállító derékszög megerősítéséhez
használható. Nemcsak egy biztos megtámasztást jelent, hanem megnöveli az állítási
lehetőségek számát is. Ez az eszköz még az asztal meghosszabbításaként is használható.
Különösen szűk helyeken a felhasználási területeinek a száma szinte végtelen. Ezt a terméket
magas minőségű GGG40 gömbgrafitos öntöttvas anyagból készítik.

2-280302.N

 = Termék raktáron van
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Mozgatható szögállító - öntöttvas / nitridált
Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

Súly:

500 mm

100 mm

100 mm

15,80 kg

 = Termék rendelés után kerül legyártásra

= Karcállóság

Hegesztési fröcskölés
=
védelem

Magyarázat 43 oldalon
Rozsdásodás elleni
=
védelem
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Rögzítő egység
A többféle U és L alakú rögzítő tömbök, derékszögek mellett a rögzítő blokk is számos rögzítési
lehetőséget biztosít. Az 50 mm-es furatosztás a maximális flexibilitást biztosítja.

2-280285.P

Rögzítő egység 400x350x200 - Plazma-nitridált

576,00 €



261,00 €



261,00 €



ötoldalú
Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

MS: (d)

Súly:

400 mm

350 mm

200 mm

25 mm

60,00 kg

MS=Anyag vastagság;

Támasztó és csatlakozó keret
Támasztó és csatlakozó keret használható akár az asztal meghosszabbítására is vagy
bármilyen más csatlakoztatási feladatra, a rajta lévő ovális és fix furatok segítségével
a rögzítési módok minden oldalon megoldhatóak. Az osztásvonalak távolsága
megegyezik az asztalon lévő 50 mm-es osztással, így a felhasználásuk gyors és egyszerű.
Ezt a terméket magas minőségű GGG40 gömbgrafitos öntöttvas anyagból készítik.

2-280300.N

Támasztó és csatlakozó keret öntöttvas 300x200x100 jobb - nitridált
végállító jobbos

2-280301.N

Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

Súly:

300 mm

200 mm

100 mm

19,50 kg

Támasztó és csatlakozó keret öntöttvas 300x200x100 bal - nitridált
végállító balos
Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

Súly:

300 mm

200 mm

100 mm

19,50 kg
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U-alakú derékszög 200/100 ovális furat
200/100-as U alakú derékszög ovális furattal megsokszorozza a felhasználási lehetőségeket, még több felszerelési
és rögzítési mód elérhető. Az 500 mm-es hossztól az U-alakú derékszögek hátsó részén szerelési lyukak vannak az
asztal lábak rögzítéséhez (kivéve a 280310.P, 280360.P, 280360.2.P, 280630.3.P, 280321.P). www.siegmund.com
oldalon megtalálhatja minden termék fényképét és méretét.

Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

MS: (d)

Súly:

2-280311.P

U-alakú derékszög 500x200x100
ovális furat bal
Plazma-nitridált

500 mm

200 mm

100 mm

25 mm

40,00 kg

418,00 €



2-280312.P

U-alakú derékszög 500x200x100
ovális furat jobb
Plazma-nitridált

500 mm

200 mm

100 mm

25 mm

40,00 kg

418,00 €



2-280321.P

U-alakú derékszög 1000x200x100
ovális furat bal
Plazma-nitridált

1.000 mm

200 mm

100 mm

25 mm

72,00 kg

658,00 €



2-280322.P

U-alakú derékszög 1000x200x100
ovális furat jobb
Plazma-nitridált

1.000 mm

200 mm

100 mm

25 mm

72,00 kg

658,00 €



 = Termék raktáron van

= Karcállóság

280311.P
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Hegesztési fröcskölés
=
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=
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U-alakú derékszög 200/100
Az U-alakú derékszög 200/100 (oldalhossz 100 mm) ideálisan használható asztalhosszabbító elemként, függőleges beállításokhoz vagy
két hegesztőasztal összekapcsolásához. Ehhez a derékszöget az asztalhoz célszerű a 280560.N csavarral hozzákapcsolni. Amennyiben
asztalhosszabbítóként kívánja használni, akkor 1000 mm-enként egy asztalláb felszerelése ajánlott. A fix és diagonális furatoknak
megfelelően számos csatlakoztatási és beállítási forma megoldható ezekkel az eszközökkel. A 100x100 mm-es osztásnak köszönhetően
a beállítás egyszerű. Az 500 mm-es hossztól az U-alakú derékszögek hátsó részén szerelési lyukak vannak az asztal lábak rögzítéséhez
(kivéve a 280310.P, 280360.P, 280360.2.P, 280630.3.P, 280321.P). www.siegmund.com oldalon megtalálhatja minden termék fényképét
és méretét.

Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

MS: (d)

Súly:

2-280310.P

U-alakú derékszög 500x200x100
Plazma-nitridált

500 mm

200 mm

100 mm

25 mm

31,00 kg

347,00 €



2-280320.P

U-alakú derékszög 1000x200x100
Plazma-nitridált

1.000 mm

200 mm

100 mm

25 mm

75,00 kg

592,00 €



2-280330.P

U-alakú derékszög 1500x200x100
Plazma-nitridált

1.500 mm

200 mm

100 mm

25 mm

108,00 kg

899,00 €



2-280340.P

U-alakú derékszög 2000x200x100
Plazma-nitridált

2.000 mm

200 mm

100 mm

25 mm

141,00 kg

1.151,00 €



280310.P

280320.P

280330.P

280340.P
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Szorítósin
Szorítósín különösen a kompakt elemek összekapcsolására használható nagy hatékonysággal. A furattávolság: 100 mm.

Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

MS: (d)

Súly:

2-280303.P

Szorítósin 1000 - nitridált

1.000 mm

100 mm

100 mm

25 mm

48,00 kg

583,00 €



2-280303.1.P

Szorítósin 2000 - nitridált

2.000 mm

100 mm

100 mm

25 mm

95,00 kg

936,00 €



2-280303.2.P

Szorítósin 3000 - nitridált

3.000 mm

100 mm

100 mm

25 mm

141,00 kg

1.525,00 €
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U-alakú derékszög 200/200
Az U-alakú derékszög 200/200 (oldalhossz 200 mm) ideálisan használható asztalhosszabbító elemként, függőleges
beállításokhoz vagy két hegesztőasztal összekapcsolásához. Ehhez a derékszöget az asztalhoz célszerű a 280560.N csavarral
hozzákapcsolni. Amennyiben asztalhosszabbítóként kívánja használni,legfeljebb 1000 mm-ig egy asztalláb felszerelése ajánlott.
A 280376-es cikkszámú lábbal párosítva a derékszög könnyedén rögzíthető az alapsín rendszerhez. 5 oldalon elhelyezett fix
és diagonális furatoknak megfelelően számos csatlakoztatási és beállítási forma megoldható. A 100x100 mm-es osztásnak
köszönhetően a beállítás egyszerű. Az 500 mm-es hossztól az U-alakú derékszögek hátsó részén szerelési lyukak vannak az
asztal lábak rögzítéséhez (kivéve a 280310.P, 280360.P, 280360.2.P, 280630.3.P, 280321.P). www.siegmund.com oldalon
megtalálhatja minden termék fényképét és méretét.

Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

MS: (d)

Súly:

2-280396.P

U-alakú derékszög 100x200x200
Plazma-nitridált

100 mm

200 mm

200 mm

25 mm

21,00 kg

281,00 €



2-280396.1.P

U-alakú derékszög 200x200x200
Plazma-nitridált

200 mm

200 mm

200 mm

25 mm

31,00 kg

340,00 €



2-280360.P

U-alakú derékszög 500x200x200
Plazma-nitridált

500 mm

200 mm

200 mm

25 mm

67,00 kg

420,00 €



2-280370.P

U-alakú derékszög 1000x200x200
Plazma-nitridált

1.000 mm

200 mm

200 mm

25 mm

120,00 kg

707,00 €



2-280380.P

U-alakú derékszög 1500x200x200
Plazma-nitridált

1.500 mm

200 mm

200 mm

25 mm

172,00 kg

1.007,00 €



2-280390.P

U-alakú derékszög 2000x200x200
Plazma-nitridált

2.000 mm

200 mm

200 mm

25 mm

225,00 kg

1.236,00 €



2-280391.P

U-alakú derékszög 2400x200x200
Plazma-nitridált

2.400 mm

200 mm

200 mm

25 mm

266,00 kg

1.525,00 €



2-280392.P

U-alakú derékszög 3000x200x200
Plazma-nitridált

3.000 mm

200 mm

200 mm

25 mm

331,00 kg

1.912,00 €



2-280394.P

U-alakú derékszög 4000x200x200
Plazma-nitridált

4.000 mm

200 mm

200 mm

25 mm

439,00 kg

2.349,00 €



Alumínium- Titánium U-alakú derékszög új rögzítési lehetőségekhez:
További információ megtalálható az új fő katalógusunkban vagy a www.siegmund.com címen

 = Termék raktáron van

= Karcállóság

 = Termék rendelés után kerül legyártásra

Hegesztési fröcskölés
=
védelem

Rozsdásodás elleni
=
védelem

Magyarázat 43 oldalon
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U-alakú derékszög 200/200 speciális méret
Az U-alakú derékszög 200/200 (oldalhossz 200 mm) ideálisan használható asztalhosszabbító elemként, függőleges beállításokhoz
vagy két hegesztőasztal összekapcsolásához. Ehhez a derékszöget az asztalhoz célszerű a 280560.N csavarral hozzákapcsolni.
Amennyiben asztalhosszabbítóként kívánja használni,legfeljebb 1000 mm-ig egy asztalláb felszerelése ajánlott. A 280376-es
cikkszámú lábbal párosítva a derékszög könnyedén rögzíthető az alapsín rendszerhez. 5 oldalon elhelyezett fix és diagonális
furatoknak megfelelően számos csatlakoztatási és beállítási forma megoldható. A 100x100 mm-es osztásnak köszönhetően
a beállítás egyszerű. Az 500 mm-es hossztól az U-alakú derékszögek hátsó részén szerelési lyukak vannak az asztal lábak
rögzítéséhez (kivéve a 280310.P, 280360.P, 280360.2.P, 280630.3.P, 280321.P). Kedvezmény: 5 db-tól kezdődően: 5 %, 10 db-tól
kezdődően: 10 %, 20 db-tól kezdődően: 15 %. www.siegmund.com oldalon megtalálhatja minden termék fényképét és méretét.

Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

MS: (d)

Súly:

2-280362.P

U-alakú derékszög 600x200x200
Plazma-nitridált

600 mm

200 mm

200 mm

25 mm

77,00 kg

539,00 €



2-280366.P

U-alakú derékszög 800x200x200
Plazma-nitridált

800 mm

200 mm

200 mm

25 mm

99,00 kg

647,00 €



2-280374.P

U-alakú derékszög 1200x200x200
Plazma-nitridált

1.200 mm

200 mm

200 mm

25 mm

140,00 kg

888,00 €



2-280378.P

U-alakú derékszög 1400x200x200
Plazma-nitridált

1.400 mm

200 mm

200 mm

25 mm

162,00 kg

977,00 €



2-280382.P

U-alakú derékszög 1600x200x200
Plazma-nitridált

1.600 mm

200 mm

200 mm

25 mm

182,00 kg

1.089,00 €



2-280386.P

U-alakú derékszög 1800x200x200
Plazma-nitridált

1.800 mm

200 mm

200 mm

25 mm

204,00 kg

1.180,00 €
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U-alakú derékszög 200/200 Premium Light
Az U-alakú derékszög 200/200 (oldalhossz 200 mm) ideálisan használható asztalhosszabbító elemként, függőleges
beállításokhoz vagy két hegesztőasztal összekapcsolásához. Ehhez a derékszöget az asztalhoz célszerű a 800562 csavarral
hozzákapcsolni. Amennyiben asztalhosszabbítóként kívánja használni,legfeljebb 1000 mm-ig egy asztalláb felszerelése ajánlott.
A 280376-es cikkszámú lábbal párosítva a derékszög könnyedén rögzíthető az alapsín rendszerhez. 5 oldalon elhelyezett fix
és diagonális furatoknak megfelelően számos csatlakoztatási és beállítási forma megoldható. A 100x100 mm-es osztásnak
köszönhetően a beállítás egyszerű. Az 500 mm-es hossztól az U-alakú derékszögek hátoldalán szerelési lyukak vannak az asztal
lábak rögzítéséhez. A Prémium Light-en rögzítő csavarral való rögzítéshez a távtartó gyűrű (cikkszám: 280653) szükséges.
Alapanyag: Át-edzett szerszámacél a mi speciális ötvözetünk Siegmund X8.7. www.siegmund.com oldalon megtalálhatja minden
termék fényképét és méretét.

Új választék

Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

MS: (d)

Súly:

2-800360.P

U-alakú derékszög Premium Light
500x200x200
Plazma-nitridált

500 mm

200 mm

200 mm

15 mm

42,00 kg

420,00 €



2-800370.P

U-alakú derékszög Premium Light
1000x200x200
Plazma-nitridált

1.000 mm

200 mm

200 mm

15 mm

76,00 kg

707,00 €



2-800380.P

U-alakú derékszög Premium Light
1500x200x200
Plazma-nitridált

1.500 mm

200 mm

200 mm

15 mm

110,00 kg

1.007,00 €



2-800390.P

U-alakú derékszög Premium Light
2000x200x200
Plazma-nitridált

2.000 mm

200 mm

200 mm

15 mm

143,00 kg

1.236,00 €
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U-alakú derékszög 400/200
U-alakú derékszög 400/200 (oldala 200 mm) ideálisan használható asztalhosszabbító elemként, függőleges beállításokhoz vagy
két hegesztőasztal összekapcsolásához. Derékszöget az asztalhoz célszerű a 280560.N csavarral hozzákapcsolni. Amennyiben asztal
meghosszabbításaként kívánja használni (legfeljebb 1000 mm-ig) egy asztalláb felszerelése ajánlott. 280371 cikkszámú lábbal a
derékszöget rugalmasan lehet alkalmazni az alapsín rendszeren. 5 oldalon elhelyezett fix és diagonális furatok számos csatlakoztatási
és beállítási lehetőséget biztosítanak. 100x100 mm rács megkönnyíti a beállítást. Az 500 mm-es hossztól az U-alakú derékszögek
hátsó részén szerelési lyukak vannak az asztal lábak rögzítéséhez (kivéve a 280310.P, 280360.P, 280360.2.P, 280630.3.P, 280321.P).
www.siegmund.com oldalon megtalálhatja minden termék fényképét és méretét.

Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

MS: (d)

Súly:

2-280360.2.P

U-alakú derékszög 500x400x200
Plazma-nitridált

500 mm

400 mm

200 mm

25 mm

107,00 kg

653,00 €



2-280370.2.P

U-alakú derékszög 1000x400x200
Plazma-nitridált

1.000 mm

400 mm

200 mm

25 mm

188,00 kg

1.056,00 €



2-280374.2.P

U-alakú derékszög 1200x400x200
Plazma-nitridált

1.200 mm

400 mm

200 mm

25 mm

216,00 kg

1.525,00 €



2-280380.2.P

U-alakú derékszög 1500x400x200
Plazma-nitridált

1.500 mm

400 mm

200 mm

25 mm

260,00 kg

1.642,00 €



2-280390.2.P

U-alakú derékszög 2000x400x200
Plazma-nitridált

2.000 mm

400 mm

200 mm

25 mm

336,00 kg

1.943,00 €



2-280391.2.P

U-alakú derékszög 2400x400x200
Plazma-nitridált

2.400 mm

400 mm

200 mm

25 mm

392,00 kg

2.349,00 €



2-280392.2.P

U-alakú derékszög 3000x400x200
Plazma-nitridált

3.000 mm

400 mm

200 mm

25 mm

489,00 kg

2.884,00 €



2-280394.2.P

U-alakú derékszög 4000x400x200
Plazma-nitridált

4.000 mm

400 mm

200 mm

25 mm

641,00 kg

3.826,00 €
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U-alakú derékszög 400/400
U-alakú derékszög 400/400 (oldala 400 mm) ideálisan használható asztalhosszabbító elemként, függőleges beállításokhoz vagy
két hegesztőasztal összekapcsolásához. Derékszöget az asztalhoz célszerű a 280560.N csavarral hozzákapcsolni. Amennyiben
asztalhosszabbítóként kívánja használni legfeljebb 1000 mm-ig egy asztalláb felszerelése ajánlott. 280371 lábbal a derékszöget
rugalmasan lehet alkalmazni az alapsínen. 5 oldalon elhelyezett fix és diagonális furatelrendezés számos csatlakoztatási és beállítási
lehetőséget biztosít. 100x100 mm rács elősegíti a beállítást. Az 500 mm-es hossztól az U-alakú derékszögek hátsó részén szerelési
lyukak vannak az asztal lábak rögzítéséhez (kivéve a 280310.P, 280360.P, 280360.2.P, 280630.3.P, 280321.P). Kérésre diagonális háló
www.siegmund.com oldalon megtalálhatja minden termék fényképét és méretét.

Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

MS: (d)

Súly:

2-280360.3.P

U-alakú derékszög 500x400x400
Plazma-nitridált

500 mm

400 mm

400 mm

25 mm

176,00 kg

998,00 €



2-280370.3.P

U-alakú derékszög 1000x400x400
Plazma-nitridált

1.000 mm

400 mm

400 mm

25 mm

295,00 kg

1.663,00 €



2-280374.3.P

U-alakú derékszög 1200x400x400
Plazma-nitridált

1.200 mm

400 mm

400 mm

25 mm

340,00 kg

1.885,00 €



2-280380.3.P

U-alakú derékszög 1500x400x400
Plazma-nitridált

1.500 mm

400 mm

400 mm

25 mm

414,00 kg

2.411,00 €



2-280390.3.P

U-alakú derékszög 2000x400x400
Plazma-nitridált

2.000 mm

400 mm

400 mm

25 mm

533,00 kg

2.911,00 €



2-280391.3.P

U-alakú derékszög 2400x400x400
Plazma-nitridált

2.400 mm

400 mm

400 mm

25 mm

622,00 kg

3.659,00 €



2-280392.3.P

U-alakú derékszög 3000x400x400
Plazma-nitridált

3.000 mm

400 mm

400 mm

25 mm

770,00 kg

4.397,00 €



2-280394.3.P

U-alakú derékszög 4000x400x400
Plazma-nitridált

4.000 mm

400 mm

400 mm

25 mm

1.007,00 kg

5.987,00 €
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Gyorsrögzítős csavar
A polírozott gyorsrögzítő csavar a kézi rögzítővel ideális Siegmund elemek összekapcsolásához.
Ez a fajta csavar különösen nagy belső golyókkal van szerelve, hogy védje a furatokat és
kisebb felületi nyomást biztosítson. A belső negyedik golyó csökkenti a belső súrlódást és a
kifejtendő erőt. Ezeket a csavarokat már O gyűrű nélkül szerelik, de a tisztításuk mégis könnyű
és optimalizált. A csavar nem alkalmazható hegesztőasztalok összekapcsolásához és U-alakú
rögzítőelemekhez! Szorítónyomaték függ az asztal típusától.

