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ТОВАР З  
ОБКЛАДИНКИ

Мобільний регульований 
по висоті стіл

Чи то складальний стіл, затискний стіл або додаткове 
робоче місце – мобільний регульований по висоті 
стіл від Siegmund має різні можливості застосування. 
Індивідуально регульована робоча висота забезпечує 
ергономічне і зручне положення спини користувача.  
При цьому, робота може бути виконана з високою  
точністю і ефективністю.

Подальша інформація на сторінці 10.

ОСНОВНИЙ КАТАЛОГ  
768 СТОРІНОК

Цей флаер є лише витягом з широкого 
асортименту продукції Bernd Siegmund GmbH. 
Інші аксесуари і запасні частини можна знайти 
на сайті www.siegmund.com або в нашому 
великому каталозі.

Зварювальні та затискні столи № 1 у світі – 
швидка і точна система для індивідуальних 
підприємців та для мультинаціональних 
корпорацій.

ШАНОВНІ ПАНІ ТА ПАНОВЕ

Точні монтажні столи з модульними аксесуарами в даний час є стандартним 
обладнанням на багатьох виробничих підприємствах. Будучи найбільшим  
в світі виробником зварювально-затискних столів, ми знаходимося на  
лідируючих позиціях в нашій галузі. Серед іншого, ми пропонуємо Вам  
найтвердіший і популярний зварювальний стіл – Professional Extreme 8.8  
(порівняння матеріалів на сторінках 18 і 19).  

Якщо у вас ще немає продуктів Siegmund, найперший зварювальний стіл  
відразу ж переконає вас у його перевагах. Незалежно від того, чи робите  
ви окремі деталі або серії – точний стіл від Siegmund безперечно окупиться. 
Зварювально-затискний стіл забезпечить надійну і довговічну основу  
вашим проектів.  

Родзинкою цього флаера є нові спеціальні пропозиції і акції.  

Усі продукти мають символи для ідентифікації унікального  
матеріалу Siegmund і способу обробки поверхні. Додаткову інформацію і  
пояснення можна знайти на сторінках 58 і 59.  

Точки поруч із кожною позицією показують наявність товару на складі. У Siegmund 
майже всі позиції постійно знаходяться в наявності і готові до негайного відвантаження.  

= В наявності на складі  
= Під замовлення  

Переконайте себе в якості наших продуктів і відвідайте нас на виставці.  
Дати найближчих виставок можна знайти на зворотньому боці цього флаєра.  

Сподіваємося, Ви отримаєте задоволення від нашої презентації.
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Нові спеціальні пропозиції: 
ЗВАРЮВАЛЬНІ СТОЛИ ВКЛЮЧНО З АКСЕСУАРАМИ

ВОСЬМИКУТНІ СТОЛИ

SIEGMUND WORKSTATION

УПОРИ

КУТНИКИ

БОЛТИ

СТРУБЦИНИ

ПРИЗМИ & ОПОРИ

ШВИДКОЗАТИСКНА СТРУБЦИНА

SUB TABLE BOX

АКСЕСУАРИ

НАСТІЛЬНИЙ ПРЕС

ЛЕЩАТА

СИСТЕМА МАГНІТНИХ ЗАТИСКІВ

ЗАТИСКНІ ПЛИТИ

ПНЕВМАТИЧНИЙ ЗАТИСК

СПОЛУЧНІ ЕЛЕМЕНТИ

ПРОДУКЦІЯ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА СТОЛОМ

Загальносвітова практика
SIEGMUND В ДІЇ.

Новинки від Siegmund
Мобільний регульований по висоті стіл
на стор. 10
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НОВИНКИ ВІД SIEGMUND

МОБІЛЬНИЙ РЕГУЛЬОВАНИЙ ПО ВИСОТІ СТІЛ

Встановіть нові стандарти  
ергономічної роботи і скористайтеся 
універсальними можливостями 
застосування регульованого по  
висоті столу Siegmund.

на Cтор. 10

СТРУБЦИНИ SYSTEM 22

Усі затискачі 22 системи тепер 
доступні в новому дизайні.

Стор. 116

ЗАТИСК ДЛЯ ТРУБ УНІВЕРСАЛЬНИЙ SYSTEM 28

Найвища функціональність і ідеальний 
дизайн – наш універсальний затиск  
для труб був відзначений міжнародною 
нагородою iF Design Award 2019.

Стор. 167
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СПЕЦІАЛЬНІ ПРОПОЗИЦІЇ
Усі спеціальні пропозиції в одному місці! Цей огляд показує 
вам наші поточні пропозиції і де їх знайти в цьому флаєрі.

Швидкозатискна струбцина

176,00 €
замість 212,00 €

Див. сторінку 91

Швидкозатискний  
горизонтальний затиск

192,00 €
замість 232,00 €

Див. сторінку 92

U-подібний блок 1000 мм

1.368,00 €
замість 1.648,00 €

Див. сторінку 75

Кутова прив'язка

331,00 €
замість 400,00 €

Див. сторінку 71

Затискна рамка

331,00 €
замість 400,00 €

Див. сторінку 72

Призма з поліаміду для струбцин

109,00 €
замість 132,00 €

Див. сторінку 118

U-подібний блок 1000 мм

1.511,00 €
замість 1.819,00 €

Див. сторінку 110

Упор 500 S

305,00 €
замість 368,00 €

Див. сторінку 103

Універсальний кутник

1.138,00 €
замість 1.370,00 €

Див. сторінку 107

Фіксучий конус

140,00 €
замість 168,00 €

Див. сторінку 176

Плоский кут 175

163,00 €
замість 197,00 €

Див. сторінку 138

Кутник 275 L

217,00 €
замість 262,00 €

Див. сторінку 143

Кутник 200 L

243,00 €
замість 294,00 €

Див. сторінку 141

Кутова прив'язка

577,00 €
замість 696,00 €

Див. сторінку 150

Поворотний кутник 275

677,00 €
замість 814,00 €

Див. сторінку 148
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На додаток до наших вже існуючих логістичних та 
виробничих об'єктів, компанією було побудовано нову 
будівлю в місті Оберотмарсхаузен.

НАША МЕТА: СВОЄЧАСНА НАЯВНІСТЬ

На протязі багатьох років компанія Bernd Siegmund GmbH успішно виробляє та 
продає зварювальні та затискні столи по всьому світу. Будучи кращими у світі у 
цьому сегменті, у нас є більше 60.000 кв.м площі для виробництва і зберігання 
нашого великого асортименту продукції на наших нових підприємствах в 
Оберотмарсхаузені та Скавіні.  

У Оберотмарсхаузені (приблизно у 5 км від Гроссайтінгена) була побудована 
нова штаб-квартира компанії із складською площею 18.000 кв.м. Завдяки 
збільшеній площі складування ми зможемо скоротити терміни доставки по 
всьому світу і стати сусідами з такими брендами як Amazon, BMW, Aldi і Lidl.

Розташування групи компаній:  
Oberottmarshausen (D), Deggingen (D),  
Gossau (CH), Skawina (PL), Lublin (PL), Ningbo (CN)

Робоча площа бл. 150.000 кв.м.,  
площа виробництва і склад бл. 60.000 кв.м.
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Унікальні матеріали, розроблені компанією  
Siegmund, дають можливості, яких немає у звичайних 
зварювальних столів. Переконайтеся самі.

НАШІ СИЛЬНІ СТОРОНИ - ВАШІ ПЕРЕВАГИ:

НАЙТВЕРДІШІ ЗВАРЮВАЛЬНІ СТОЛИ
• Надзвичайна твердість столів Professional Extreme за рахунок 

спеціально розробленого сплаву
• Завдяки плазмовому азотуванню зварювальні столи більш 

довговічні, стійкі до корозії і зносу
• Значно менше прилипання зварювальних бризок
• Рівна поверхня навіть після декількох років використання 

загартованих версій (Professional Extreme 8.7 і 8.8)

ПОВЕРХНЕВО-ЗАГАРТОВАНІ АКСЕСУАРИ
• Поліпшений захист від корозії
• Поліпшений захист від подряпин
• Поліпшений захист від зварювальних бризок

ІНОВАЦІЙНА МОДУЛЬНА СИСТЕМА
• Модульна, сумісна, індивідуальна - зварювальна і затискна 

система, відповідна Вашим вимогами
• Спеціальні рішення, що відповідають вимогам замовника

ГЕОГРАФІЯ
• Будучи найбільшим виробником зварювальних столів, 

ми маємо дилерську мережу в більш ніж 50 країнах
• Велика команда розробників знаходиться в 