2-280510

Gyorsrögzítős csavar rövid - polírozott

45,00 €



57,00 €



46,00 €



58,00 €



2 alkatrész csatlakoztatásához, csavaros fejjel

2-280512

Hosszúság: (a)

Ø: (o)

SK: (k1)

AM: (k3)

ZK: (k2)

Súly:

95 mm

28 mm

220 kN

25 Nm

25 kN

0,54 kg

Gyorsrögzítős csavar hosszú - polírozott
3 alkatrész csatlakoztatásához, csavaros fejjel
Hosszúság: (a)

Ø: (o)

SK: (k1)

AM: (k3)

ZK: (k2)

Súly:

120 mm

28 mm

220 kN

25 Nm

25 kN

0,65 kg

SK=Nyírószilárdság; AM=Meghúzási Nyomaték; ZK=Feszítőerő;

Univerzális csavar
Polírozott univerzális csavar tökéletes kapcsolatot biztosít Siegmund alkatrészek között.
Nagyon hasznos mikor különböző anyagvastagságú elemeket, alkatrészeket kell
összekapcsolni vagy rögzíteni. A rögzítési zóna 45 mm-től egészen 53 mm-ig terjed a rövid
csavarnál és 70 mm-től egészen 78 mm-ig a hosszú csavarnál. A nagyobb golyók megfelelő
erősségű, mégis sérülésmentes rögzítést biztosítanak a kis felületi nyomás miatt. Univerzális
csavar az integrált kézikerékkel vagy imbuszkulccsal 14 (Cikkszám: 280854) rögzíthető. A
csavar nem alkalmazható hegesztőasztalok összekapcsolásához és U-alakú rögzítőelemekhez!
Szorítónyomaték függ az asztal típusától.

2-280532

Univerzális csavar rövid - polírozott
2 alkatrész csatlakoztatásához

2-280533

Hosszúság: (a)

Ø: (o)

SK: (k1)

AM: (k3)

ZK: (k2)

Súly:

100 mm

28 mm

200 kN

25 Nm

25 kN

0,60 kg

Univerzális csavar hosszú - polírozott
3 alkatrész csatlakoztatásához
Hosszúság: (a)

Ø: (o)

SK: (k1)

AM: (k3)

ZK: (k2)

Súly:

125 mm

28 mm

200 kN

25 Nm

25 kN

0,70 kg

SK=Nyírószilárdság; AM=Meghúzási Nyomaték; ZK=Feszítőerő;
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Univerzális csavar Basic
A polírozott univerzális csavar ideális összeköttetést biztosít Siegmund elemek között. Ez a csavar akkor
kerül felhasználásra, mikor különböző anyagvastagságú elemeket kell összekapcsolni. A rögzítési zóna
a rövid csavaroknál 42-57 mm, a hosszú csavaroknál 67-82 mm. Az univerzális csavar önközpontosító a
furatokban, O-gyűrűvel rendelkezik. A csavar rögzítési mechanizmusa a határozott rögzítés ellenére is kis
felületi nyomást fejtenek ki a feszítésre merőlegesen, a megfelelő erőt hosszírányban fejtik ki. Az Univerzális
Csavar rögzíthető a beépített kézikerékkel vagy 14-es imbuszkulccsal (Cikkszám: 280854). A csavar nem
alkalmazható hegesztőasztalok összekapcsolásához és U-alakú rögzítőelemekhez! A furatot kefével meg
kell tisztítani mielőtt a csavarok használatba kerülnek. Szorítónyomaték függ az asztal típusától.

2-280536

Univerzális csavar Basic rövid - polírozott

34,00 €



45,00 €



12,00 €



15,00 €



2 alkatrész csatlakoztatásához

2-280537

Hosszúság: (a)

Ø: (o)

SK: (k1)

AM: (k3)

ZK: (k2)

Súly:

84 mm

28 mm

200 kN

25 Nm

25 kN

0,43 kg

Univerzális csavar Basic hosszú - polírozott
3 alkatrész csatlakoztatásához
Hosszúság: (a)

Ø: (o)

SK: (k1)

AM: (k3)

ZK: (k2)

Súly:

108 mm

28 mm

200 kN

25 Nm

25 kN

0,55 kg

SK=Nyírószilárdság; AM=Meghúzási Nyomaték; ZK=Feszítőerő;

Pozícionáló csavar
Ez a rögzítő csavar ideális eszköz az Siegmund alkatrészek egymáshoz, illetve a
hegesztőasztalhoz való csatlakoztatásához. A csavarban lévő rögzítő golyók pontosan
illeszkednek a furatokba és megfelelő erősségű és biztonságos kötést biztosítanak
minden körülmények között. Továbbá, különböző derékszögek lehetnek kialakítva
kijelöléssel, mint például 90° vagy 45°. A csavar nem alkalmazható hegesztőasztalok
összekapcsolásához és U-alakú rögzítőelemekhez!

2-280540

2-280541

Pozícionáló csavar - polírozott
Hosszúság: (a)

Ø: (o)

Súly:

70 mm

28 mm

0,40 kg

Pozícionáló csavar
rögzítő és csatlakozó kerethez a sinen
Hosszúság: (a)

Ø: (o)

Súly:

90 mm

28 mm

0,53 kg
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Gyors szorítócsavar rövid
Lapos polírozott csavar kifejezetten az ovális furatokban használható, olyan mint a
süllyesztett fejű csavar, a rögzítési magasság csökkentésére szolgál. Ideális akkus csavarbehajtó
25 Nm forgatónyomatékig. A csavar nem alkalmazható hegesztőasztalok összekapcsolásához és
U-alakú rögzítőelemekhez! Szorítónyomaték függ az asztal típusától.

2-280522

Gyors szorítócsavar rövid rövid - polírozott

41,00 €



47,00 €



41,00 €



53,00 €



2 alkatrész csatlakoztatásához

2-280523

Hosszúság: (a)

Ø: (o)

SK: (k1)

AM: (k3)

ZK: (k2)

Súly:

74 mm

28 mm

220 kN

25 Nm

25 kN

0,36 kg

Gyors szorítócsavar rövid hosszú - polírozott
3 alkatrész csatlakoztatásához
Hosszúság: (a)

Ø: (o)

SK: (k1)

AM: (k3)

ZK: (k2)

Súly:

99 mm

28 mm

220 kN

25 Nm

25 kN

0,46 kg

SK=Nyírószilárdság; AM=Meghúzási Nyomaték; ZK=Feszítőerő;

Süllyesztettfejű csavar
Süllyesztett csavar ideális eszköz az Siegmund alkatrészek egymáshoz, illetve a
hegesztőasztalhoz való csatlakoztatásához rejtett módon (a csavar szinte nem is látható).
A csavarban lévő rögzítő golyók pontosan illeszkednek a furatokba és megfelelő erősségű
és biztonságos kötést biztosítanak minden körülmények között. Süllyesztett csavar
nem alkalmazható ovális furatoknál. A csavar nem alkalmazható hegesztőasztalok
összekapcsolásához és U-alakú rögzítőelemekhez! Szorítónyomaték függ az asztal típusától.

2-280528

Süllyesztettfejű csavar rövid - polírozott
2 alkatrész csatlakoztatásához

2-280529

Hosszúság: (a)

Ø: (o)

SK: (k1)

AM: (k3)

ZK: (k2)

Súly:

67 mm

28 mm

220 kN

25 Nm

10 kN

0,30 kg

Süllyesztettfejű csavar hosszú - polírozott
3 alkatrész csatlakoztatásához
Hosszúság: (a)

Ø: (o)

SK: (k1)

AM: (k3)

ZK: (k2)

Súly:

91 mm

28 mm

220 kN

25 Nm

10 kN

0,41 kg

SK=Nyírószilárdság; AM=Meghúzási Nyomaték; ZK=Feszítőerő;
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Süllyesztettfejű csavar
Süllyesztett csatlakozó csavart nagy Siegmund alkatrészek hosszú távú rögzítésére fejlesztették
ki pl. hegesztőasztalok vagy U-alakú derékszögek. A süllyeszthet fejű imbuszkulcsok és a
csavar önbeálló képessége egyszerű felszerelést eredményez. A süllyesztett fejű csavarfej és a
süllyesztett fejű csavarfej csavar 10-es hexagonális fejjel van ellátva. A süllyesztett fejű csavar
stabil rögzítést tesz lehetővé, de ovális furatokban nem alkalmazható.

2-280560.N

Süllyesztettfejű csavar rövid - nitridált

19,00 €



23,00 €



28,00 €



25,00 €



2 alkatrész csatlakoztatásához, imbuszkulccsal

2-280561

Hosszúság: (a)

Ø: (o)

SK: (k1)

AM: (k3)

ZK: (k2)

Súly:

50 mm

28 mm

200 kN

25 Nm

10 kN

0,12 kg

Süllyesztettfejű csavar hosszú - polírozott
3 alkatrész csatlakoztatásához, imbuszkulccsal

2-280562

Hosszúság: (a)

Ø: (o)

SK: (k1)

AM: (k3)

ZK: (k2)

Súly:

75 mm

28 mm

200 kN

25 Nm

10 kN

0,20 kg

Süllyesztettfejű csavar hosszú - polírozott
4 alkatrész csatlakoztatásához, imbuszkulccsal
Hosszúság: (a)

Ø: (o)

SK: (k1)

AM: (k3)

ZK: (k2)

Súly:

100 mm

28 mm

200 kN

25 Nm

10 kN

0,34 kg

SK=Nyírószilárdság; AM=Meghúzási Nyomaték; ZK=Feszítőerő;

Hexagonális csatlakozó csavar
Polírozott hexagonális rögzítő csavar főleg a hosszú távú csatlakoztatásokhoz lett kifejlesztve.
Önbeálló szorító csavar egyszerűsíti az összeszerelést. A csatlakozó csavar 36-os és 24-es
kulccsal rögzíthető.

2-280550.1

Hexagonális csatlakozó csavar rövid - polírozott
2 alkatrész csatlakoztatásához, imbuszkulccsal
Hosszúság: (a)

Ø: (o)

SK: (k1)

AM: (k3)

ZK: (k2)

Súly:

58 mm

28 mm

200 kN

25 Nm

20 kN

0,40 kg

SK=Nyírószilárdság; AM=Meghúzási Nyomaték; ZK=Feszítőerő;
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Hexagonális csatlakozó csavar Siegmund <-> Siegmund Light
Összekötő csavar, kifejezetten a Siegmund asztalok és alkatrészek (anyagvastagság 25 mm)
Siegmund Premium Light komponensekhez (Anyagvastagság 15 mm) való csatlakoztatására a
rendszer furatainak használatával. A Premium Light U-derékszögek az asztalhoz rögzíthetők a
csavarok csatlakoztatásával (cikkszám: 800562)

2-800562

Süllyesztettfejű csavar Siegmund <-> Siegmund Light - polírozott
Hosszúság: (a)

Ø: (o)

Súly:

40 mm

28 mm

0,15 kg

19,00 €



23,00 €



28,00 €



32,00 €



7,00 €



Mágneses csavar
A mágneses rögzítő csavarok gyors rögzítést tesznek lehetővé csavarok és szerszámok
nélkül. Szintén az előnyei közé tartozik a nyomás érzékeny alkatrészek biztonságos
rögzítése (például: öntvények).

2-280740

Mágneses csavar 68 - Alumínium
szárhossz 25 mm

2-280740.1

Hosszúság: (a)

Ø: (o)

Súly:

68 mm

28 mm

0,09 kg

Mágneses csavar 93 - Alumínium
szárhossz 50 mm

2-280740.2

Hosszúság: (a)

Ø: (o)

Súly:

93 mm

28 mm

0,13 kg

Mágneses csavar 118 - Alumínium
szárhossz 75 mm

2-280741

 = Termék raktáron van
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Hosszúság: (a)

Ø: (o)

Súly:

118 mm

28 mm

0,16 kg

Távolságtartó mágneses csavarhoz - polírozott
Hosszúság: (a)

Ø: (o)

Súly:

25 mm

40 mm

0,12 kg

 = Termék rendelés után kerül legyártásra

= Alumínium

Magyarázat 43 oldalon

CSAVAROK

28
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Professional Csavaros szorító
Professzionális csavaros szorító, lehetővé teszi a gyors, erőteljes és pontos rögzítést különféle
hegesztőelemekkel. A maximális hatékonyság elérése időtakarékos, gyors a beállításl és könnyű a
szétszerelés. Az egyedi módosításhoz speciális hosszúságú vízszintes és függőleges tartókat kínálunk.
A vízszintes tartó mérete 30x10 mm. A függőleges tartó mérete 30x14 mm. Ezenkívül a függőleges tartó
megerősített. A hegesztőelem biztonságos rögzítése érdekében a prizmák egymással felcserélhetők. A
megfelelő prizmákhoz lásd a 158 oldalt. A hosszú élettartamot és a hatékonyságot garantálja a nitridált
anyag, valamint a pótalkatrészek megrendelésének lehetősége. Az új kézikerékkel az öntöttvas keresztben
a magasság másodpercek alatt állítható. A fogantyú tetején található hatszögletű imbusz betétnek
köszönhetően a szorítóerő erősebben beállítható nyomatékhatároló csavarkulccsal.
2-280610.N

Professional Csavaros szorító - nitridált
max. terhelés

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

Súly:

5 kN

220 mm

310 mm

2,70 kg

280657.1.N

68,00 €



80,00 €



64,00 €



Professional Csavaros szorító XL
A Professional csavaros szorító XL kifejezetten a nagy erőkifejtésű feladatokra lett tervezve.
A csavaros szorítóval bármilyen hegesztendő elemet megfelelően tud rögzíteni. A prizmák
cserélehtőek. Az alkalmazható prizmákat a 158 oldalon találja. A függőleges és vizszintes
eleme a szorítónak kérésre különböző méretekben rendelhető. A szoritó laposvas részének
mérete: 35x14 mm. A hosszú élettartam a polírozott felületek és külön-külön rendelhető tartalék
alkatrészeknek köszönhető. Az új kézi kerékkel az öntöttvas kereszten a beállítás időveszteség
nélkül elvégezhető. A kézikar tetején lévő hatszögletű süllyesztett foglalatnak köszönhetően a
szorítóerő pontosan beállítható nyomatékkulccsal.

2-280612

Professional Csavaros szorító XL - polírozott / nitridált
max. terhelés

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

Súly:

7 kN

240 mm

310 mm

3,40 kg

Professional Csavaros szorító 45°/90°
A professzionális csavaros szorító 45° / 90° helyettesíti a hagyományos 45° vagy 90° csavaros
rögzítőket. Ez a szorító új szabványokat állít fel, mivel fokozatmentesen állítható 0°-360°
között. A hegesztési rész minden rögzítéséhez a szorítók, a prizmák egymással felcserélhetők.
A megfelelő prizmákhoz lásd a 158 oldalt. A használatban lévő sima tartó méretei 30x14
mm. A hosszú élettartamot és a hatékonyságot garantálja a nitridált anyag, valamint a
pótalkatrészek megrendelésének lehetősége. Az új kézikerékkel az öntöttvas keresztben
a magasság gyorsan beállítható. A fogantyú tetején található pultos hatszögletű imbusz
csavarkulccsal a szorítóerő erőssége pontosan beállítható egy nyomatékkulccsal. Ezenkívül a
függőleges tartó megerősített.
2-280630.N

 = Termék raktáron van
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Professional Csavaros szorító 45°/90° - nitridált
max. terhelés

Magasság: (c)

Súly:

5 kN

310 mm

2,30 kg

 = Termék rendelés után kerül legyártásra

= Karcállóság

Hegesztési fröcskölés
=
védelem

Magyarázat 43 oldalon
Rozsdásodás elleni
=
védelem
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Basic kerek csőbilincs 180°
Basic kerek csőbilincs 180° lehetővé teszi a munkadarabok pontos és kellően erős rögzítését
180°-ban a rendszerfuratokra nézve. Vízszintesen a szorító könnyen és gyorsan beállítható
45-180 mm távolságban. A függőleges cső hossza 250 mm. Széleskörűen alkalmazható
szorítón, a prizmák cserélhetők. A megfelelő prizmákat a katalógus 158 oldalán találja.
Hosszú élettartam a cserélhető tartalékalkatrészeknek és a polírozott felületnek köszönhető.
Függőleges cső asztalfuratokba való rögzítése a pozicionáló gyűrűvel lehetséges
(cikkszám: 280653). Az orsó hossza: 100 mm.

2-280625

Basic kerek csőbilincs 180° - polírozott
max. terhelés

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

Súly:

3 kN

220 mm

250 mm

2,30 kg

57,00 €



68,00 €



Basic kerek csőbilincs univerzális
univerzális kerek csőbilincs szögben + / - 42° lehetővé teszi a rugalmas szorítást egy elforduló
orsóval. Ez a kerek csőbilincs egyesíti a hagyományos 45°-os vagy 90° szorítóknak előnyeit.
Meg lehet rögzíteni szögben vagy vonalban is. Ennek eredményeként sok új lehetőségeket és
nagyobb, változtatható befogási tartomány kínál. A vízszintes cső teljes mértékben állítható
a hossza 200 mm. A hossza a függőleges csőnek 250 mm. Biztonságosan rögzíti a különböző
hegesztési alkatrészeket, prizmák cserélhetők. A függőleges cső a rendszerfuratokba
rögzítéséhez pozicionáló gyűrűt (Cikkszám 280653) használja. Standard univerzális csőbilincs
fel van szerelve egy 135 mm menetes osróval.

2-280604

Csőbilincs univerzális - polírozott
max. terhelés

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

Súly:

3 kN

265 mm

250 mm

2,30 kg

KÜLÖNLEGES KEDVEZMÉNY
Készlet Csőbilincs univerzális
Kerek univerzális csőbilincs elfordítható orsóval
rugalmas szorítást + / - 42° szögben tesz lehetővé.
A hagyományos 45°-os vagy 90° szorítók előnyeit
egyesíti. Lehet rögzíteni szögben vagy egyenesen
is. Ennek eredményeként nagyobb, változtatható
befogási tartomány kínál.

245,00 €

4x 280604

(ahelyett 272,00 €)
2-280604.Set
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Professional gyorsfeszítős szorító
A Professional gyorsfeszítős szorító a hegesztendő alkatrészek gyors és erőteljes rögzítésére
szolgál. A szorítóerő igény szerint beállítható. A hosszú élettartam a polírozott felületnek és a
külön-külön rendelhető tartalék alkatrészeknek köszönhető. Az új kézi kerékkel az öntöttvas
kereszten a beállítás időveszteség nélkül elvégezhető.

2-280615

Professional gyorsfeszítős szorító - polírozott / nitridált

87,00 €

max. terhelés

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

Súly:

5 kN

275 mm

310 mm

2,00 kg

KÜLÖNLEGES KEDVEZMÉNY
Készlet Professional gyorsfeszítős szorító
A Professional gyorsfeszítős szorító a hegesztendő alkatrészek
gyors és erőteljes rögzítésére szolgál. A szorítóerő igény szerint
beállítható. A hosszú élettartam a polírozott felületnek és a
külön-külön rendelhető tartalék alkatrészeknek köszönhető. Az
új kézi kerékkel az öntöttvas kereszten a beállítás időveszteség
nélkül elvégezhető.

140,00 €

2x 280615

(ahelyett 174,00 €)
2-280615.Set

 = Termék raktáron van
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 = Termék rendelés után kerül legyártásra
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Professional Csavaros szorító Vertikális szorítóval
Professional csavaros szorító kézikarral gyorsan és könnyen használható. A maximális
szorítóerő könnyen kifejthető és összehasonlítva a standard csavaros szorítókkal nagyobb
erőkifejtést lehet vele elérni. Kézi fogantyúnak köszönhetően az öntöttvas keresztnél a
magasság időveszteség nélkül beállítható. A függőleges tartó edzett. Prizmák cserélhetők.
Megfelelő prizmákat az 158 oldalon találja.

2-280611.1

2-280611.2

2-009902

Professional Csavaros szorító Vertikális szorítóval
max. terhelés

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

Súly:

2,5 kN

222 mm

310 mm

3,30 kg

Professional Csavaros szorító 45°/90° Vertikális szorítóval
max. terhelés

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

Súly:

2,5 kN

-

310 mm

2,20 kg

Függőleges szorító
Szélesség: (b)

Magasság: (c)

Súly:

-

85 mm

0,40 kg

98,00 €



96,00 €



66,00 €



45,00 €



Basic kerek csőbilincs 90°
A kerek csőbilincs 90° pontos és rugalmas szorítást biztosít 90°-os szögben a
rendszerfuratokhoz viszonyítva. A szorító 360°-ban elforgatható és bármilyen poziícióban
rögzíthető. Bármilyen munkadarab rögzíthető, a prizmák cserélhetőek rajta. A megfelelő
prizmákat a katalógus 158 oldalán találhatja. A hosszú élettartam a bevonatolt felületnek
és a külön rendelhető tartalékalkatrészeknek köszönhető. A szorító a rendszerfuratokba a
pozicionáló gyűrűvel rögzíthető (cikkszám 280653).

2-280608

Basic kerek csőbilincs 90° - polírozott
max. terhelés

Magasság: (c)

Súly:

3 kN

230 mm

1,40 kg
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Hagyományos gyorsszorító
Hagyományos szorító egyszerű és gyors rugómechanizmus, mely könnyűvé és pontossá teszi
a rögzítést. A szorító különböző méretekben rendelhető.

2-280616

2-280616.1

2-280616.2

2-280616.3

Hagyományos gyorsszorító S20
Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Súly:

200 mm

100 mm

1,10 kg

Hagyományos gyorsszorító S25
Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Súly:

250 mm

120 mm

1,50 kg

Hagyományos gyorsszorító S30
Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Súly:

300 mm

140 mm

2,30 kg

Hagyományos gyorsszorító S40
Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Súly:

400 mm

120 mm

2,50 kg

56,00 €



63,00 €



74,00 €



77,00 €



18,00 €



20,00 €



Adapter 45 fok
A 45°-os alkatrész egyszerű becsavarásával a standard csavaros szorító, mindjárt átváltozik
egy 45°-os csavaros szorítóvá.

2-280663

Adapter 45 fok 280610-es csavaros szorítóhoz - polírozott / nitridált
280610-es csavaros szorítóhoz

2-280663.1

Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

Súly:

75 mm

30 mm

55 mm

0,18 kg

Adapter 45 fok XL 280612-es csavaros szorítóhoz - polírozott / nitridált
XL 280612-es csavaros szorítóhoz

 = Termék raktáron van

156

Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

Súly:

75 mm

30 mm

60 mm

0,18 kg

 = Termék rendelés után kerül legyártásra
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Menetes persely
Polírozott menetes persely kifejezetten szűk helyekre lett kifejlesztve. A menetes persely
kompatibilis a csavaros szorítókban lévő orsóval mind a 16 mm-es (Tr 12x3) vagy a 28 mm-es
rendszerben (Tr 20x4). A menetes perselyek kombinációja a csavaros szorítókkal kifejezetten a
vízszintes rögzítési feladatokhoz ajánlott.

2-280618.N

Menetes persely - nitridált

7,00 €



8,00 €



26,00 €



25,00 €



15,00 €



15,00 €



trapézmenet 20 x 4 mm S28 rendszerű szorító orsóhoz , 280610, 280612, 280625-hoz

2-280619

Magasság: (c)

Ø: (o)

Súly:

22 mm

28 mm

0,05 kg

Menetes persely Tr 12x3 - polírozott / nitridált
trapézmenet 12 x 3 mm S16 rendszerű szorító orsóhoz
Magasság: (c)

Ø: (o)

Súly:

23 mm

28 mm

0,07 kg

Döntött foglalat / Döntött foglalat
A döntött foglalat könnyedén rögzíthető a rögzítő csővel (cikkszám: 280750 + 280642).
A menetes persely használatával (cikkszám: 280618) a mentes foglalat menetes orsó
kombinácójával is használható. A közép távolsága 40 mm.

2-280770

Döntött foglalat 45° Rögzítő csőhöz
Rögzítő csőhöz 280750, 280642

2-280771

Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

Súly:

80 mm

40 mm

40 mm

0,32 kg

Döntött foglalat 90° Rögzítő csőhöz
Rögzítő csőhöz 280750, 280642

2-280772

Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

Súly:

80 mm

40 mm

40 mm

0,32 kg

Döntött foglalat 45° Rögzítő csőhöz
Rögzítő csőhöz 280750, 280642

2-280773

Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

Súly:

100 mm

67 mm

40 mm

0,32 kg

Döntött foglalat 90° Rögzítő csőhöz
Rögzítő csőhöz 280750, 280642
Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

Súly:

85 mm

85 mm

40 mm

0,39 kg
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Prizma csavaros szorítóhoz
Csavaros rögzítőhöz tartozó prizma használható kör vagy négyszög alakú csövek szorításához.
Mivel a menetes orsó vége egy golyós csatlakozón keresztül rögzítődik a prizmához könnyű,
rugalmas és gyors legjobban illeszkedő beállítást tesz lehetővé. A prizma a menetes orsóról
eltávolítva könnyen tisztítható. A prizma több anyagminőségben és formában rendelhető. A
poliamid prizma a karcolásra hajlamos anyagoknál használható. A rozsdamentes acélprizma
olyan fémeknél alkalmazható melyek felülete karcálló (rozsdamegelőzés).

2-280657.1.N

Prizma csavaros szorítóhoz - nitridált

9,00 €



12,00 €



10,00 €



12,00 €



Orsóhoz trapézmenettel 20 x 4 mm

2-280658.E

Magasság: (c)

Ø: (o)

Súly:

24 mm

40 mm

0,09 kg

Prizma csavaros szorítóhoz - Rozsdamentes acél
Orsóhoz trapézmenettel 20 x 4 mm

2-280659.PA

Magasság: (c)

Ø: (o)

Súly:

21 mm

40 mm

0,10 kg

Prizma csavaros szorítóhoz - Poliamid
Orsóhoz trapézmenettel 20 x 4 mm

2-280661

Magasság: (c)

Ø: (o)

Súly:

24 mm

40 mm

0,01 kg

Félgömb adapter Csavaros szoritóhoz - csiszolt
Orsóhoz trapézmenettel 20 x 4 mm, vevői igény szerint
Magasság: (c)

Ø: (o)

Súly:

30 mm

40 mm

0,19 kg

KÜLÖNLEGES KEDVEZMÉNY
Készlet Prizma csavaros szorítóhoz Poliamid
Csavaros rögzítőhöz tartozó prizma használható kör vagy
négyszög alakú csövek szorításához. Mivel a menetes orsó
vége egy golyós csatlakozón keresztül rögzítődik a prizmához
könnyű, rugalmas és gyors legjobban illeszkedő beállítást
tesz lehetővé. A prizma a menetes orsóról eltávolítva könnyen
tisztítható. A prizma több anyagminőségben és formában
rendelhető. A poliamid prizma a karcolásra hajlamos anyagoknál
használható. A rozsdamentes acélprizma olyan fémeknél
alkalmazható melyek felülete karcálló (rozsdamegelőzés).

107,00 €

12x 280659.PA

(ahelyett 120,00 €)
2-280659.PA.Set

 = Termék raktáron van
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 = Termék rendelés után kerül legyártásra

= Karcállóság

Hegesztési fröcskölés
=
védelem

Magyarázat 43 oldalon
Rozsdásodás elleni
=
védelem

= Poliamid
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Félgömb adapter Csavaros szorítóhoz
A csavaros rögzítőhöz tartozó prizma használható kör alakú vagy négyszög alakú
csövek szorításához. Mivel a menetes orsó vége egy golyós csatlakozón keresztül rögzítődik
a prizmához könnyű, rugalmas és gyors beállítás lehetséges az alkatrészhez legjobban
illeszkedő módon. A prizma a menetes orsóról eltávolítva könnyen tisztítható. A prizma
több anyagminőségben és formában rendelhető. A poliamid prizma a karcolásra hajlamos
anyagoknál használható. A rozsdamentes acélprizma olyan fémeknél alkalmazható
melyek felülete karcolásra érzékeny (rozsdamegelőzés).

2-280660

Félgömb adapter Csavaros szoritóhoz - polírozott / nitridált

9,00 €



12,00 €



10,00 €



Orsóhoz trapézmenettel 20 x 4 mm

2-280660.E

Magasság: (c)

Ø: (o)

Súly:

20 mm

35 mm

0,07 kg

Félgömb adapter Csavaros szoritóhoz - Rozsdamentes acél
Orsóhoz trapézmenettel 20 x 4 mm

2-280660.PA

Magasság: (c)

Ø: (o)

Súly:

20 mm

35 mm

0,07 kg

Félgömb adapter Csavaros szoritóhoz - Poliamid
Orsóhoz trapézmenettel 20 x 4 mm
Magasság: (c)

Ø: (o)

Súly:

20 mm

35 mm

0,01 kg
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Duo prizma Ø 40 Csavaros szoritóhoz
Duo prizmának kettős funkciója van a 28 rendszerű furatoknál és szorítóknál. Az O gyűrűvel
biztonságosan és pontosan illeszthetők. A 120°-os szög miatt a kör alakú munkadarabok
pontosan illeszthetőek. A vízszintes sarkoknak köszönhetően prizma lehetővé teszi a
lapos alkatrészek rögzíthetőségét a hegesztéshez. A poliamid prizma a karcolásra érzékeny
felületeknél használható. Poliamid prizma csak a csavaros szorítóhoz használható

2-280650

Duo prizma Ø 40 - polírozott / nitridált

18,00 €



20,00 €



20,00 €



Orsóhoz trapézmenettel 20 x 4 mm

2-280650.A

Magasság: (c)

Ø: (o)

Súly:

35 mm

40 mm

0,15 kg

Duo prizma Ø 40 - Alumínium
Orsóhoz trapézmenettel 20 x 4 mm

2-280650.PA

Magasság: (c)

Ø: (o)

Súly:

35 mm

40 mm

0,05 kg

Duo prizma Ø 40 - Poliamid
Orsóhoz trapézmenettel 20 x 4 mm, O-gyűrű nélkül
Magasság: (c)

Ø: (o)

Súly:

35 mm

40 mm

0,02 kg

KÜLÖNLEGES KEDVEZMÉNY
Készlet Duo prizma Ø 40
Duo prizmának kettős funkciója van a 28 rendszerű
furatoknál és szorítóknál. Az O gyűrűvel biztonságosan
és pontosan illeszthetők. A 120°-os szög miatt a kör
alakú munkadarabok pontosan illeszthetőek. A vízszintes
sarkoknak köszönhetően prizma lehetővé teszi a lapos
alkatrészek rögzíthetőségét a hegesztéshez. A poliamid
prizma a karcolásra érzékeny felületeknél használható.

64,00 €

4x 280650

(ahelyett 72,00 €)
2-280650.Set

 = Termék raktáron van
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 = Termék rendelés után kerül legyártásra

= Alumínium

= Poliamid

Magyarázat 43 oldalon
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Rögzítő híd 3P
A rögzítő híd (3P – 3 pontos) használata akkor célszerű, amikor a különböző komponenseket
egyszerre vagy nehezen elérhető helyen kell rögzíteni. Szorító egyenetlen felületén az inga
kompenzáció lehetséges. A 3 pontos rögzítőhíd térbeli kivitelének köszönhetően számos új
beállítási lehetőséget biztosít mind a három dimenzióban. Magas funkcionalitás garantálja
a gyors haladást a gömb alakú csapokkal. A 3 prizma és gömb csap része a készletnek. A
rögzítőhíd esetében használt prizmák cserélhetőek . A prizmákat a 158 oldalon találja.

2-280211

Rögzítő híd 3P Csavaros szoritóhoz

53,00 €



43,00 €



3 rögzítési pont egyszerre
Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

Súly:

170 mm

35 mm

20 mm

1,00 kg

Rögzítő híd 2P
Rögzítő híd (2P – 2 pontos) használata akkor célszerű, mikor egyszerre kell az alkatrészeket
rögzíteni, vagy csak nehezen érhetők el az alkatrészek. Rögzítő egyenletlen felületén lehetséges
inga kompenzáció. Magas funkciónalitást garantálja a gyors haladást A. rögzítőhídnál a 2
prizma és golyós csap része a készletnek. A rögzítőhíd esetében használt prizmák cserélhetőek .
A prizmákat a 158 oldalon találja.

2-280210

Rögzítő híd 2P Csavaros szoritóhoz
2 rögzítési pont egyszerre
Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

Súly:

170 mm

35 mm

20 mm

0,80 kg

KÜLÖNLEGES KEDVEZMÉNY
Készlet Rögzítő híd 2P
Rögzítő híd (2P – 2 pontos) használata akkor célszerű,
mikor egyszerre kell az alkatrészeket rögzíteni, vagy csak
nehezen érhetők el az alkatrészek. Rögzítő egyenletlen
felületén lehetséges inga kompenzáció. Magas
funkciónalitást garantálja a gyors haladást A. rögzítőhídnál
a 2 prizma és golyós csap része a készletnek.

116,00 €

4x 280210

(ahelyett 172,00 €)
2-280210.Set
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Prizma Ø 50 135° menetes szárral
Prizma Ø 50 135° stabil tartást biztosít a csöveknek 80 mm átmérőig A prizma rögzítőcsonkkal
könnyedén rögzíthető az asztal furataiba az M16-os süllyesztettfejű csavarral (cikkszáma: 009410).
A prizma áthelyezéséhez egyszerűen csak csavarja le a prizmát a rögzítőről. Szükség esetén a
prizma magassági hosszabbító elemekkel fokozható. A poliamid prizma a karcolásra hajlamos
anyagoknál használható.

2-280648.1

Prizma Ø 50 135° menetes szárral - polírozott

24,00 €



30,00 €



32,00 €



28,00 €



32,00 €



34,00 €



M16-os menet például prizmahosszabbítóhoz, cikkszáma: 280649

2-280648.1.A

Magasság: (c)

Ø: (o)

Súly:

20 mm

50 mm

0,20 kg

Prizma Ø 50 135° menetes szárral - Alumínium
M16-os menet például prizmahosszabbítóhoz, cikkszáma: 280649
Magasság: (c)

Ø: (o)

Súly:

20 mm

50 mm

0,07 kg

2-280648.1.PA Prizma Ø 50 135° menetes szárral - Poliamid
M16-os menet például prizmahosszabbítóhoz, cikkszáma: 280649
Magasság: (c)

Ø: (o)

Súly:

20 mm

50 mm

0,03 kg

Prizma Ø 60 135° menetes szárral
A prizma Ø 60 135° sokrétűen használható egészen a 80 mm csőátmérőig. A prizma
rögzítőcsonkkal könnyedén rögzíthető az asztal furataiba az M16-os süllyesztettfejű csavarral
(cikkszáma: 009410). A prizma áthelyezéséhez egyszerűen csak csavarja le a prizmát a
rögzítőről. Szükség esetén a prizma magassági hosszabbító elemekkel fokozható. A poliamid
prizma a karcolásra hajlamos anyagoknál használható.