постійному контакті з нашими клієнтами

ЯКІСТЬ
• Новинки, високоякісні матеріали, точна обробка
• Безперервний розвиток продуктів у співпраці з 

клієнтами, а також наш досвід

МІСТКІСТЬ
• Складське приміщення 26.000 кв.м.
• Близько 2.000 - 5.000 зварювальних та затискних столів і 

1 мільйона аксесуарів



www.siegmund.com

www.siegmund.com/Vmovies www.siegmund.com/Vpractice www.siegmund.com/Vexhibition-info
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Відвідайте наш сайт www.siegmund.com і отримаєте уявлення про світ 
Siegmund. Відкрийте для себе повний асортимент продукції, а також 
безліч відео і спеціальних пропозицій. Ми з нетерпінням чекаємо на Вас!

ВІДЕОРОЛИКИ І ФІЛЬМИ

Багато відеороликів про наші товари і  
прикладах їх використання, а також фільми  
з виставок і відео екстраординарного  
тесту на витривалість нашого найміцнішого 
зварювального столу Professional Extreme.

SIEGMUND В ДІЇ

Відкрийте для себе приклади 
використання з різних областей 
застосування і секторів економіки 
з усього світу.

ДАТИ ВСІХ ВИСТАВОК

Переконайтеся в якості наших 
продуктів, відвідайте наш виставковий 
стенд. Дати всіх німецьких і 
міжнародних виставок можна знайти в 
нашому календарі виставок.

Наші каталоги 
доступні на 35  

мовах в більш ніж  
50 країнах.



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

bernd_siegmund_gmbhsiegmundgroup

siegmundtables berndsiegmundgmbh
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Новинки, події або спеціальні 
пропозиції – стежте за нами і будьте 
в курсі останніх новин.

ПОТОЧНІ МЕДІАМАТЕРІАЛИ

Вся поточна друкована інформація 
флаєри та каталоги, доступна для 
завантаження на нашій сторінці в 
інтернеті.

ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗБІРЦІ

Наші інструкції по збірці допоможуть 
Вам крок за кроком встановити Ваш 
зварювальний стіл Siegmund.

ВСІ АКСЕСУАРИ ТА  
НАБОРИ З АЛЮМІНІЮ

Всі набори аксесуарів і спеціальні 
комплекти, включаючи продукцію 
з алюмінію, Ви знайдете в нашому 
інтернет-магазині.

Слідкуйте  
за нами
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МОБІЛЬНИЙ РЕГУЛЬОВАНИЙ ПО ВИСОТІ СТІЛ
ЕРГОНОМІЧНА І ЗРУЧНА РОБОТА

Чи то складальний стіл, затискний стіл 
або додаткове робоче місце – мобільний 

регульований по висоті стіл від Siegmund має  
різні можливості застосування.

ПЕРФОРОВАНА ПЛИТА SIEGMUND – 
МІЦНА РОБОЧА ПОВЕРХНЯ

Ми пропонуємо перфоровані пластини з 
плазмовим азотуванням з різними системними 
отворами діаметром 16, 22 і 28 мм з різних 
матеріалів. Отвори на поверхні дозволяють 
легко закріплювати деталі за допомогою 
аксесуарів Siegmund.

БАЗОВА РАМА – 
МІЦНА І МОБІЛЬНА

Міцна сталева конструкція забезпечує 
стабільність навіть при регулюванні 
робочої висоти.

РОБОТА НА  
РІЗНІЙ ВИСОТІ

Індивідуально регульована робоча висота 
забезпечує ергономічне і зручне положення 
спини користувача. При цьому, робота 
може бути виконана з високою точністю і 
ефективністю.

Розміри регульованого по висоті стола (Д х Ш х В): 1200 х 800 х 1000 мм  
Вага регульованого по висоті столу (без перфорованої пластини) : близько 65 кг



700 – 1.000 mm
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МОБІЛЬНИЙ РЕГУЛЬОВАНИЙ ПО ВИСОТІ СТІЛ

Розміри регульованого по висоті стола (Д х Ш х В): 1200 х 800 х 1000 мм  
Вага регульованого по висоті столу (без перфорованої пластини) : близько 65 кг

Радощі і задоволення 
на роботі!