2-280651.1

Prizma Ø 60 135° menetes szárral - polírozott
M16-os menet például prizmahosszabbítóhoz, cikkszáma: 280649

2-280651.1.A

Magasság: (c)

Ø: (o)

Súly:

30 mm

60 mm

0,52 kg

Prizma Ø 60 135° menetes szárral - Alumínium
M16-os menet például prizmahosszabbítóhoz, cikkszáma: 280649
Magasság: (c)

Ø: (o)

Súly:

30 mm

60 mm

0,18 kg

2-280651.1.PA Prizma Ø 60 135° menetes szárral - Poliamid
M16-os menet például prizmahosszabbítóhoz, cikkszáma: 280649

 = Termék raktáron van
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Magasság: (c)

Ø: (o)

Súly:

30 mm

60 mm

0,08 kg

 = Termék rendelés után kerül legyártásra

= Alumínium

= Poliamid

Magyarázat 43 oldalon
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Variálható prizma Ø 50 90°/120° menetes szárral
Variálható prizma egyaránt alkalmas lekerekített és 45° letört szelvényekhez egészen
50 mm-es átmérőig. A prizma rögzítőcsonkkal könnyedén rögzíthető az asztal furataiba
az M16-os süllyesztettfejű csavarral (cikkszáma: 009410). A prizma áthelyezéséhez
egyszerűen csak csavarja le a prizmát a rögzítőről. Szükség esetén a prizma magassági
hosszabbító elemekkel fokozható. A poliamid prizma a karcolásra hajlamos anyagoknál
használható.

2-280645.1

Variálható prizma Ø 50 90° / 120° menetes szárral - polírozott / nitridált

28,00 €



32,00 €



34,00 €



M16-os menet például prizmahosszabbítóhoz, cikkszáma: 280649

2-280645.1.A

Magasság: (c)

Ø: (o)

Súly:

20 mm

50 mm

0,20 kg

Variálható prizma Ø 50 90° / 120° menetes szárral - Alumínium
M16-os menet például prizmahosszabbítóhoz, cikkszáma: 280649
Magasság: (c)

Ø: (o)

Súly:

20 mm

50 mm

0,07 kg

2-280645.1.PA Variálható prizma Ø 50 90° / 120° menetes szárral - Poliamid
M16-os menet például prizmahosszabbítóhoz, cikkszáma: 280649
Magasság: (c)

Ø: (o)

Súly:

20 mm

50 mm

0,03 kg

KÜLÖNLEGES KEDVEZMÉNY
Készlet Variálható prizma Ø 50 90° / 120° polírozott
Variálható prizma egyaránt alkalmas lekerekített és 45° letört
szelvényekhez egészen 50 mm-es átmérőig.

100,00 €

4x 280645.1

(ahelyett 112,00 €)
2-280645.Set
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Prizma Ø 80 90° menetes szárral
A Ø 80 90° méretű prizma megfelelő alátámasztást nyújt a csöveknek 100 mm átmérőig és a
négyszögszelvényeknek is. A prizma rögzítőcsonkkal könnyedén rögzíthető az asztal furataiba
az M16-os süllyesztettfejű csavarral (cikkszáma: 009410). A prizma áthelyezéséhez egyszerűen
csak csavarja le a prizmát a rögzítőről. Szükség esetén a prizma magassági hosszabbító
elemekkel fokozható. A poliamid prizma a karcolásra hajlamos anyagoknál használható.

2-280647.1

Prizma Ø 80 90° menetes szárral - polírozott / nitridált

33,00 €



39,00 €



41,00 €



46,00 €



57,00 €



65,00 €



M16-os menet például prizmahosszabbítóhoz, cikkszáma: 280649

2-280647.1.A

Magasság: (c)

Ø: (o)

Súly:

40 mm

80 mm

1,01 kg

Prizma Ø 80 90° menetes szárral - Alumínium
M16-os menet például prizmahosszabbítóhoz, cikkszáma: 280649
Magasság: (c)

Ø: (o)

Súly:

40 mm

80 mm

0,55 kg

2-280647.1.PA Prizma Ø 80 90° menetes szárral - Poliamid
M16-os menet például prizmahosszabbítóhoz, cikkszáma: 280649
Magasság: (c)

Ø: (o)

Súly:

40 mm

80 mm

0,19 kg

Prizma Ø 120 157° menetes szárral
Prizma Ø 120 157° szög miatt nagy csőátmérőkhöz is használható, egészen 400 mm-ig.
Létrehoz egy szilárd felületet kerek csövekre. A prizma rögzítőcsonkkal könnyedén rögzíthető
az asztal furataiba az M16-os süllyesztettfejű csavarral (cikkszáma: 009410). A prizma
áthelyezéséhez egyszerűen csak csavarja le a prizmát a rögzítőről. Szükség esetén a prizma
magassági hosszabbító elemekkel fokozható.

2-280652.1

Prizma Ø 120 157° menetes szárral - polírozott / nitridált
M16-os menet például prizmahosszabbítóhoz, cikkszáma: 280649

2-280652.1.A

Magasság: (c)

Ø: (o)

Súly:

30 mm

120 mm

1,70 kg

Prizma Ø 120 157° menetes szárral - Alumínium
M16-os menet például prizmahosszabbítóhoz, cikkszáma: 280649
Magasság: (c)

Ø: (o)

Súly:

30 mm

120 mm

0,70 kg

2-280652.1.PA Prizma Ø 120 157° menetes szárral - Poliamid
M16-os menet például prizmahosszabbítóhoz, cikkszáma: 280649

 = Termék raktáron van
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Magasság: (c)

Ø: (o)

Súly:

30 mm

120 mm

0,30 kg

 = Termék rendelés után kerül legyártásra

= Alumínium

= Poliamid

Magyarázat 43 oldalon
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Szorító kúp
Rögzítőkúp használható kör és négyszög csövekhez, egészen < 80 mm átmérőig.
Rögzítőkúpot csavarokkal lehet rögzíteni.

2-280670

Szorító kúp - polírozott / nitridált

30,00 €

Magasság: (c)

Ø: (o)

Súly:

70 mm

80 mm

1,40 kg
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Prizma hosszabbító
Prizmahosszabbító könnyen és gyorsan becsavarható minden prizmába és lehetőséget
biztosít a prizma eltérő magasságú beállítására akár a távtartók kombinációjával
(cikkszám: 280821). A csavaros támasztóval (cikkszám: 280822) fokozatmentes
pozicionálás lehetséges. A szélességnek köszönhetően a Prism Extension rögzíthető a
prizmához vagy egy egyedi konstrukcióhoz csatlakoztatható.

2-280649

2-280649.1

2-280649.2

2-280649.3

2-280669

 = Termék raktáron van
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Prizma hosszabbító 25 - polírozott
Hosszúság: (a)

Ø: (o)

Súly:

25 mm

28 mm

0,11 kg

Prizma hosszabbító 50 - polírozott
Hosszúság: (a)

Ø: (o)

Súly:

50 mm

28 mm

0,22 kg

Prizma hosszabbító 100 - polírozott
Hosszúság: (a)

Ø: (o)

Súly:

100 mm

28 mm

0,45 kg

Prizma hosszabbító 150 - polírozott
Hosszúság: (a)

Ø: (o)

Súly:

150 mm

28 mm

0,69 kg

Prizma csavar gallér süllyesztett csavarral - polírozott
Hosszúság: (a)

Ø: (o)

Súly:

17 mm

28 mm

0,14 kg

 = Termék rendelés után kerül legyártásra

11,00 €



13,00 €



17,00 €



21,00 €



9,00 €
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Multi szorítótorony moduláris
A Multi szorítótorony egy ideális eszköz különböző alkatrészek és eszközök
meghosszabbításához. Például: csavaros rögzítők, prizmák, távtartók stb. Csavarok
segítségével gyorsan rögzítse az asztalokra vagy más eszközökre, erős támasz
felületet képezve. Az asztallapot és a kompatibilis függőleges csövet csavarozza össze.
Magasabb szilárdság eléréséhez, a cső akár hegeszthető is a felhasználó által.

2-280646.5

Lemez nagy

34,00 €



22,00 €



46,00 €



52,00 €



57,00 €



65,00 €



28,00 €



Multi szorító toronyhoz

2-280646

Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

Ø: (o)

Súly:

150 mm

100 mm

25 mm

-

2,60 kg

Lemez kicsi
Multi szorító toronyhoz

2-280646.1

Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

Ø: (o)

Súly:

120 mm

120 mm

25 mm

-

2,23 kg

Vertikális tartócső 225
Multi szorító toronyhoz

2-280646.2

Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

Ø: (o)

Súly:

-

-

225 mm

57 mm

1,70 kg

Vertikális tartócső 475
Multi szorító toronyhoz

2-280646.3

Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

Ø: (o)

Súly:

-

-

475 mm

57 mm

2,94 kg

Vertikális tartócső 725
Multi szorító toronyhoz

2-280646.4

Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

Ø: (o)

Súly:

-

-

725 mm

57 mm

4,24 kg

Vertikális tartócső 975
Multi szorító toronyhoz

2-280617.5H

Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

Ø: (o)

Súly:

-

-

975 mm

57 mm

5,54 kg

Öntöttvas csatlakozó kézikerékkel
Multi szorító toronyhoz
Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

Ø: (o)

Súly:

104 mm

80 mm

56 mm

-

1,27 kg
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Távtartó készlet 11-darabos készlet
Támasztókészlet 11 db különböző méretű elemet tartalmaz, lehetőséget kínál a felfekvő
felület magasságának változtatására. Az egyedi támasztók alkalmazhatóak, ha 1-100 mm
közötti magasságkülönbséget kell áthidalni. A legkisebb lépcsőfok az 1 mm a megfelelő
pontosság elérése érdekében. A támasztók pontosan és gyorsan beállíthatóak az O-gyűrűknek
köszönhetően. A támasztóelemek univerzálisan rögzíthetőek minden 28 rendszerfuratba.
Az M10-es menet a támasztón belül lehetővé teszi, hogy egyedi alkatrészeket vagy prizmákat
lehessen rögzíteni. Gyűrűméretek: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 20 / 40 / 50 mm, 1/10" 2,54 mm.

2-280821

2-280821.1

2-280821.2

Távtartó készlet 11-darabos készlet - polírozott
Magasság: (c)

Ø: (o)

Súly:

125 mm

50 mm

1,95 kg

Támasztó torony - polírozott
Magasság: (c)

Ø: (o)

Súly:

125 mm

50 mm

0,60 kg

Távtartó készlet
Magasság: (c)

Ø: (o)

Súly:

-

50 mm

1,35 kg

46,00 €



22,00 €



23,00 €



69,00 €



Csavartámaszték Ø 80
Csavar támogatás pontos beállításához lett kifejlesztve 75-110 mm között. Különösen
jól használható prizmával vagy más támasztóelemekkel.

2-280822

 = Termék raktáron van
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Csavartámaszték Ø 80 - polírozott
Magasság: (c)

Ø: (o)

Súly:

75 - 110 mm

80 mm

2,30 kg

 = Termék rendelés után kerül legyártásra

TÁMASZTÓK
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Távtartó
A távolságtartó elem univerzálisan használható az M16-os menetekhez (Cikkszám: 280825)
vagy a rögzítő és szorítóelemekhez. Bármilyen távolság könnyen beállítható egyszerűen
a forgató mechanizmussal. A végállító elem a távolságtartóhoz használható a csavaros
rögzítővel, vagy a rögzítőblokkal és egyéb elemekkel is.

2-280175

2-280176

2-280177

2-280175.1

2-280176.1

2-280177.1

2-280825

Távtartó 100 Ø 50
Hosszúság: (a)

Magasság: (c)

Ø: (o)

Súly:

100 mm

-

50 mm

0,52 kg

Távtartó 100 Ø 75
Hosszúság: (a)

Magasság: (c)

Ø: (o)

Súly:

100 mm

-

75 mm

0,92 kg

Távtartó 100 Ø 100
Hosszúság: (a)

Magasság: (c)

Ø: (o)

Súly:

100 mm

-

100 mm

1,42 kg

Távtartó 150 Ø 50
Hosszúság: (a)

Magasság: (c)

Ø: (o)

Súly:

150 mm

-

50 mm

0,60 kg

Távtartó 150 Ø 75
Hosszúság: (a)

Magasság: (c)

Ø: (o)

Súly:

150 mm

-

75 mm

1,00 kg

Távtartó 150 Ø 150
Hosszúság: (a)

Magasság: (c)

Ø: (o)

Súly:

150 mm

-

100 mm

1,50 kg

Menetes persely M16 menethez - polírozott
Hosszúság: (a)

Magasság: (c)

Ø: (o)

Súly:

-

23 mm

30 mm

0,07 kg

34,00 €



39,00 €



41,00 €



36,00 €



40,00 €



43,00 €



13,00 €



169

28

GYORSSZORÍTÓK & ADAPTER

Függőleges szorító adapterrel
Függőleges szorító univerzálisan használható minden 28 mm-es furatban. Funkcionálisan
kapcsolódik az univerzális végállítóhoz (Cikkszám: 280420.N). További gyorscsatlakozók
találhatók az interneten a www.siegmund.com címen

2-280705

Függőleges szorító adapterrel

36,00 €



24,00 €



45,00 €



28,00 €



adapter 280715

2-009082

max. terhelés

Súly:

1,8 kN

0,73 kg

Függőleges szorító
Súly:
0,39 kg

Vízszintes csatlakozó szorító adapterrel
Vízszintes csatlakozó szorító adapterrel univerzálisan használható minden 28 mm-es
furatban. Funkcionálisan kapcsolódik az univerzális végállítóhoz (Cikkszám: 280420.N).
További gyorscsatlakozók találhatók az interneten a www.siegmund.com címen

2-280710

Vízszintes csatlakozó szorító adapterrel
adapter 280715

2-009083

max. terhelés

Súly:

2,5 kN

0,71 kg

Vízszintes csatlakozó szorító
Súly:
0,40 kg

 = Termék raktáron van
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 = Termék rendelés után kerül legyártásra
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Gyorsszorító 100 / 160
Függőleges szorító univerzálisan alkalmazható a 28 mm-es furatokban. A szorítási tartomány
a beállítócsavarral szabályozható.

2-280706

Gyorsszorító 100

57,00 €



57,00 €



Szorítókar hossza: 100 mm, Szorítási tartomány: 5-75 mm

2-280707

Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

Ø: (o)

Súly:

340 mm

30 mm

150 mm

28 mm

1,20 kg

Gyorsszorító 160
Szorítókar hossza: 160 mm, Szorítási tartomány: 0-75 mm
Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

Ø: (o)

Súly:

360 mm

30 mm

150 mm

28 mm

1,20 kg
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Adapter furatokkal
Adapter furatokkal univerzálisan használható minden 28 mm-es furatban. A beépített O-gyűrű
biztosítja a tökéletes illeszkedést.

2-280715

Adapter furatokkal Ø 50 / 15 - polírozott

14,00 €



18,00 €



20,00 €



22,00 €



Gyorsrögzítős szorítóhoz

2-280715.1

Magasság: (c)

Ø: (o)

MS: (d)

Súly:

30 mm

50 mm

15 mm

0,30 kg

Adapter furatokkal Ø 50 / 40 - polírozott
Gyorsrögzítős szorítóhoz

2-280715.2

Magasság: (c)

Ø: (o)

MS: (d)

Súly:

55 mm

50 mm

40 mm

0,56 kg

Adapter furatokkal Ø 50 / 70 - polírozott
Gyorsrögzítős szorítóhoz

2-280715.3

Magasság: (c)

Ø: (o)

MS: (d)

Súly:

85 mm

50 mm

70 mm

1,00 kg

Adapter furatokkal Ø 50 / 100 - polírozott
Gyorsrögzítős szorítóhoz
Magasság: (c)

Ø: (o)

MS: (d)

Súly:

115 mm

50 mm

100 mm

1,49 kg

MS=Anyag vastagság;
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Adapter furatok nélkül
Adapter lemez furatok nélkül univerzálisan használható a 28 mm-es rendszerben. A beépített
O-gyűrű segítségével a megfelelő pontosság könnyen elérhető. Gyorskioldó szorítókat vagy más
eszközöket is tud rögzíteni az adapteren.

2-280720

Adapter furatok nélkül Ø 50 / 15 - polírozott

15,00 €



13,00 €



19,00 €



21,00 €



23,00 €



Gyorsrögzítős szorítóhoz

2-280720.1

Magasság: (c)

Ø: (o)

MS: (d)

Súly:

30 mm

50 mm

15 mm

0,30 kg

Adapter furatok nélkül Ø 50 / 5 - polírozott
Gyorsrögzítős szorítóhoz

2-280720.2

Magasság: (c)

Ø: (o)

MS: (d)

Súly:

20 mm

50 mm

5 mm

0,11 kg

Adapter furatok nélkül Ø 50 / 40 - polírozott
Gyorsrögzítős szorítóhoz

2-280720.3

Magasság: (c)

Ø: (o)

MS: (d)

Súly:

55 mm

50 mm

40 mm

0,62 kg

Adapter furatok nélkül Ø 50 / 70 - polírozott
Gyorsrögzítős szorítóhoz

2-280720.4

Magasság: (c)

Ø: (o)

MS: (d)

Súly:

85 mm

50 mm

70 mm

1,07 kg

Adapter furatok nélkül Ø 50 / 100 - polírozott
Gyorsrögzítős szorítóhoz
Magasság: (c)

Ø: (o)

MS: (d)

Súly:

115 mm

50 mm

100 mm

1,50 kg

MS=Anyag vastagság;

 = Termék raktáron van

 = Termék rendelés után kerül legyártásra
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Kombi adapter 225 / 100
A kombi adapter 225 és 100 a Siegmund gyorscserélő szorító elemek szerkezetének tartásához
lett kifejlesztve. Ez a közvetlen felszerelési mód a gyorscserélő rögzítőhöz különösen a kisebb,
olcsóbb hegesztendő elemek alkalmazásakor előnyös. Mindemellett a kombi adapter mint
általános univerzális végállító is használható.

2-280730.N

2-280730.1.N

Kombi adapter 225 - nitridált
Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

Súly:

225 mm

50 mm

25 mm

1,35 kg

Kombi adapter 100 - nitridált
Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

Súly:

100 mm

50 mm

25 mm

0,80 kg

51,00 €



34,00 €



32,00 €



45,00 €



Adapter lemez 250 / 350
Adapterlemezek 250 és 350 vevői egyedi komponensekhez és alkalmazásokhoz lett kifejlesztve.
Egyéni igényeknek megfelelően lehet igazítani. Állítható tartomány 100 mm és 200 mm.

2-280731.N

Adapter lemez 250 - nitridált
Vevői egyedi alkatrészek / alkalmazások

2-280731.1.N

Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

Súly:

250 mm

100 mm

25 mm

4,20 kg

Adapter lemez 350 - nitridált
Vevői egyedi alkatrészek / alkalmazások

 = Termék raktáron van
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Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

Súly:

350 mm

100 mm

25 mm

5,60 kg

 = Termék rendelés után kerül legyártásra

= Karcállóság

Hegesztési fröcskölés
=
védelem

Magyarázat 43 oldalon
Rozsdásodás elleni
=
védelem
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Adapter lemez 200
Adapter Lemez 200, csatlakozó elem a hegesztőaszal és a vevő egyedi alkatrészei között. Az
ovális furatnak és a furatoknak köszönhetően fixen és variálhatóan is rögzíthető. Az ovális
beállító furat hossza 100 mm.

2-280732.N

Adapter lemez 200 - nitridált

53,00 €



48,00 €



95,00 €



83,00 €



28 mm-es furatokkal

2-280732.1.N

Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

Súly:

200 mm

200 mm

25 mm

6,70 kg

Adapter lemez 200 - nitridált
Rendszerfuratok nélkül
Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

Súly:

200 mm

200 mm

25 mm

7,10 kg

Adapter lemez 300
Adapter lemez 300, csatlakozó elem a hegesztőasztal és a vevő egyedi alkatrészei között. Az
ovális furatnak és a furatoknak köszönhetően - 5 db furat - fixen és variálhatóan is rögzíthető.
Az ovális beállító furat hossza: 200 mm.

2-280733.N

Adapter lemez 300 - nitridált
28 mm-es furatokkal

2-280733.1.N

Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

Súly:

200 mm

300 mm

25 mm

9,80 kg

Adapter lemez 300 - nitridált
Rendszerfuratok nélkül
Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

Súly:

200 mm

300 mm

25 mm

10,40 kg
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Sub Table Box
A Siegmund ST Box segítségével mindig megtalálja a szerszámokat. Hozzon létre
tárolóhelyet és rendezettséget a hegesztőasztalnál. ST Box maximum kb.100 kg.
Minden fiók kb. 50 kg. A teljesen zárt tok védi a fiókok tartalmát a szennyeződésektől
és a hegesztési varratoktól. A hegesztőasztal méretétől vagy a bordázattól függetlenül
a ST Box minden Siegmund hegesztőasztalához csatlakoztatható

2-280900

Sub Table Box 28-as rendszerhez

294,00 €



294,00 €



119,00 €



136,00 €



146,00 €



156,00 €



lakozott

2-281900

Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

Súly:

630 mm

510 mm

420 mm

36,00 kg

Új választék

Sub Table Box mert Rendszer 28 Basic
lakozott

2-004200

2-004205

2-004210

2-004215

 = Termék raktáron van
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Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

Súly:

630 mm

510 mm

420 mm

34,30 kg

Fiók 60 mm
Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

Súly:

590 mm

400 mm

60 mm

7,10 kg

Fiók 120 mm
Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

Súly:

590 mm

400 mm

120 mm

8,70 kg

Fiók 180 mm
Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

Súly:

590 mm

400 mm

180 mm

9,10 kg

Fiók 240 mm
Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

Súly:

590 mm

400 mm

240 mm

9,50 kg

 = Termék rendelés után kerül legyártásra

Új választék

TARTOZÉKOK
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KÜLÖNLEGES KEDVEZMÉNY
Sub Table Box tartalmaz fiókok (2x 004210) 28-as rendszerhez
A Siegmund ST Box segítségével mindig megtalálja
a szerszámokat. Hozzon létre tárolóhelyet és
rendezettséget a hegesztőasztalnál. ST Box maximum
kb.100 kg. Minden fiók kb. 50 kg. A teljesen zárt tok
védi a fiókok tartalmát a szennyeződésektől és a
hegesztési varratoktól. A hegesztőasztal méretétől vagy
a bordázattól függetlenül a ST Box minden Siegmund
hegesztőasztalához csatlakoztatható

493,00 €

1x 280900

2x 004210

(ahelyett 586,00 €)
2-280900.1

KÜLÖNLEGES KEDVEZMÉNY
Sub Table Box tartalmaz fiókok (2x 004210) mert Rendszer 28 Basic
A Siegmund ST Box segítségével mindig megtalálja
a szerszámokat. Hozzon létre tárolóhelyet és
rendezettséget a hegesztőasztalnál. ST Box maximum
kb.100 kg. Minden fiók kb. 50 kg. A teljesen zárt tok
védi a fiókok tartalmát a szennyeződésektől és a
hegesztési varratoktól. A hegesztőasztal méretétől vagy
a bordázattól függetlenül a ST Box minden Siegmund
hegesztőasztalához csatlakoztatható

493,00 €

1x 281900

2x 004210

(ahelyett 586,00 €)
2-281900.1
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Asztali satu
Minden műhely alapfelszereltsége egy megbízható satu. A Siegmund féle satu nagyobb
termelékenységet kínál. Az asztali csavar rögzítéséhez gyors szorítócsavarokat kell beszerelni,
és szükség esetén csökkenteni kell a hüvelyeket.

2-004300

Prémium satu 100 16-as rendszerhez / 22 / 28

145,00 €



228,00 €



176,00 €



611,00 €



237,00 €



Rögzítés gyors szorítócsavarokkal, további redukáló perselyek a 16 rendszerhez (000546) és 22 (000544)
Súly:
14,00 kg
2-004302

Új választék

Prémium satu 125 16-as rendszerhez / 22 / 28
Rögzítés gyors szorítócsavarokkal, további redukáló perselyek a 16 rendszerhez (000546) és 22 (000544)
Súly:
19,40 kg

2-004303

Új választék

Standard asztali satu 125 16-as rendszerhez / 22 / 28
Rögzítés gyors szorítócsavarokkal, további redukáló perselyek a 16 rendszerhez (000546) és 22 (000544)
Súly:
14,00 kg

Új választék

Szerszámkocsi
Szerszámkocsi az ön szerszámainak a biztonságos és hatékony tároló helye. Könnyű és
gyors áttekinthetőséget biztosít a szerszámokról. A nagy derékszögek biztonságosan
tárolhatóak a belsejében. Görgők segítségével a szerszámok gyorsan szállíthatók a
különböző felhasználási helyekre.

2-280910

Szerszámkocsi - lakozott
Max.összes súly 240 kg

2-280915

Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

Súly:

650 mm

900 mm

1.020 mm

50,00 kg

Ponyva
280910 szerszámkocsihoz

 = Termék raktáron van
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Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

Súly:

-

-

-

-

 = Termék rendelés után kerül legyártásra
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Szerszámkocsi kompakt
Kompakt szerszámkocsi biztonságos és hatékony tároló helye Siegmund szerszámainak.
Könnyű és gyors áttekinthetőséget biztosít a szerszámokról. A nagy derékszögek biztonságosan
tárolhatóak a belsejében. A görgővel könnyen mozgatható. Hegesztőasztalok alatt tárolható így
helyet spórolhat.

2-280911

2-280916

Szerszámkocsi kompakt - lakozott
Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

Súly:

1.000 mm

650 mm

640 mm

59,00 kg

Ponyva

611,00 €



237,00 €



69,00 €



46,00 €



3,00 €



280911 szerszámkocsihoz
Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

Súly:

-

-

-

-

Moduláris szerszámtartó
Moduláris szerszám panellel összeállíthatja a saját szerszámelemét több elem és
alkatrész felhasználásával. A 280930-as modul használható csavaros rögzítőhöz,
prizmákhoz és csavarokhoz. A 280931-es modul (tartó nélkül) csak prizmákhoz és
csavarokhoz használható. A 280936-as elem alkalmazásával minden alkatrészt a 28-as
furatba helyezhet. Szükséges hátelem nélkül szállítjuk. Javasoljuk a min. 5 cm vastag
ragasztott rétegelt falemezt.

2-280930

Szerszámtartó modul - lakozott
mert Csavaros rögzítő / Prizmák / Csavarok

2-280931

Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

Ø: (o)

Súly:

500 mm

100 mm

110 mm

28 mm

2,20 kg

Szerszámtartó modul - lakozott
mert Prizmák / Csavarok

2-280936

Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

Ø: (o)

Súly:

500 mm

100 mm

110 mm

28 mm

1,90 kg

Csapszeg szerszámtartóhoz - polírozott
Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

Ø: (o)

Súly:

37 mm

-

-

28 mm

0,10 kg
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Szerszámtartó
Ezzel a szerszámfallal a Siegmund szerszámok gyorsan mindig kéznél vannak. Asztalra vagy
a falra csavarozható.

2-280912

Szerszámtartó - lakozott
Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

Súly:

800 mm

100 mm

800 mm

22,50 kg

233,00 €



158,00 €



41,00 €



Hegesztő védőfal
Hegesztő védőfal a hegesztőasztalt két külön munkaterületre osztja. A követelményeknek és
az igényeknek megfelelően határozhatja meg az egyes munkaterületek nagyságát. A védőfal
egymás melletti munkaterületeket megvédi a hegesztési melléktermékektől. Horganyzott
lemezből készül és 2 csavarral rögzíthető. (Védőfal nem karcolásmentes anyagból készül).

2-280980

Hegesztő védőfal
egyedi színekben felár mellett rendelhető
Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

Súly:

1.600 mm

50 mm

800 mm

23,00 kg

Földelés Komfort
Földelés 100%-os kapcsolatot biztosít a hegesztőasztallal. Tehát nincs túlmelegedés lehetősége.
Egyszerű és gyors összeszerelés a hegesztőasztal rendszerfuratába rögzítse. Terhelési kapacitása
500 Amper, Kábel keresztmetszete 70-95 mm².

2-000810

Földelés Komfort
Súly:
0,66 kg

 = Termék raktáron van
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 = Termék rendelés után kerül legyártásra
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Hegesztőpisztoly tartó
Hegesztőpisztoly tartó bármilyen rendszerfuratba illeszthető és kényelmes és biztonságos
tartót biztosít a hegesztőnek.

2-280920

Hegesztőpisztoly tartó - polírozott
Magasság: (c)

Súly:

200 mm

0,50 kg

26,00 €



18,00 €



54,00 €



Kefe
A 30 mm átmérőjű kefe kifejezetten a 28 mm-es furatok tisztítására lett kialakítva.
A kefével a szennyeződések könnyen és hatékonyan eltávolíthatóak.

2-280820

2-280820.10

Kefe Ø 30 védőkupakkal
Ø: (o)

Súly:

30 mm

0,06 kg

Kefe Ø 30 Furathoz / 10 darabos csomag
Ø: (o)

Súly:

30 mm

0,06 kg
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Inbuszkulcs 6
Imbuszkulcs 6 praktikus, hogy gyorsan és biztonságosan meghúzza a csavarokat.
Imbuszkulcsot hatékonyan használhatja rögzítő csavarok, csavaros szorítók és
univerzális kis derékszögek rögzítésekor.

2-280852.1

Inbuszkulcs 6

13,00 €



13,00 €



13,00 €



sárga
Súly:
0,09 kg
2-280852

Inbuszkulcs 6
piros
Súly:
0,50 kg

Inbuszkulcs 14
Imbuszkulcs 14 használhatja helymeghatározó csavarok meghúzására és nagy
univerzális derékszögekhez.

2-280854

Inbuszkulcs 14
Súly:
0,45 kg

 = Termék raktáron van
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 = Termék rendelés után kerül legyártásra

= Karcállóság

Hegesztési fröcskölés
=
védelem

Magyarázat 43 oldalon
Rozsdásodás elleni
=
védelem
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Emelőfül
Az emelőfül szerelőlappal terhelhetősége 1800 kg (2x 280510-zel) / 1000 kg (2x 002822-zel).
Használható hegesztőasztalokhoz vagy más nehéz Siegmund alkatrészek biztonságos és
könnyű mozgatásához. Gyorsan és egyszerűen rögzíthető legalább 2db rögzítőcsavarral. A
nem megfelelő alkalmazás vagy rögzítés nagy mértékben lecsökkentheti a terhelhetőséget!
Emelés közben az asztal alatt tartózkodni tilos és veszélyes és 100 mm-nél magasabbra
nem szabad megemelni a hegesztőasztalt. Emelőfület a szokásos funkcióján kívül még
megfeszítésre is használható pántokkal. Kérjük vegye figyelembe a következő biztonsági
előírásokat: Anyákat minden esetben teljesen feszítse meg. Anyáknak teljesen illeszkedni kell
a felületbe. A megfelelő méretű menetet alkalmazza. Oldalsó húzóerőt el kell kerülni.
2-000830.N

Emelőfül rögzítőlemezzel - nitridált

46,00 €



34,00 €



13,00 €



87,00 €



terhelhetősége 1800 kg (2x 280510-zel), terhelhetősége 1000 kg (2x 002822-zel)
Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

Súly:

150 mm

150 mm

25 mm

4,70 kg

2-000830.N.T1 Rögzítőlemez 150x150x25 emelőfülhöz

2-000831

2-000835.N

Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

Súly:

150 mm

150 mm

25 mm

3,90 kg

Emelőfül rögzítőlemez nélkül
Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

Súly:

-

-

-

0,70 kg

Emelőfül S28-as és S16-os rendszerű asztalhoz - nitridált
terhelhetőség 2500 kg (2x 280510-zel), terhelhetőség 1000 kg (2x 002822-zel), terhelhetősége 700 kg (2x 160510-zel)
Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

Súly:

200 mm

100 mm

165 mm

4,50 kg
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ASZTALI PRÉS

Asztali prés
Tökéletes hegesztés előfeszítéssel a hegesztés előtt Az egyengető prés a deformált acéltermékek
kiegyenesítéséhez használható. A 2,5 tonnás nyomóerõvel az olyan részek, amelyeknek nemkívánatos
egyenlõtlensége vagy feszültsége van az anyagban, kiegyenesíthetõk. A rendelkezésre álló csőhajlító
bélyegzővel a legfeljebb 42 mm átmérőjű csövek hajlíthatók rugalmasan. A teljes löket 60 mm,
amely 13 szivattyú ütemmel érhető el, kb. 330 N (löketenként 4,6 mm-es szivattyú löketenként).
A túlfolyó szelep megakadályozza a további nyomásemelkedést, amikor a dugattyúrúd teljesen
meghosszabbodik. Az asztalra való biztonságos rögzítéshez az egyengető prést a gyorsrígztős
csavarral vagy a csatolt csavarral rögzítheti. Az asztalprést mindig két helyen kell rögzíteni. További
tartozékok a www.siegmund.com oldalon találhatóak.
2-28004643

Asztali prés Rendszer 28

1.026,00 €

Súly:
5,70 kg

 = Termék raktáron van
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 = Termék rendelés után kerül legyártásra



ASZTALI PRÉS

A deformált acéltermékeket egyenesítse ki, vagy távolítsa
el a nemkívánatos egyenlőtlenségeket vagy feszültségeket
az anyagban a Siegmund új asztali préssel.

FÜFFŐLEGES POZICIÓBAN IS MŰKÖDIK

SARKOKON IS MŰKÖDIK

Az integrált csavarral az asztali prés a
négyzethez csatlakoztatható, és felülről
lefelé állítható.

A sarkok alumínium hegyekkel feszíthetőek.
A belső hegesztési varrat nem sérül meg.

28

További tartozékok a
www.siegmund.com
oldalon találhatóak

HAJLÍTÓCSÖVEK
Csőhajlító dugóval a Ø 45 mm-ig terjedő csövek hajlíthatók vagy
kiegyenesíthetők. A helyes kezelés és a számos hajlítási művelet
tiszta eredményt eredményez a jelölések nélkül.

28 22 16

MÁGNESES RÖGZÍTÉSTECHNOLÓGIA

Duo Mágneses Rögzítő Blokk
A Duo mágneses rögzítőblokkok két ellentétes mágneses oldalával rendelkeznek, és acélfelületeken,
például hegesztési és rögzítő asztalokon rögzíthető munkadarabokhoz tervezték. Több Duo mágneses
rögzítőblokkot is csatlakoztathatnak egymáshoz a kapcsoló tengely belső hatszögén keresztül hosszabb
vagy nagyobb munkadarabok rögzítésére. Az aktiválás a levehető kapcsolókulccsal történik, mindössze
90° -os kapcsolási úton, a duo mágnes felületének teljesen nikkelezett felülete van. A Duo mágneses
rögzítőblokk két különböző alakú befogási oldala szinte bármilyen munkadarab geometriát képes
megtartani, függetlenül attól, hogy a kerek anyagot, lapokat vagy profilokat rögzíteni kell-e. A Duo
mágneses rögzítőblokkok az optimális rögzítőeszközök a gyors, rugalmas és a hegesztési és rögzítési
feladatokhoz, fúráshoz, sorjázáshoz, hegesztéshez vagy menetvágáshoz.
2-000780

Duo Mágneses Rögzítő Blokk 5

244,00 €



305,00 €



403,00 €



Visszatartó erő 5 kN

2-000781

Szorítófelület (s1)

Szorítófelület (s2)

Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

Súly:

120 x 57 mm

136 x 64 mm

143 mm

64 mm

71 mm

3,90 kg

Duo Mágneses Rögzítő Blokk 7
Visszatartó erő 7 kN

2-000782

Szorítófelület (s1)

Szorítófelület (s2)

Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

Súly:

156 x 57 mm

172 x 64 mm

178 mm

64 mm

71 mm

4,90 kg

Duo Mágneses Rögzítő Blokk 10
Visszatartó erő 10 kN

 = Termék raktáron van
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Szorítófelület (s1)

Szorítófelület (s2)

Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

Súly:

162 x 76 mm

178 x 87 mm

184 mm

87 mm

88 mm

8,80 kg

 = Termék rendelés után kerül legyártásra

MÁGNESES RÖGZÍTÉSTECHNOLÓGIA

16 22 28

KÜLÖNLEGES KEDVEZMÉNY
Készlet Duo Mágneses Rögzítő Blokk 5
A Duo mágneses rögzítőblokkok az optimális rögzítőeszközök a gyors,
rugalmas és a hegesztési és rögzítési feladaokhoz, fúráshoz, sorjázáshoz,
hegesztéshez vagy menetvágáshoz. A szállítmány tartalma:
2x Duo Mágneses Rögzítő Blokk + 1x Inbuszkulcs

438,00 €

2x 000780

(ahelyett 488,00 €)
2-000780.Set

KÜLÖNLEGES KEDVEZMÉNY
Készlet Duo Mágneses Rögzítő Blokk 7
A Duo mágneses rögzítőblokkok az optimális rögzítőeszközök a gyors,
rugalmas és a hegesztési és rögzítési feladaokhoz, fúráshoz, sorjázáshoz,
hegesztéshez vagy menetvágáshoz. A szállítmány tartalma:
2x Duo Mágneses Rögzítő Blokk + 1x Inbuszkulcs