ПЕРФОРОВАНІ ПЛИТИ
(1200 x 800 мм)

• отворами: Ø 16 мм, Ø 22 мм або Ø 28 мм
• високоякісна сталь S355J2+N + плазмове азотування
• Інструментальна сталь + плазмове азотування
• Приклади комплектацій з точним регулюванням

БАЗОВА РАМА

• Сталева конструкція  
• З порошковим покриттям
• Буде доставлений попередньо зібраним

РЕГУЛЮВАННЯ ВИСОТИ

• Ручний гідравлічний насос  
• Робоча висота від близько 700 до 1.000 мм

РОЛИКИ

• Два колеса з блокувальним гальмом  
• Два ролики для великої ваги

ТРИМАЮЧА ЗДАТНІСТЬ

• Максимальна вантажопідйомність включено 
Приклади комплектацій 500 кг



SYSTEM 16 SYSTEM 22 SYSTEM 28 PREMIUM LIGHT
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МОБІЛЬНИЙ РЕГУЛЬОВАНИЙ ПО ВИСОТІ СТІЛ
ЕРГОНОМІЧНА І ЗРУЧНА РОБОТА

Мобільний регульований по висоті стіл  
включно з прикладами комплектацій 1200 x 800 мм

Мобільний регульований по висоті стіл  
включно з прикладами комплектацій 1200 x 800 мм

Мобільний регульований по висоті стіл  
включно з прикладами комплектацій 1200 x 800 мм

Мобільний регульований по висоті стіл  
включно з прикладами комплектацій 1200 x 800 мм

Ø 16 мм Ø 22 мм Ø 28 мм

Посилена інструментальна сталь X8.7,
плазмове азотування поверхні, чорніння проти корозії

отвори Ø 16 мм 
Сітка отворів 50х50 мм на поверхні столу 
Товщина матеріалу близько 12 мм

2.125 €
Артикул 2-169910

високоякісна сталь S355J2+N
плазмове азотування поверхні, воронування проти корозії

отвори Ø 22 мм 
Сітка отворів 100x100 мм на поверхні столу 
Товщина матеріалу близько 18 мм

2.197 €
Артикул 2-229910

Посилена інструментальна сталь X8.7,
плазмове азотування поверхні, чорніння проти корозії

отвори Ø 28 мм
Сітка отворів 100x100 мм на поверхні столу 
Товщина матеріалу близько 15 мм

2.089 €
Артикул 2-289910

Ціни вказані з ПДВ, без упаковки та траспортних витрат.
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МОБІЛЬНИЙ РЕГУЛЬОВАНИЙ ПО ВИСОТІ СТІЛ

Мобільний регульований по висоті стіл  
включно з прикладами комплектацій 1200 x 800 мм

Ø 28 мм

ІНШІ НАБОРИ ОСНАЩЕННЯ

Інформацію і прайс для усіх систем (16, 22 і 28) можна 
знайти в Інтернеті на сайті www.siegmund.com і на 
наступних сторінках:

Стор. 45

Стор. 49

Стор. 53

СПЕЦІАЛЬНА  
ПРОПОЗИЦІЯ

Мобільний регульований по висоті стіл  
включно з прикладами комплектацій 1200 x 800 мм  
і набором інструментів

Загартована інструментальна сталь, особливий сплав Siegmund X8.7,
додатково плазмове азотування і BAR-покриття

отвори Ø 16 мм  
Сітка отворів 50х50 мм на поверхні столу  
Товщина матеріалу близько 12 мм

СПЕЦІАЛЬНА ПРОПОЗИЦІЯ  1
включно з набором інструментів А

2.484 €
Артикул 2-165320 Ø 16 мм

СПЕЦІАЛЬНА ПРОПОЗИЦІЯ  2
включно з набором інструментів В

2.740 €
Артикул 2-165340

Ø 16 мм



SUB TABLE BOX
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ВАШІ ІНСТРУМЕНТИ ЗАВЖДИ ПІД РУКОЮ

Отримайте новий стандарт  
Siegmund у своїй майстерні.

ОРГАНІЗАЦІЯ І ЗБЕРІГАННЯ
З ящиком ST Box всі Ваші інструменти 
завжди будуть під рукою. Створіть місце для 
зберігання під Вашим зварювальним столом.