548,00 €

2x 000781

(ahelyett 610,00 €)
2-000781.Set

KÜLÖNLEGES KEDVEZMÉNY
Készlet Duo Mágneses Rögzítő Blokk 10
A Duo mágneses rögzítőblokkok az optimális rögzítőeszközök a gyors,
rugalmas és a hegesztési és rögzítési feladaokhoz, fúráshoz, sorjázáshoz,
hegesztéshez vagy menetvágáshoz. A szállítmány tartalma:
2x Duo Mágneses Rögzítő Blokk + 1x Inbuszkulcs

724,00 €

2x 000782

(ahelyett 806,00 €)
2-000782.Set
187
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KARIMÁK

Rögzítőlemez 550 DIN peremmel
Rögzítőlemez 550, DIN karimákhoz, rögzítő csavarokkal illeszthető a Siegmund alkatrészekhez. Csőkarimát gyorsan és precíz
lehet rögzíteni csavarok segítségével. Nagyon széles körben alkalmazható, hiszen 28 mm furatok is vannak a lemezen, ezért
szinte minden rögzítő elem kombinálható rajta. Egyéb méretekben külön rendelésre legyártható. Egységcsomag tartalma
550: 2x Rögzítőcsavar Ø 13.8, 2x Rögzítőcsavar Ø 17.8, 2x Rögzítőcsavar Ø 21.8, 2x Rögzítőcsavar Ø 25.8, 2x Rögzítőcsavar
Ø 29.8, 2x Rögzítőcsavar Ø 32.8. A rögzítő lemez használatához a 16-os rendszerben csatlakozó csavarra (cikkszám: 000562),
kombinált rögzítőcsavarra (cikkszám: 000520) vagy szűkítő gyűrűre (cikkszám: 000546) van szükség. A rögzítő lemez
használatához a 22-os rendszerben csatlakozó csavarra (cikkszám: 028022), kombinált rögzítőcsavarra (cikkszám: 002822)
vagy szűkítő gyűrűre (cikkszám: 000544) van szükség. DIN 2632 / 2633 szerinti tárcsához Normál szélesség DN 15 – DN 400,
DIN 2634 / 2635 szerinti tárcsához Normál szélesség DN 50 - DN 300.
2-280220.P

2-280222

Rögzítőlemez 550 DIN peremmel rögzítőcsavarral - nitridált
Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Ø: (o)

MS: (d)

Súly:

550 mm

350 mm

-

25 mm

30,00 kg

Rögzítő csavar Ø 13,8 8.1 - furathoz - polírozott

538,00 €



11,00 €



11,00 €



11,00 €



18,00 €



18,00 €



18,00 €



rögzítőlemezhez 280220 / 280221 - hez

2-280223

Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Ø: (o)

MS: (d)

Súly:

39 mm

-

14 mm

-

0,03 kg

Rögzítő csavar Ø 17,8 10.1 - furathoz - polírozott
rögzítőlemezhez 280220 / 280221 - hez

2-280224

Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Ø: (o)

MS: (d)

Súly:

41 mm

-

18 mm

-

0,05 kg

Rögzítő csavar Ø 21,8 16.1 - furathoz - polírozott
rögzítőlemezhez 280220 / 280221 - hez

2-280225

Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Ø: (o)

MS: (d)

Súly:

47 mm

-

22 mm

-

0,10 kg

Rögzítő csavar Ø 25,8 16.1 - furathoz - polírozott
rögzítőlemezhez 280220 / 280221 - hez

2-280226

Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Ø: (o)

MS: (d)

Súly:

50 mm

-

26 mm

-

0,14 kg

Rögzítő csavar Ø 29,8 16.1 - furathoz - polírozott
rögzítőlemezhez 280220 / 280221 - hez

2-280227

Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Ø: (o)

MS: (d)

Súly:

55 mm

-

30 mm

-

0,20 kg

Rögzítő csavar Ø 32,8 16.1 - furathoz - polírozott
rögzítőlemezhez 280220 / 280221 - hez
Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Ø: (o)

MS: (d)

Súly:

60 mm

-

33 mm

-

0,27 kg

MS=Anyag vastagság;

 = Termék raktáron van
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 = Termék rendelés után kerül legyártásra

= Karcállóság

Hegesztési fröcskölés
=
védelem

Magyarázat 43 oldalon
Rozsdásodás elleni
=
védelem

KARIMÁK

16 22 28

Rögzítőlemez 350 DIN peremmel
Rögzítőlemez 350 DIN karimákhoz rögzítő csavarokkal rögzíthető. A precíz beállítású munkákhoz, miközben
az időfelhasználás jelentősen csökkenthető. Könnyen és gyorsan lehet rajta rögzíteni a rögzítő csavarok
segítségével. Nagyon széles körben alkalmazható, hiszen 28 mm-es furatok is vannak a lemezen, ezért szinte
minden rögzítő elem kombinálható. Egyéb méretekben külön rendelésre kérhető. A szállítási egységcsomag a
következőket tartalmazza: 2x Rögzítőcsavar Ø 13.8, 2x Rögzítőcsavar Ø 17.8, 2x Rögzítőcsavar Ø 21.8. A rögzítő
lemez használatához a 16-os rendszerben csatlakozó csavarra (cikkszám: 000562), kombinált rögzítőcsavarra
(cikkszám: 000520) vagy szűkítő gyűrűre (cikkszám: 000546) van szükség. A rögzítő lemez használatához a
22-os rendszerben csatlakozó csavarra (cikkszám: 028022), kombinált rögzítőcsavarra (cikkszám: 002822) vagy
szűkítő gyűrűre (cikkszám: 000544) van szükség.
2-280221.P

Rögzítőlemez 350 DIN peremmel rögzítőcsavarral - nitridált

464,00 €



11,00 €



11,00 €



11,00 €



DIN 2633 szerinti tárcsához, Normál szélesség DN 15 – DN 200

2-280222

Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Ø: (o)

MS: (d)

Súly:

350 mm

250 mm

-

25 mm

14,00 kg

Rögzítő csavar Ø 13,8 8.1 - furathoz - polírozott
rögzítőlemezhez 280220 / 280221 - hez

2-280223

Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Ø: (o)

MS: (d)

Súly:

39 mm

-

14 mm

-

0,03 kg

Rögzítő csavar Ø 17,8 10.1 - furathoz - polírozott
rögzítőlemezhez 280220 / 280221 - hez

2-280224

Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Ø: (o)

MS: (d)

Súly:

41 mm

-

18 mm

-

0,05 kg

Rögzítő csavar Ø 21,8 16.1 - furathoz - polírozott
rögzítőlemezhez 280220 / 280221 - hez
Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Ø: (o)

MS: (d)

Súly:

47 mm

-

22 mm

-

0,10 kg

MS=Anyag vastagság;
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KARIMÁK

Rögzítőlemez US norma ANSI / ASME
Rögzítőlemez (USA norma) karimákhoz Siegmund csavarokkal rögzíthető és egyéb eszközök is rögzíthetőek rajta (például derékszögek).Csőkarima
könnyen és gyorsan beállítható és rögzíthető, amivel idő spórolhat meg. A 28 mm rendszerfuratoknak köszönhetően egyéb eszközök is rögzíthetők
rajta. Egyéb méretekben külön rendelésre legyártható. Egységcsomag tartalma (150 lbs): 2x rögzítő csavar Ø 15,5, 2x rögzítő csavar Ø 18.9,
2x rögzítő csavar Ø 22.2. Egységcsomag tartalma (300 lbs) 2x rögzítő csavar Ø 15,5, 2x rögzítő csavar Ø 18.9, 2x rögzítő csavar Ø 22.2, 2x rögzítő
csavar Ø 25.2. Egységcsomag tartalma (400-600 lbs) 2x rögzítő csavar Ø 15,5, 2x rögzítő csavar Ø 18.9, 2x rögzítő csavar Ø 22.2, 2x rögzítő
csavar Ø 25.2, 2x rögzítő csavar Ø 28.2. A rögzítő lemez használatához a 16-os rendszerben csatlakozó csavarra (cikkszám: 000562), kombinált
rögzítőcsavarra (cikkszám: 000520) vagy szűkítő gyűrűre (cikkszám: 000546) van szükség. A rögzítő lemez használatához a 22-os rendszerben
csatlakozó csavarra (cikkszám: 028022), kombinált rögzítőcsavarra (cikkszám: 002822) vagy szűkítő gyűrűre (cikkszám: 000544) van szükség.

2-280250.P

Rögzítőlemez 150 Ibs rögzítőcsavarral - nitridált

505,00 €



575,00 €



600,00 €



13,00 €



13,00 €



14,00 €



21,00 €



22,00 €



USA szabvány szerinti tárcsához, ANSI / ASME B 16,5 150 lbs, 1/2" - tól 8"-ig

2-280251.P

Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Ø: (o)

MS: (d)

Súly:

350 mm

250 mm

-

25 mm

14,00 kg

Rögzítőlemez 300 Ibs rögzítőcsavarral - nitridált
USA szabvány szerinti tárcsához, ANSI / ASME B 16,5 300 lbs, 1/2" - tól 8"-ig

2-280252.P

Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Ø: (o)

MS: (d)

Súly:

350 mm

250 mm

-

25 mm

14,00 kg

Rögzítőlemez 400-600 Ibs rögzítőcsavarral - nitridált
USA szabvány szerinti tárcsához, ANSI / ASME B 16,5 400-600 lbs, 1/2" - tól 6"-ig

2-280255

Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Ø: (o)

MS: (d)

Súly:

350 mm

250 mm

-

25 mm

14,00 kg

Rögzítő csavar Ø 15,5 - polírozott
rögzítőlemezhez 280250 / 280251 / 280252 - höz

2-280256

Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Ø: (o)

MS: (d)

Súly:

39 mm

-

16 mm

-

0,03 kg

Rögzítő csavar Ø 18,9 - polírozott
rögzítőlemezhez 280250 / 280251 / 280252 - höz

2-280257

Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Ø: (o)

MS: (d)

Súly:

41 mm

-

19 mm

-

0,05 kg

Rögzítő csavar Ø 22,2 - polírozott
rögzítőlemezhez 280250 / 280251 / 280252 - höz

2-280258

Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Ø: (o)

MS: (d)

Súly:

45 mm

-

22 mm

-

0,10 kg

Rögzítő csavar Ø 25,2 - polírozott
rögzítőlemezhez 280251 / 280252 - höz

2-280259

Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Ø: (o)

MS: (d)

Súly:

50 mm

-

25 mm

-

0,14 kg

Rögzítő csavar Ø 28,2 - polírozott
rögzítőlemezhez 280252 - höz
Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Ø: (o)

MS: (d)

Súly:

50 mm

-

28 mm

-

0,16 kg

MS=Anyag vastagság;

 = Termék raktáron van
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 = Termék rendelés után kerül legyártásra

= Karcállóság

Hegesztési fröcskölés
=
védelem

Magyarázat 43 oldalon
Rozsdásodás elleni
=
védelem

PNEUMATIKA SZORÍTÓ

16 22 28

Pneumatika szorító
Pneumatikus munkahenger használatával automatizálhatja a munkadarabok rögzítését annak érdekében,
hogy maximalizálja az idő és költség hatékonyságát. Ezen felül az automatizálás garantálja a pontos
méréseket, mint például a szorító nyomást erő, ciklusidőt. Adapter használatával a pneumatikus
munkahenger rövid formája (cikkszám: 000850, 000851) rögzíthető az asztalra. A munkahenger hosszabb
verziója (cikkszám: 000855) rögzíthető a menetes persely rendszerrel a 28-as asztalokon. Az elosztó
(cikkszám 000860) segítségével a pneumatikus munkahenger kompresszorhoz csatlakoztatható, üzemi
nyomás 1-10 bar között. A löket hossza, a nyomás függvényében 25 vagy 50 mm. A nyomás oldható a
tolóka segítségével.

0-000850

Pneumatikus henger – rövid verzió adapter 16-os rendszerhez
Erő

274,00 €



263,00 €



230,00 €



252,00 €



Súly:

F = 650 N 8 bar nyomáson 0,90 kg
0-000851

Pneumatikus henger – rövid verzió adapter S28-as rendszerhez
Erő

Súly:

F = 650 N 8 bar nyomáson 0,93 kg
0-000855

Pneumatikus henger – hosszú verzió 28-as rendszerhez
Erő

Súly:

F = 350 N 8 bar nyomáson 0,80 kg
0-000860

Elosztó Osztó 8-as elem
Súly:
0,14 kg
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KAPCSOLÓDÓ ELEMEK

Adapter lemez
Adapter lemez, különösen azért lett kifejlesztve, hogy rögzítse a csavaros szorítókat az egész
rendszerben. A lemezt rögzítő csavarokkal rögzítik az asztalra. A központban található lyuk a
csavaros szorító gyors és biztonságos rögzítésére szolgál.

2-000570

2-000571.N

2-000572.N

Adapter lemez 28 -> 16 - polírozott / nitridált
Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

Súly:

150 mm

50 mm

35 mm

0,94 kg

Adapter lemez 28 -> 22 - nitridált
Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

Súly:

150 mm

50 mm

35 mm

1,09 kg

Adapter lemez 22 -> 16 - nitridált
Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

Súly:

150 mm

50 mm

25 mm

0,83 kg

40,00 €



40,00 €



40,00 €



46,00 €



46,00 €



43,00 €



Kombinált gyorsrögzítős csavar
Kombinált gyorscsatlakozó csavar, amelyet kifejezetten a nagyobb rendszerek csavaros
elemeihez fejlesztettek ki kisebb rendszerekhez. A golyós rendszer és a szorítóerő gyors
szorítócsavarokkal megegyezik. A középen elhelyezkedő negyedik golyó csökkenti a
belső súrlódást, és növeli a kézikerék erejét. A gyors szorítócsavar új kialakítása nélkülözi
az O-gyűrűket, mégis könnyen tisztítható. A csavar nem alkalmazható hegesztőasztalok
összekapcsolásához és U-alakú rögzítőelemekhez!

2-000520

2-002822

2-002216

Kombinált gyorsrögzítős csavar rövid 28 -> 16 - polírozott
Hosszúság: (a)

Ø: (o)

SK: (k1)

AM: (k3)

ZK: (k2)

Súly:

75 mm

40 mm

55 kN

10 Nm

10 kN

0,32 kg

Kombinált gyorsrögzítős csavar rövid 28 -> 22 - polírozott
Hosszúság: (a)

Ø: (o)

SK: (k1)

AM: (k3)

ZK: (k2)

Súly:

88 mm

40 mm

130 kN

15 Nm

15 kN

0,45 kg

Kombinált gyorsrögzítős csavar rövid 22 -> 16 - polírozott
Hosszúság: (a)

Ø: (o)

SK: (k1)

AM: (k3)

ZK: (k2)

Súly:

71 mm

35 mm

55 kN

10 Nm

10 kN

0,28 kg

SK=Nyírószilárdság; AM=Meghúzási Nyomaték; ZK=Feszítőerő;
 = Termék raktáron van
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 = Termék rendelés után kerül legyártásra

= Karcállóság

Hegesztési fröcskölés
=
védelem

Magyarázat 43 oldalon
Rozsdásodás elleni
=
védelem

KAPCSOLÓDÓ ELEMEK

16 22 28

Szűkítőgyűrű
Szűkítő persely, különösen a nagyobb rendszerek alkatrészeinek kisebb rendszerekbe való
befogására. A szűkítő persely rögzíthető az alkatrészekbe, és ezzel lehetőséget ad a kisebb
rendszerek csavarjainak rögzítésére. A szűkítő persely alkalmas rendszerfuratokba és hosszúkás
furatokba. A szűkítő persely rögzítéséhez a 22 rendszerhez a hosszú szorítócsavar szükséges.

2-000545

2-000541

Szűkítőgyűrű 16 -> 28 - polírozott
Hosszúság: (a)

Ø: (o)

Súly:

24 mm

32 mm

0,05 kg

Szűkítőgyűrű 16 -> 22 - polírozott

12,00 €



12,00 €



12,00 €



12,00 €



12,00 €



12,00 €



Hosszú rögzítőcsavar szükséges

2-000543

Hosszúság: (a)

Ø: (o)

Súly:

24 mm

27 mm

0,04 kg

Szűkítőgyűrű 22 -> 28 - polírozott
Hosszú rögzítőcsavar szükséges
Hosszúság: (a)

Ø: (o)

Súly:

36 mm

32 mm

0,08 kg

Szűkítőgyűrű
Szűkítő persely, különösen a nagyobb rendszerek alkatrészeinek kisebb rendszerekbe való
befogására. A szűkítő persely rögzíthető az alkatrészekbe, és ezzel lehetőséget ad a kisebb
rendszerek csavarjainak rögzítésére. A szűkítő persely alkalmas rendszerfuratokba és hosszúkás
furatokba illesztéshez. A szűkítő persely rögzítéséhez a 22 rendszerhez a hosszú szorítócsavar
szükséges.

2-000544

Szűkítőgyűrű 28 -> 22 - polírozott
Hosszú rögzítőcsavar szükséges

2-000546

2-000542

Hosszúság: (a)

Ø: (o)

Súly:

35 mm

36 mm

0,10 kg

Szűkítőgyűrű 28 -> 16 - polírozott
Hosszúság: (a)

Ø: (o)

Súly:

29 mm

36 mm

0,07 kg

Szűkítőgyűrű 22 -> 16 - polírozott
Hosszú rögzítőcsavar szükséges
Hosszúság: (a)

Ø: (o)

Súly:

23 mm

31 mm

0,05 kg
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28 22 16

KAPCSOLÓDÓ ELEMEK

Bővítő adapter
Adapter persely, különösen a nagyobb rendszerű furatokkal rendelkező alkatrészeinek
befogadására (nem alkalmas szorítócsavarokkal történő rögzítésre). Csavaros támaszba való
beépítéssel más rendszerelemek alkatrészeivel is használható.

2-000547

2-000549

2-000548

Bővítő adapter 16 -> 28 - polírozott
Hosszúság: (a)

Ø: (o)

Súly:

40 mm

31 mm

0,12 kg

Bővítő adapter 22 -> 28 - polírozott
Hosszúság: (a)

Ø: (o)

Súly:

25 mm

30 mm

0,04 kg

Bővítő adapter 16 -> 22 - polírozott
Hosszúság: (a)

Ø: (o)

Súly:

18 mm

24 mm

0,02 kg

13,00 €



13,00 €



13,00 €



22,00 €



22,00 €



20,00 €



Süllyesztettfejű csavar
Csatlakozócsavar, amelyet kifejezetten különböző rendszerek összekapcsolására terveztek.
Valamennyi komponens összekapcsolható minden rendszerrel a kialakított furatok segítségével.

2-000562

2-028022

2-022016

 = Termék raktáron van
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Süllyesztettfejű csavar 28 <-> 16 - polírozott
Hosszúság: (a)

Ø: (o)

Súly:

34 mm

32 mm

0,12 kg

Süllyesztettfejű csavar 28 <-> 22 - polírozott
Hosszúság: (a)

Ø: (o)

Súly:

36 mm

32 mm

0,11 kg

Süllyesztettfejű csavar 22 <-> 16 - polírozott
Hosszúság: (a)

Ø: (o)

Súly:

27 mm

27 mm

0,15 kg

 = Termék rendelés után kerül legyártásra

KAPCSOLÓDÓ ELEMEK

16 22 28
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TAPADÁSMENTESITŐ

Csiszolókő
Csiszolókő kizárólag a hegesztőasztalok és más Siegmund eszközök karbantartására szolgál.
A csiszolókővel a hegesztésből adódó sérülések eltávolíthatóak illetve a hegesztési reve.
Sarokcsiszoló vagy más csiszolóanyag nem használható. Csiszolókővel nagyon hosszú
élettartam és sima felület biztosítható hegesztőasztala számára. Használható nem nitdratált
hegesztőasztalokhoz és kiegészítőkhöz.

2-000942

2-000940

Csiszolókő 150x50x25
Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

Súly:

150 mm

50 mm

25 mm

0,42 kg

Csiszolókő 200x50x25
Hosszúság: (a)

Szélesség: (b)

Magasság: (c)

Súly:

200 mm

50 mm

25 mm

0,56 kg

KÜLÖNLEGES KEDVEZMÉNY
Készlet CleanBasic 8x 1 Liter Spray üveg
CleanBasic tisztítófolyadék egy vízbázisú tisztító, mely ideális
az asztal napi tisztántartásához. A normál kondíciók között
az anti-korrozív összetevők megakadályozzák a rozsda
kialakulását, ha ez mégis előfordul, akkor ez a magas
páratartalom következménye, ekkor a vízalapú tisztítófolyadék
nem használható. A biztonsági adatlap honlapunkról
letölthető.

87,00 €

8x 000914

(ahelyett 96,00 €)
2-000914.8

 = Termék raktáron van
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 = Termék rendelés után kerül legyártásra

14,00 €



18,00 €



TAPADÁSMENTESITŐ

16 22 28

CleanBasic
CleanBasic tisztítófolyadék egy vízbázisú tisztító, mely ideális az asztal napi tisztántartásához.
A normál kondíciók között az anti-korrozív összetevők megakadályozzák a rozsda kialakulását,
ha ez mégis előfordul, akkor ez a magas páratartalom következménye, ekkor a vízalapú
tisztítófolyadék nem használható. A biztonsági adatlap honlapunkról letölthető.

2-000914

CleanBasic 1 Liter Spray üveg

12,00 €



36,00 €



spray üveg 1 Liter
Súly:
1,10 kg
2-000915

CleanBasic 5 Liter
kanna 5 Liter
Súly:
5,20 kg

KÜLÖNLEGES KEDVEZMÉNY
Készlet CleanBasic 6x 5 Liter
CleanBasic tisztítófolyadék egy vízbázisú tisztító, mely ideális
az asztal napi tisztántartásához. A normál kondíciók között
az anti-korrozív összetevők megakadályozzák a rozsda
kialakulását, ha ez mégis előfordul, akkor ez a magas
páratartalom következménye, ekkor a vízalapú tisztítófolyadék
nem használható. A biztonsági adatlap honlapunkról
letölthető.

196,00 €

6x 000915

(ahelyett 216,00 €)
2-000915.6
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Tapadásmentesítő folyadék korrózióvédelemmel
Az tapadásmentesítő folyadék egy nem-gyúlékony, vízzel oldható kötésgátló folyadék, mely megakadályozza, hogy a hegesztés
során keletkező melléktermék (reve) rátapadjon a hegesztőasztalra, illetve az alkatrészre. A tapadásmentesítő nem mérgező és az
egészségre káros anyagot nem tartalmaz. A tapadásmentesítő folyadékot a hegesztett alkatrészen is használható (acél, rozsdamentes
acél, alumínium, galvanizált alkatrész). Amennyiben a hegesztett alkatrész felületkezelve lesz, a tapadásmentesítő folyadékot előzőleg
el kell távolítani. Az eltávolításhoz használható: víz, enyhén savas tisztítófolyadék, természetes tisztítófolyadék, (pl. tisztítófolyadék 2%
vízzel oldva). A száraz eltávolítási mód nem javasolt. A Siegmund féle tapadásmentesítő folyadék leginkább spray formájában kerül
alkalmazásra (opcionálisan ecsettel is felvihető a felületre). A tapadásmentesítő funkció mind száraz, mind párás környezetben is kifejti
hatását. A hegesztés befejeztével a melléktermékek könnyedén eltávolíthatóak. A Siegmund féle tapadásmentesítő költsége napi
használat esetén 20-30 Euro/m² / év. A biztosnági adatlap honlapunkról letölthető.
2-000924

Tapadásmentesítő folyadék korrózióvédelemmel 1 Liter Spray üveg

14,00 €



32,00 €



43,00 €



spray üveg 1 Liter
Súly:
1,10 kg
2-000929

Tapadásmentesítő folyadék korrózióvédelemmel 1 Liter pumpás üveg
pumpás üveg 1 Liter
Súly:
1,10 kg

2-000926

Tapadásmentesítő folyadék korrózióvédelemmel 5 Liter
kanna 5 Liter
Súly:
5,20 kg

 = Termék raktáron van
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TAPADÁSMENTESITŐ

16 22 28

KÜLÖNLEGES KEDVEZMÉNY
Készlet Tapadásmentesítő folyadék korrózióvédelemmel 8x 1 Liter Spray üveg
Az tapadásmentesítő folyadék egy nem-gyúlékony, vízzel
oldható kötésgátló folyadék, mely megakadályozza, hogy a
hegesztés során keletkező melléktermék (reve) rátapadjon a
hegesztőasztalra, illetve az alkatrészre. A tapadásmentesítő
nem mérgező és az egészségre káros anyagot nem tartalmaz.
A biztosnági adatlap honlapunkról letölthető.

103,00 €

8x 000924

(ahelyett 112,00 €)
2-000924.8

KÜLÖNLEGES KEDVEZMÉNY
Készlet Tapadásmentesítő folyadék korrózióvédelemmel 6x 5 Liter
Az tapadásmentesítő folyadék egy nem-gyúlékony, vízzel
oldható kötésgátló folyadék, mely megakadályozza, hogy a
hegesztés során keletkező melléktermék (reve) rátapadjon a
hegesztőasztalra, illetve az alkatrészre. A tapadásmentesítő
nem mérgező és az egészségre káros anyagot nem tartalmaz.
A biztosnági adatlap honlapunkról letölthető.

232,00 €

6x 000926

(ahelyett 258,00 €)
2-000926.6
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SÍN RENDSZER
Pontos és gyors pozícionálás bárhol...
… Ennek a követelménynek a kielégítéséhez a Siegmund céh az optimális megoldást
biztosítja az új körszelvényú sínnel integrált sínrendszerrel.
A sínrendszer igen pontos installációjának köszönhetően olyan munkaterület alakítható ki,
ami struktúrált, miximális pontosságú és minimális tűréssel rendelkezik. Ez teszi lehetővé,
hogy például 25 m-es távolságon 2 mm-es eltérés jelentkezik mindössze (abban az esetben,
ha a sínrednszer installációja megfelelő pontosságú mérőeszközökkel történik). Ennek
köszönhetpen még a nagy mukadaraok is pontosan készíthetőek.
A hegesztőasztalok, csatlakozó keretek és tartozékok kombinációja szinte megszámlálhtatlan
rögzítési lehetőséget biztosít minden méretben. A görgőkkel rendelkezp csatlakozó
kereteknek köszönhetően az asztalok és kiegészítők könnyedén mozgathatóak és kitázhetőek
100 mm-enként. A sínrendszer sokoldalúságának köszönhetően az újrapozicionálás és
beállítás könnyen és gyorsan elvégezhető. A Siegmund sínrendszer minőséget, pontosságot
és időmegtakarítást jelent.

... rugalmas és mobil ahogy Önnek szüksége van rá!
Sín rendszerről további információk találhatók
Fő katalógusban vagy a www.siegmund.com címen

Ez a QR kód közvetlenül a Siegmund
sín rendszerére vonatkozó összes
információhoz vezet.
www.siegmund.com/Vrailsystem

A sín rendszerekről minden információ a Siegmund Termék- és alkalmazáskatalógusában található
meg 242 oldalon. A fő katalógusunkat ingyenesen rendelheti meg.
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PLATFORM RENDSZER
Fogó nagy alkatrészek könnyen és pontosan
Azt, hogy megfeleljünk az egyre növekvő kihívásoknak, és mindig egy lépéssel
a konkurencia előtt járjunk, az általunk speciálisan kifejlesztett platform
rendszerek rugalmasságának és pontosságának köszönhetjük. Létre lehet hozni
egy struktúrált és pontos munkaterületet bármekkora méretben. Telepítési
folyamat során alkalmazhat csúcsminőségű 3D lézer technológiát. Létrehozott
munkaterületen furatok és rácsvonalak jelentősen leegyszerűsítik nagy és nehéz
alkatrészeken a munkát. Siegmund rögzítőeszközök multifunkciónális rögzítési
lehetőséget tesznek lehetővé a jövőbeni kihívásoknak.
Platformok telepíthetőek padló alatti és feletti módon.
Jövőben nagyobb munkafelületre lenne szüksége, platform rendszer asztalai
bővíthetőek.

A platformrendszerről további információk találhatók
Fő katalógusban vagy www.siegmund.com címen

Ez a QR kód közvetlenül a Siegmund
platformrendszerre vonatkozó összes
információhoz vezet.
www.siegmund.com/Vplatformsystem

A platform rendszerekkel kapcsolatos minden információ megtalálható a Siegmund Termék és
Alkalmazástechnikai Katalógusban. Ezt a katalógust megrendelhetp az 242 oldalon ingyenesen.
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POZICIONÁLÓ
Állítson be új szabványokat a termelékenység,
az ergonómia és a minőség terén
A Siegmund pozícionálókkal a lehető legjobb helyzetben dolgozik,
és növeli termelékenységét és minőségét. A munkadarabok gyors és
egyszerű kezelése csökkenti az állásidőt és hozzájárul az ergonómiai
munkához.
A hegesztési, összeszerelési és karbantartási munkákhoz széles
választékot kínálunk a pozícionáló típusoknak. Örömmel gyártjuk a
pozícionálót egyedi igényeinek megfelelően.

Hamar megtérülő beruházás
A pozicionálókkal kapcsolatos további információ megtalálható a poziionáló
katalógusban vagy a www.siegmund.com oldalon.

Ez a QR-kód közvetlenül a Siegmundpozícionálókra vonatkozó összes
információhoz vezet.
www.siegmund.com/Vpositioner
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A pozicionálóinkkal kapcsolatos összes információ megtalálható a "Poziciónálók"
szórólap 242 oldalán, amely díjmentesen rendelhető.

siegmund

®
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FÉM ÉPÍTŐIPAR

JORDI SCHLOSSEREI, AARBURG (CH)
1995 óta a Jordi Schlosserei-Metallbau AG különböző ház körüli termékeket
hoz létre, tervez és fejleszt. Ehhez a fémeket más anyagokkal kombinálják
és feldolgozzák. A Siegmund hegesztőasztal kitűnő alapot nyújt ezeknek a
különböző tevékenységi területeknek.
Gyakorlati példánkban egy apartmanház erkélyének gyártását fogja látni.
Annak érdekében, hogy a lehető leggyorsabban és hatékonyabban
tudjon dolgozni, a korlát egyedi elemei rögzítve vannak a hegesztőasztalon,
szorítókkal és bilincsekkel, és így kerülnek összehegesztésre.
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ROZSDAMENTES ACÉL FELDOLGOZÁS

T. T. ROZSDAMENTES, BUDAPEST (HU)
Az 1996-ban alapított T .T. Rozsdamentes Kft. cég Magyarországon gyártja
az ipari konyhákhoz és kórházakhoz szükséges berendezéseket, valamint az
autóipari termékeket, például egy jól ismert autó márka értékesítési logóját.
Mielőtt T. T. Rozsdamentes a Professional Extreme hegesztő asztalokkal
dolgozott, a logók gyártása sokkal hosszabb ideig tartott, mivel a fém főként
a hegesztési folyamat során felhalmozódott hő miatt hajlított, és időigényes
újramunkálást igényelt. A Siegmund hegesztőasztal megakadályozza a
deformálódást a hegesztési folyamat során, és biztosítja a kiváló minőségű és
nemes végterméket.
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MOTORKERÉKPÁR TERVEZÉS

NORTON MOTORCYCLES, DERBY (UK)
Az Egyesült Királyságban működő Norton Motorcycles cég több mint 100 éves
tapasztalattal rendelkezik a motorkerékpár-építés területén, és lenyűgözik a
profi versenyzőket, valamint az ambiciózus hobbi versenyzőket is az egyedülálló
formatervezéssel. A Norton Hastings House üzemében minden feladat beleértve
a kutatás és fejlesztést, valamint a motorkerékpárok gyártását, építését,
tesztelését és szállítását saját hatáskoröben végzik.
A motorkerékpár magas minőségének és stabilitásának biztosítása érdekében
a Norton Professional Extreme hegesztőasztalokkal dolgozik a Siegmund-tól.
A képek azt mutatják, hogyan lehet rögzíteni a keret egyes részeit a
hegesztőasztalra és pontosan hegeszteni különböző magasságú szorítók és
derékszögek használatával.
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ACÉL ÉPÍTŐIPAR

SCHLOSSEREI MOOSBRUGGER GMBH, AU (AT)
A 1995 óta családi kézben lévő fémfeldolgozó vállalkozás, a Moosbrugger GmbH
különböző acél- és daru szerelvényeket gyárt, valamint különböző
lakatosmunkákat végez. A Moosbrugger GmbH a Siegmund hegesztőasztalok
rugalmasságára és magas színvonalára támaszkodik számos projekt esetében.
Ebben a gyakorlati példában láthatja az emelt kerti ágy termelését. Ebben
a projektben különös hangsúlyt kap az alkalmazott anyagok tartóssága és a
gyártás pontossága. A Siegmund hegesztőasztal tökéletes alapot nyújt ezeknek
a követelményeknek. A nagy derékszögek használatával az egyes részek
gyorsan és rugalmasan felszerelhetők a Professional Extreme hegesztőasztalra,
és nagy pontossággal hegeszthetők.
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FÉM FELDOLGOZÁS

W. NUSSER GMBH, SCHWABMUENCHEN (DE)
Látható egy alépítmény keret fém házhoz (élelmiszer ipar).
Siegmund plazma-nitrid asztal felülete látható sok év használat után.
Különleges felületi edzés megakadályozza a hegesztési varratok
letapadását.
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MOZDONY ÉPÍTŐIPAR

SIEMENS AG, MUENCHEN (DE)
Müncheni üzemben a mozdony több munkaállomáson halad át a gyártási
folyamat során.
Ezen a munkaállomáson az alapkeret és a további komponensek hegesztettek.
Padlólap telepítést speciálisan kifejlesztett rotációs mechanizmusnak köszönető.
18 m hosszú alapkeret van melynek súlya kb. 10 t.
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HULLÁMVASÚT

MAURER SOEHNE GMBH & CO. KG,
MUENCHEN (DE)
A 80x20 méteres gyártócsarnok Siegmund támasztó és alapsín rendszerrel van
felszerelve. Az extrém nagy terhelés miatt, a rendszerfuratok még kaptak egy
megerősített perselyt. A sínrendszer installációja a Siegmund által támogatott
lézertechnológiával készült.
Az egyedi elemekből álló platformrendszer használatával a gyártóeszközök
a sínrendszeren összekapcsolhatóak. A platformrendszer elemi, valamint
a Siegmund asztalok szabadon pozicionálhatóak a sínrendszeren, ezáltal
maximális rugalmasságot biztosítanak.
Az Illusztráviókon látszik, hogy a hullámvasút kocsik hogyan kerülnek
összeszerelésre és beállításra Siegmund asztalokon a vevő által biztosított
minták felhasználásával. A magas gyártási pontosságnak köszönhetően a
maximális biztonsági követelmények is kielégíthetőek.
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HAJÓGYÁRTÁS

NOBISKRUG GMBH, RENDSBURG (DE)
Munka hat Siegmund hegesztőasztalon folyik, mivel egy luxus yachtoz
akár 5600 m csővezeték szükséges.
Minimális termelési tolerancia eléréséhez a csőrendszerek pontos
telepítése szükséges.
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ROZSDAMENTES ACÉL FELDOLGOZÁS

JUERGEN HACKINGER, WALDKIRCHEN (DE)
Kép egy családi ház rozsdamentes acélból készülő erkélykorlátjának
elkészítését mutatja amelynek hoszza 11 m.
Újonnan berendezett műhely Siegmund hegesztőasztalokat és
szerszámokat tartalmaz.
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HÍD ÉPÍTÉS

MATTHAEUS SCHMID, BALTRINGEN (DE)
Minimális gyártási tűrések és a maximális terhelhetőség a Siegmund
támasztó és alapsínek, összekötött hegesztőasztalokkal lehetővé teszik a
milliméter pontos építését az 53 m hosszú és 70 tonna súlyú szerkezetnek.
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FÉM FELDOLGOZÁS