360 мм для ящиків

ТРИМАЮЧА ЗДАТНІСТЬ
Ящик ST Box витримує до 100 кг.  
Кожен короб витримує до 50 кг.

ГАРНИЙ ЗАХИСТ
Повністю закритий корпус захищає вміст 
ящиків від бруду і зварювальних бризок.

МОНТАЖ
Незалежно від розміру столу  
або ребра, ящик ST Box може 
бути прикріплений до будь-якого 
зварювального столу Siegmund.

ЗБІРКА
З кожною посилкою буде 
доставлена інструкція по збірці. 
Після складання Ви зможете 
легко встановити ящик ST Box під 
зварювальний стіл.



System 22

System 28 Basic

System 16

System 16 Basic

System 28

Розмір ящика ST Box (Д х Ш х В):
630 x 510 x 420 мм  

Вага ящика ST Box без коробів:
бл. 27,5 – 29,5 кг

Організуйте під Вашим  
столом простір для зберігання 

з ящиком ST Box від Siegmund.

ЯЩИК ST BOX ДЛЯ ЗВАРЮВАЛЬНИХ СТОЛІВ

Інформацію, 
ціни і спеціальні 
пропозиції Ви 
знайдете на 
сторінці 94

ЯЩИК ST BOX ДЛЯ ЗВАРЮВАЛЬНИХ СТОЛІВ

Інформацію, 
ціни і спеціальні 
пропозиції Ви 
знайдете на 
сторінці 94

ЯЩИК ST BOX ДЛЯ ЗВАРЮВАЛЬНИХ СТОЛІВ

Інформацію, 
ціни і спеціальні 
пропозиції Ви 
знайдете на 
сторінці 126

ЯЩИК ST BOX ДЛЯ ЗВАРЮВАЛЬНИХ СТОЛІВ

Інформацію, 
ціни і спеціальні 
пропозиції Ви 
знайдете на 
сторінці 188

ЯЩИК ST BOX ДЛЯ ЗВАРЮВАЛЬНИХ СТОЛІВ

Інформацію, 
ціни і спеціальні 
пропозиції Ви 
знайдете на 
сторінці 188



www.siegmund.com/catalog-order

Наш новий каталог продуктів 
і рішень тепер доступний на 
вашій мові!

768 сторінок
Товари та рішення  

Siegmund, практичні 
приклади та багато 

 іншого.

ЗАПИТАЙТЕ ЗАРАЗ АБСОЛЮТНО БЕЗКОШТОВНО

• повний огляд нашого асортименту
• спеціальні конструкції, такі як: столи Т-слот, восьмикутні і інші
• детальна технічна довідка
• приклади використання для всіх виробів
• більш детальна інформація про рейкові та платформні системи Siegmund
• доступний на 32 мовах
• всі ціни Отримайте безкоштовний каталог, 

заповніть QR-код або заповнивши 
форму замовлення на сторінці 242.



www.siegmund.com/Vtablepress

2x 280510 1x 28004643

+

Випряміть деформовані сталеві 
вироби, видаліть нерівності або 
напругу матеріалу за допомогою 
нового настільного пресу.

СПЕЦІАЛЬНА ПРОПОЗИЦІЯ
Siegmund Настільний  
прес включно з 2  
видкозатискними болтами
Артикул 4-28004643.Set

Обмежені до  
250 штук по  
всьому світу!

Прайс-лист 128 € Прайс-лист 1.455 €

Загальна ціна 1.583 €
Економія 263 €

Спеціальна  
пропозиція

1.320 €

Ціни вказані з ПДВ, без упаковки та траспортних витрат.

SIEGMUND НАС ТІЛЬНИЙ ПРЕС

Ідеальні зварні шви завдяки випрямлянню перед зварюванням

• Висока притискна сила 2,5 тонни при робочій силі біля 330 Н   
• Можлива робота у вертикальному положенні   
• Можна згинати і випрямляти труби діаметром до Ø 42 мм   
• Бездоганний результат без штампів   
• Зручна робота в кутах без пошкодження внутрішньго шва

Відскануйте QR-код для 
отримання додаткової 
інформації та аксесуарів.Подальша інформація на сторінці 196
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ЗВАРЮВАЛЬНІ СТОЛИ
Базовий матеріал - це основа високої 
твердості і довговічності.  