HERZ ENERGIETECHNIK GMBH,
PINKAFELD (AT)
Látatjuk egy fa elgázosító és fa brikett kazán termelését. Kazán röviditett
lábú Siegmund asztalokon készül mivel a gyártás során a legtöbb hegesztési
folyamat a munkadarab felső részén történik.
Hatékony és gyors munkavégzés érdekében a kazánok mágneses csavarokkal
rögzítve vannak az asztalhoz.
Kazán méretei 1400 x 600 x 1400 mm, súlya 515 kg.
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PROTOTIPUS HASZONJÁRMŰ ÉPÍTŐIPAR

MAN, POLAND (PL)
Sttaracowicében a prototipusok és "makett" buszok épülnek és kerülnek ki
további tesztelésre Münchenbe. Sikeres tesztelés után kezdődhet a termelés.
Különböző igényeknek való megfelelés érdekében két rendszer került kiépítésre.
Egyik rendszer Siegmund támasztó és alapsín feletti hegesztőasztalt és U alakú
derékszögeket tartalmaz. Másik egy Siegmund támasztó és alapsín és kerek sín
kombinációjaként négy darab mozgatható hegesztőasztallal lett kialakítva.
Kép egy "makett" gyártását mutatja a telepített eszközön. "Makett" fel van
szerelve egy új generációs ajtóval amit a második rendszeren gyártanak.
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ÜZEM GYÁRTÁS

TBI INDUSTRIES GMBH,
FERNWALD-STEINBACH (DE)
A TBi Industries GmbH hegesztőgépek németországi minőségi gyártója. Különös
figyelmet fordítanak a hegesztőpisztoly technológiára és a robot hegesztésére
szolgáló tisztítóberendezésekre. A házon belüli alkalmazási és technológiai
központban a Siegmund hegesztőasztalokat teszthegesztéshez használják.
A képeken látható egy tesztfutás egy hegesztő robot segítségével. Az asztallap
egy adapterlemezhez csatlakozik egy manipulátorhoz, és a precíz felületnek
köszönhetően még a ferde helyzetben is pontos munkafelületet biztosít a
hegesztési munka számára.
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VILÁGÍTÁSTECHNIKA

RICHTER LIGHTING TECHNOLOGIES,
HEUBACH (DE)
A Richter Lighting Technologies GmbH tapasztalt fejlesztője és gyártója a
világítási és építészeti koncepcióknak 1994 óta. Különösen fontos, hogy a Richter
hatékony, professzionális, valamint költséghatékony és könnyen használható
termékeket kínál ügyfeleinek.
Ebben a gyakorlati példában látható egy speciális lámpatest és egy akusztikus
panel beszerelése. A Siegmund hegesztőasztalán villamosan vezető grafit
keféket (saját gyártmány) rögzítenek. Különösen azért készültek, hogy
megakadályozzák az elektrosztatikus töltést a gyártás során. Ezenkívül a kefék
lehetővé teszik az egyes részek könnyű mozgását, és megakadályozzák az
akrilüveg és profilok károsodását. A Siegmund hegesztőasztal párhuzamos
lyukmintája garantálja a kefék egységes elrendezését.
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ACÉL ÉPÍTŐIPAR

MARKTHALER GMBH & CO. KG,
KAUFBEUREN (DE)
Kép egy speciális gyűjtőedény gyártását mutatja.
Siegmund hegesztőasztalok segítségével a kis volumenű gyártási idő
csökkenthető 20 - 25%-kal.
Konténer súlya 6,4 tonna és szélessége 10 m, mélysége 2,5 m, hossza 2,5 m.
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MOTORBICIKLI TECHNOLÓGIA

WP PERFORMANCE SYSTEMS GMBH,
MUNDERFING (AT)
Házi tesztközpontban végzik a dinamikus és statikus alkatrészek tesztelését.
Teszt időtartalma 3-80 óra között van.
Kép teleszkópos kormánycső minőségi ellenőrzéséről készült.
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KORLÁT ÉPÍTŐIPAR

FÉM ÉPÍTŐIPAR GOEPPEL,
GROSSAITINGEN (DE)
Korlátiparban a modern rögzítő eszközök nélkül elképzelhetetlen rögzítés,
vágás, csiszolás, mérés, hegesztéskor. Siegmund rögzítőeszközök teret nyitnak
a harmadik dimenzióban végzett pontos és hatékony munkavégzésnek.
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AUTOMATIKUS, EMELÉSI ÉS SZÁLLÍTÁSI GÉPIPAR

SEMET MASCHINENBAU GMBH & CO. KG,
BRACKENHEIM (DE)
Kép egy teleszkópos csúszkát mutat be amin teherautó gyártása és
ellenőrzése folyik.
Teljes gyártás beleértve az ellenőrzést is Siegmund eszközökön történik.
Teleszkópos csúszka hossza 8 m, súly kb. 2 tonna és a csapágy terhelés
kb. 1,5 tonna.
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FŰTÉSTECNIKA

ETA HEIZTECHNIK GMBH, HOFKIRCHEN (AT)
Keverőfej és fa apriték ház épül Siegmund hegesztőasztalokon.
Gyártási idő darabonként 1,5 óra. Kész munakdarab átmérője 6 méter.
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MOZDONY ÉPÍTŐIPAR

VOITH TURBO, KIEL (DE)
Kép dizel-hidraulikus mozdony gyártását mutatja.
Plazma-nitrid hegesztőasztal kevés karbantartást igényel ezáltal
segíti a gyors felszerelést. Siegmund funkciónális rögzítőeszközök
gyors feldolgozást tesznek lehetővé kis volumenű gyártásnál is.
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FÉM ÉPÍTŐIPAR

HEINZ DUWE LAKATOSMESTER, GOETZIS (AT)
2008 óta Heinz Duwe egyszemélyes működésű cége kis darabok és kis méretű
különféle acélok és fémek gyártására specializálódott. Műhelye már évek óta
támaszkodik a Siegmund minőségére. A rugalmas hegesztő- és rögzítő asztalrendszer miatt könnyen átalakítható vagy kibővíthető bármikor.
Láthatja a polcszerkezet gyártását, valamint a csomagtartó egyéni felépítését is.
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MINTÁK

AGRIKON KAM KFT, KISKUNMAJSA (HU)
1993-óta Agrikon Kam Kft. gyártja a vezető kabinokat építőipari gépek,
traktorok és autóipari járművek számára. A kabin egyes elemeinek
hegesztéséhez az Agrikon Kam Kft. a gyártás során a megbízható minőségű
Siegmund hegesztő asztalokat használja.
Ebben a képsorozatban látható a sablonok összeállítása a daru kabinok
gyártásához. A finom állítható szorítók és derékszögek lehetővé teszik a
sablonok pontos rögzítését és hegesztését hajlítás nélkül. A sablon szükséges
módosítása esetén rövid időn belül lehetőség nyílik a beállítás átállítására a
rugalmasan használható tartozékoknak köszönhetően.
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FÉMMEGMUNKÁLÁS ÉS LEMEZFELDOLGOZÁS

STERN EDELSTAHL, GEIERSTHAL (DE)
A német Stern Edelstahl GmbH sok-sok generáció tapasztalataira támaszkodik,
és kiváló szolgáltatást nyújt a csővezeték-építés, a csarnokgyártás, a víz- és
szennyvíztechnológia, valamint a fémfeldolgozás területén. Annak érdekében,
hogy ügyfelei mindig a legmagasabb minőséget és megbízhatóságot kapják, a
Stern Edelstahl a termékeit a Siegmund hegesztőasztalokon és az új Siegmund
Workstation-on gyártja.
Lehetőségünk volt első kézből látni, hogy a Professional Extreme
hegesztőasztalokon milyen lemezösszetételeket és csődarabokat gyártottak.
A rövid szerszám átkapcsolási idejének és nagy pontosságának köszönhetően
a "Stern Edelstahl" képes versenyképesen gyártani a Siegmund hegesztő
asztalokon, és ügyfelei számára kiváló minőségű termékeket kínál

228

EGYEDI TERVEZÉS

FÉM ÉPÍTŐIPAR BOEHM GMBH,
EICHSTAETT (DE)
Képen látható vészhelyzeti lépcső egy középiskola tetején több összekapcsolt
Siegmund hegesztőasztalokon készült.
Kád alakú szerkezet súlya kb. 4 tonna, 15 mm-es acéllemez összehegesztésével
készült. Lépcső 10m hosszú és 1,35 m széles és 1,60 m magas.
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GÉP ÉS ÜZEM GYÁRTÁS

GROB-WERKE GMBH & CO. KG,
MINDELHEIM (DE)
Könnyített Siegmund hegesztőasztalokkal a vevők igényeinek megfelelő
gépeket gyártanak.
Siegmund rendszerrel kis mennyiségű egyedi designú időtakarékos, gyors
és rugalmas gyártás valósítható meg.
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VONAT ÉPÍTŐIPAR

STADLER BUSSNANG AG, BUSSNANG (CH)
Siegmund hegesztőasztalokon alumínium és egyéb különböző alkatrészek
összeszerelésével és összehegesztésével gyártják le a motorkicsikat.
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KANDALLÓ GYÁRTÁS

GREUB, LOTZWIL (CH)
Képek egyedi üveg front kandallók termelését mutatja be.
Siegmund hegesztőasztalok és szerszámok 20-30 % növelték a
termelékenységet.
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NAGYNYOMÁSÚ BERENDEZÉSEK

BHDT GMBH, HOENIGSBERG (AT)
Siegmund hegesztőasztalok megkönnyítették az izometrikus szakaszok
előregyártását. Mivel a nagy pontosságú asztalokon folyamatosan végezhetőek
a mérések. Így csökkentve az összeszerelés időtartalmát és az útómunkát.
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GÉPGYÁRTÁS

KUHN-GELDROP BV, GELDROP (NL)
A Kuhn-Geldrop BV 2009 februárja óta tagja a nemzetközi KUHN csoportnak,
amely mezőgazdasági gépek és járművek értékesítését végzi. A Geldrop
telephelye felelős a bálázó prések és bálázó gépek fejlesztéséért és gyártásáért.
Gyakorlati példánkban a gyártáshoz a lehető legnagyobb munkaterület
elérése érdekében két Siegmund hegesztőasztal csatlakoztatva volt, amelyek
megkönnyítik a hosszú alkatrészek hegesztését és zökkenőmentes rögzítését..
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SZEKRÉNY RENDSZER

KALFÉM, HUNGARY (HU)
1993 óta működő Kalfém Kft. egyedi megoldásokkal gyárt polc és szekrény
rendszereket Magyarországon. Ügyfélkörében a jól ismert benzinkutak mellett,
kisvállalkozások és a magánszemélyek is megtalálhatók.
A képen egy kabin gyártása látható Siegmund hegesztőasztalon. Rövid
felszerelési idő, és nagy pontosságnak köszönhetően Kalfém Kft. képes
versenyképes és nagyon jó minőségi termékek előállítására ügyfeleik
megelégedettségére.

235

FÉM ÉPÍTŐIPAR

KRAMPE JÁRMŰÉPÍTÉS, COESFELD (DE)
A Krample cég már több mint harminc éve épít a mezőgazdaság számára
önkiürítő berendezéseket valamint pótkocsikat Coesfeldben, Vesztfália
területén, ezalatt Németország piacvezető szállítójává vált. A cég jól
ismert egyedi fejlesztéseiről és szerekezetiről melyekkel a mezőgazdaság,
erdőgazdaság, építőipar és hulladékfeldolgozási ipar számára készítenek
szállítási megoldásokat.
A képeken egy gördülő félpótkocsi aluminium kijárójárnak gyártása
látható, ezt az elemet a kirakodáskor használják. Az alkatrészek egy
Professional Extreme 8.7-es hegesztőasztalon kerülnek összeállításra
és hegesztésre.
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EMELŐ ÉS SZÁLLÍTÁSI GÉPIPAR

MA METAL CONSTRUCTION, DIEBURG (DE)
A lépcsőktől kezdve, a terasztetőkön át, akár speciális konstrukciók – széles
termékválasztékkal rendelkezik MA Metal Construction (Dieburg, Németország),
mindezek szilárd, megbízható és pontos fémszerkezeti munkát követelnek meg.
Lehetőséget kaptunk arra, hogy megtekintsünk egy Professional Extreme 8.7
asztalon öszzeálíított szállítószalagot, mely húskészítmények továbbítására
szolgál. Csak a hegesztési munka kb 35 óra volt.
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ACÉL ÉPÍTŐIPAR

SCITEEX, WARSAW (PL)
Szabadon bővíthető - Több munkafelület, nagyobb rugalmasság.
Ha olyan nagy alkatrésze van, amely biztos és sima felületű rögzítést kíván
akkor nyilvánvalóan a platform rendszerre van szüksége, mely már számos
vevőnél bizonyított.
Az ismétlődő rendelések mutatják, hogy ezek a rendszerek már bizonyítottak.
Az ön előnye, hogy nagy alkatrészeket is tud pontosan és gyorsan gyártani.
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FÉM ÉPÍTŐIPAR

KUENZLE FÉMSZERKEZETGYÁRTÓ,
WEINFELDEN (CH)
Kuenzle Metallbau AG cég különböző fémszerkezetű termékeket gyárt építészek,
kivitelezők és magánvásárlók részére. Tökéletes tervezés és opitmálisan
felszerelt munkaterületek biztosítják a nagy rugalmasságot és pontosságot.
Magas minőségű termékeket gyártanak Siegmund hegesztőasztalokon.
Kép egy üvegfalú erkély sín profil gyártását mutatja. Munka a lehető
leggyorsabban és leghatékonyabban a Professional Extreme hegesztőasztalon
méretre elhelyezett végállító és szorító derékszögek segítségével történik. Sín és
az egyes darabok összehegesztése egyszerű és másodpercek kérdése.
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FÉM ÉPÍTŐIPAR

GETZNER TEXTIL AG, BLUDENZ (AT)
A Getzner Textil cég 1818-ban alakult és a magas minőségű Afrikai damaszk
termékek vezető gyártója a piacon lévő számos gyártó között. Nagyon
széleskörű innovatív termékcsoporttal rendelkezik a cég a divatruházat és a
technikai ruházati termékek területén. A folyamatosan változó idők ellenére a
Getzner Textil AG dolgozóinak innovatív gondolkodása a fő oka annak, hogy a
cég mind stratégiai és operációs szempontból is képes fenntartani és bővíteni
üzleti tevékenységét. Annak érdekében, hogy képes legyen alkalmazkodni,
és bővíteni különböző területeken a termelést gyorsan és önállóan a Getzner
céga Siegmund hegesztő és rögzítő rendszerekre támaszkodik. A termelésben
egy ütközés elleni védelemi a nagyfeszültségű kábelt, valamint a termelés egy
külön hegesztőasztalon adagolási rendszereket építenek. Miután egy hegesztési
folyamat kb. 9 – 10 órán át, a speciális asztalt megfordítják, és a tartályok
(3x 1000 Liter) a textil termeléshez készen állnak.
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FÉM ÉPÍTŐIPAR

BAX METAAL, BERGEIJK (NL)
Bax Metaal Hollandiában több mint 25 éve szakértelmével, minőségével és
megbízhatóságával áll vevői rendelkezésére egyedi fémlemez és csőszerkezet
gyártásban legyen az rozsdamentes acél, alumínium vagy acél. Bax Metaal
minősége világ piacvezető hegesztőasztalokra támaszkodva. Tényleges termelés
előtt a saját tervező részlegük az ügyfelekkel együtt kifejlesztik a projektet.
3 D-s modellek a Siegmund asztalok ideális alapok a pontos és gyors hegesztés
tervezéséhez. Egyes projektek gyárthatóságát és végrehajtását be kell vizsgálni
az ügyfelekkel együtt. Miután megrendelő biztosította a pontos terveket és
megtörtént az egyeztetés, lehet kezdeni a termelést. A Bax Metaal minden
esetben nagy jelentőséget biztosít a hatékonyságnak és pontosságnak, ezért
szinte minden gyártási lépést a Siegmund hegesztő asztalon hajtanak végre.
Köszönhetően a rugalmas munkafelület különböző projektek valósíthatók nagy
pontossággal. A rövid átkészülékezés is lehetővé teszi Bax Metaal nak, hogy
versenyképesen tudjon termelni és hogy hatékony és gazdaságos megoldást
tudjon biztosítani mindenprojekthez.
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SIEGMUND NYOMTATOTT MÉDIA

TERMÉK ÉS ALKALMAZÁS KATALÓGUS
768 OLDALON
• Teljes termék kínálatunk teljes körű áttekintése
• Speciális formatervezés, mint a T-hornyú asztalok, nyolcszögletű asztalok és sok más
• Megjelölt raktárkészlet
• Részletes technikai információk
• Alkalmazási minták minden cikkhez
• Széles körű tájékoztatást nyújt a Siegmund emelő és sín rendszerekről
• Sokféle tartozék készlet
• Sok érdekes gyakorlati példa
• Linkek a termékvideokhoz
• Információk a cégről
• 32 nyelven elérhető
• Teljes ár
Termék és alkalmazás katalógus az Ön nyelvén elérhető.

www.siegmund.com/
catalog

Termék és Alkalmazás katalógus
768 oldalon

TOVÁBBI NYOMTATOTT MEGJELENÉS

Katalógus
20 oldalon

Termékek és Promociók
244 oldalon

Szórólap Pozicionáló

Győződjön meg termékeink minőségéről és
látogasson el hozzánk a kiállítási standra.
Várjuk személyes találkozóra.

KÖVETKEZŐ KIÁLLÍTÁS NÉMETORSZGÁBAN:

KÖVETKEZŐ KIÁLLÍTÁS MAGYARORSZÁG:

Euroblech, Hannover

BAU, Muenchen

Automotive Hungary

23.10. – 26.10.2018
Csarnok 14, Stand K18

14.01. – 19.01.2019
Csarnok C6, Stand 332

2018.10.17-10.19

intec, Leipzig

Blechexpo, Stuttgart

MACH-TECH Hungary

05.02. – 08.02.2019
Csarnok 5, Stand B22/C23

05.11. – 08.11.2019
Csarnok 7, Stand 7316

2019.05.14-05.17

GYÁRTÓ:
Bernd Siegmund GmbH
Landsberger Str. 180
86507 Oberottmarshausen
Németország (Bajorország)
Tel. (0049) 0 82 03 / 96 07 - 0
Fax (0049) 0 82 03 / 96 07 - 33
E-Mail: info@siegmund.com
www.siegmund.com

Weldmatic kft.
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tel: 06 24 444 444
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