 Вибравши стіл Siegmund, Ви заощаджуєте 
гроші. Завдяки чудовій якості наших 
зварювальних столів, Ви отримаєте 
інструмент, який допоможе Вам працювати 
більш точно і з меншою кількістю браку.

без плазмового азотування з плазмовим азотуванням з плазмовим азотуванням з плазмовим азотуванням

Твердість у Віккерсах Внутрішня твердість  близько 165 – 220 Віккерсів Внутрішня твердість близько 165 – 220 Віккерсів 
Поверхнева твердість близько 450 – 750 Віккерсів

Внутрішня твердість близько 280 – 340 Віккерсів 
Поверхнева твердість близько 450 – 850 Віккерсів

Внутрішня твердість близько 360 – 420 Віккерсів 
Поверхнева твердість близько 500 – 900 Віккерсів

Матеріал

Внутрішня твердість

Поверхнева твердість

Удароміцність

Стійкість до виникнення подряпин

Захист від зварювальних бризок

Захист від корозії

Точкове навантаження

Площинність в новій якості

Підтримка площинності при інтенсивному 
використанні

Строк служби

Спеціальний базовий 
матеріал S355J2+N

BAR-покриття  
Азотування  
Перехідна область  

Спеціальний базовий матеріал 
S355J2+N  

Перехідна область  
Азотування  
BAR-покриття

Ми хотіли б, щоб з нашої градацією Вам було простіше порівняти різні матеріали і вибрати відповідний стіл для зварювання.
Також відноситься до Базових столів 28 системи. 
Також відноситься до Базових столів 16 системи.

ПОРІВНЯННЯ ТВЕРДОСТІ: ПОВЕРХНЕВА ТВЕРДІСТЬ
Плазмове азотування з наступним покриттям BAR захищає від подряпин, корозії і зварювальних бризок.

Приблизні значення в Віккерсах

з плазмовим азотуванням
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без плазмового азотування з плазмовим азотуванням з плазмовим азотуванням з плазмовим азотуванням

Твердість у Віккерсах Внутрішня твердість  близько 165 – 220 Віккерсів Внутрішня твердість близько 165 – 220 Віккерсів 
Поверхнева твердість близько 450 – 750 Віккерсів

Внутрішня твердість близько 280 – 340 Віккерсів 
Поверхнева твердість близько 450 – 850 Віккерсів

Внутрішня твердість близько 360 – 420 Віккерсів 
Поверхнева твердість близько 500 – 900 Віккерсів

Матеріал

Внутрішня твердість

Поверхнева твердість

Удароміцність

Стійкість до виникнення подряпин

Захист від зварювальних бризок

Захист від корозії

Точкове навантаження

Площинність в новій якості

Підтримка площинності при інтенсивному 
використанні

Строк служби

Наші бестселери Professional Extreme 8.7 і 8.8:
виняткова твердість і довговічність

Тест на міцність -
Professional Extreme:

BAR-покриття  
Азотування  
Перехідна область  

Посилена інструментальна сталь із 
спеціального сплаву Siegmund X8.7  

Перехідна область  
Азотування  
BAR-покриття

BAR-покриття  
Азотування  
Перехідна область  

Посилена інструментальна сталь із 
спеціального сплаву Siegmund X8.8  

Перехідна область  
Азотування  
BAR-покриття

Показує поліпшення властивостей за останні кілька років.
Бічна поверхня Professional Extreme 8.7 і 8.8 зроблена зі спеціального базового 
матеріалу S355J2+N з плазмовим азотуванням і чорнінням проти корозії.

ПОРІВНЯННЯ ТВЕРДОСТІ: ВНУТРІШНЯ ТВЕРДІСТЬ
Висока базова твердість є основою загальної твердості і забезпечує ударостійкість і довговічність зварювального столу.

Приблизні значення в Віккерсах



 1

 2

 3

 4

 5  6

SYSTEM 16

PROFESSIONAL 750

PROFESSIONAL EXTREME 8.7

SYSTEM 16

SYSTEM 28

SYSTEM 22

Правильна робоча основа для кожного 
завдання – огляд систем Siegmund

Для простих виробів з малою вагою 
(до 1.000 кг на стандартну опору), 
ми рекомендуємо 16 систему. 
Завдяки стандартній сітці отворів в 
50 мм, ви можете легко затиснути 
навіть найдрібніші деталі.

Все більше покупців 
вибирають 22 систему. 
Вона стабільніше 16 
системи і легше 28 
системи.

Для реалізації великих проектів 
ідеально підходить 28 система. 
Тут кожна стандартна опора може 
бути завантажена до   
2 000 кг. За допомогою аксесуарів 
Ви отримуєте надійні затискні 
пристрої для кріплення великих і 
важких виробів.

Завдяки модульній конструкції 
Siegmund всі системи можуть бути 
з'єднані за допомогою сполучних 
елементів.

ДЛЯ ФІЛІГРАННИХ ЗАВДАНЬ

МАТЕРІАЛИ

Товщина матеріалу близько 11,5 – 13 мм

високоякісна сталь S355J2+N
плазмове азотування поверхні, воронування проти корозії

Посилена інструментальна сталь X8.7,
плазмове азотування поверхні, чорніння проти корозії

ОТВОРИ Ø 16 мм

1. Сітка отворів 50х50 мм на поверхні столу  
2. Отвори радіусом 2 мм  
3. Радіус скруглення кутів і країв столу 3 / 6 мм   
4.  Висота бічної сторони 100 мм  

Крок отворів на бічній поверхні 25 мм  
5. Зі шкалою на поверхні столу  
6. Конструкція посилена ребрами жорсткості

ПОЄДНУВАНЕ
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PROFESSIONAL 750 PROFESSIONAL 750

PROFESSIONAL EXTREME 8.7 / 8.8
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ПОТУЖНІШЕ 16 СИСТЕМИ, ДЕШЕВШЕ 28 СИСТЕМИ

МАТЕРІАЛ

Товщина матеріалу близько 17 – 19 мм

високоякісна сталь S355J2+N
плазмове азотування поверхні, воронування проти корозії

ОТВОРИ Ø 22 мм

1.  Діагональна сітка отворів 100х100 мм  
на поверхні столу   

2. Отвори радіусом 2,5 мм
3. Радіус скруглення кутів і країв столу 3 / 6 мм   
4.  Висота бічної сторони 150 мм  

Крок отворів на бічній поверхні 50 мм  
5. Зі шкалою на поверхні столу  
6. Конструкція посилена ребрами жорсткості

ДЛЯ ВАЖКИХ ЗАВДАНЬ

МАТЕРІАЛИ

Товщина матеріалу близько 24,5 – 27 мм

високоякісна сталь S355J2+N
плазмове азотування поверхні, воронування проти корозії

Посилена інструментальна сталь X8.7 / X8.8,
плазмове азотування поверхні, чорніння проти корозії

ОТВОРИ Ø 28 мм

1.  Діагональна сітка отворів 100х100 мм  
на поверхні столу   

2. Отвори радіусом 3 мм  
3. Радіус скруглення кутів і країв столу 3 / 6 мм   
4.  Висота бічної сторони 200 мм  

Крок отворів на бічній поверхні 50 мм  
5. Зі шкалою на поверхні столу  
6. Конструкція посилена ребрами жорсткості
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ВИГІДНЕ РІШЕННЯ

МАТЕРІАЛ

Товщина матеріалу близько 11,5 – 13 мм

високоякісна сталь S355J2+N
плазмове азотування поверхні, воронування проти корозії

ОТВОРИ Ø 16 мм

1. Сітка отворів 50х50 мм на поверхні столу  
2. Отвори радіусом 2 мм  
3. Радіус скруглення кутів і країв столу 3 / 6 мм   
4. Висота бічної сторони 50 мм  
5. Крок отворів на бічній поверхні 50 мм  
6. Конструкція посилена ребрами жорсткості

ВИГІДНЕ РІШЕННЯ

МАТЕРІАЛ

Товщина стільниці близько 24,5 – 27 мм

високоякісна сталь S355J2+N
без плазмового азотування

ОТВОРИ Ø 28 мм

1.  Сітка отворів 100x100 мм на поверхні столу  
2. Отвори радіусом 3 мм  
3.  Радіус скруглення кутів і країв столу 3 / 6 мм   
4. без бічної стінки  
5. Фаска 8x45° для монтажу столу  
6. Отвори M12 з 4 сторін через кожні 200 мм



Заощаджуйте до 40%  
робочого часу зі 

зварювальним столом Siegmund.

Завдяки високій точності зварювально-складальних 
столів Siegmund, Ви можете працювати швидше, точніше 
і з меншою кількістю браку.

За дуже короткий час Ви можете скласти безліч варіантів 
з модульною системою Siegmund. Це зменшує час 
настройки та економить простір і витрати на зберігання.
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ВИГІДНЕ РІШЕННЯ

Ціни на всі столи знижені в порівнянні з основним каталогом.

СТОЛИ BASIC

Розміри столу
з кроком 50x50 мм

з плазмовим азотуванням 1

1,0 x 1,0 м 1.476 €
4 Опори | близько 183 кг 4-161010.P

1,2 x 0,8 м 1.476 €
4 Опори | близько 173 кг 4-161025.P

1,2 x 1,2 м 1.921 €
4 Опори | близько 242 кг 4-161015.P

1,5 x 1,0 м 2.069 €
4 Опори | близько 244 кг 4-161035.P

Загальне максимально дозволене статичне навантаження на 4 опори 1.000 кг при рівномірному розподілі ваги (тільки для стандартних опор). � = В наявності на складі        
� = Під замовлення

ОПОРИ СТОЛУ

Артикул 161856 4-160877.XX 4-161855.XX 2 4-160879.XX 2 4-160874.XX
Навантаження на одну опору 1.000 кг 1.000 кг 200 кг 200 кг 1.000 кг
Висота опори 815 мм 550 – 950 мм 815 мм 600 – 900 мм 815 мм
Висота робочої поверхні 850 мм 600 – 1.000 мм 850 мм 650 – 950 мм 850 мм
Pегулювання за допомогою верньєра 50 мм 40 мм 50 мм 40 мм 50 мм
Доплата за опору включено
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Примітка для роликів:  через ризик перекидання не допускається використання для столів 1,2 х 0,8 м.

НАБОРИ

Струбцина Болт Упор Кутник Кутник Кутник 
Матеріал воронований / 

азотований воронований азотований азотований азотований азотований
Артикул 160610 160510 160420.N 160108.N 160110.N 160162.N
Базовий набір 1: 4-161200 4 x 12 x 8 x 4 x 2 x 1.032 €
Базовий набір 2: 4-161300 8 x 16 x 10 x 4 x 4 x 2 x 1.712 €

Ціни вказані з ПДВ, без упаковки та траспортних витрат. 

Новинки, події або спеціальні 
пропозиції – стежте за нами і 
будьте в курсі останніх новин.

СЛІДКУЙТЕ ЗА НАМИ
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� = В наявності на складі        
� = Під замовлення

МИ РЕКОМЕНДУЄМО ДЛЯ ВСІХ ЗВАРЮВАЛЬНИХ СТОЛІВ SIEGMUND:

ЗАСІБ ПРОТИ ПРИЛИПАННЯ
Незаймиста, водорозчинна рідина 
поряд з плазмовим азотуванням 
запобігає прилипанню зварювальних 
бризок до поверхні.

20 €
Артикул 2-000924

SUB TABLE BOX
для System 16 Basic:
Зручний монтаж, 2 ящики 
входять в ST Box.

544 €
Артикул 2-161900.1

Сумісність

Всі аксесуари Siegmund 
16 системи підходять для 
базових столів 16 системи.

з плазмовим азотуванням

Відмінний захист від корозії, 
подряпин і зварювальних бризок.

НАБІР АКСЕСУАРІВ 163999
(Безкоштовно в усіх наборах)

160402.N Ексцентриковий упор  
160852 Шестигранний ключ 
160820 Щітка 
000942 Комбінований брусок  
000911 Зразок CleanBasic  
000921 Зразок Anti-Spatter  
160920 Тримач пальника 

СПЕЦІАЛЬНА  
ПРОПОЗИЦІЯ

високоякісна Сталь S355J2+N,
додатково плазмове азотування і BAR-покриття, отвори з кроком 50x50 мм

отвори Ø 16 мм  
Сітка отворів 50х50 мм на поверхні столу  
Крок отворів на бічній поверхні 50 мм  
Товщина матеріалу близько 11,5 – 13 мм

ЗВАРЮВАЛЬНИЙ СТІЛ З ОСНАЩЕННЯМ:

2.415 €
замість 4.033 € Каталожна вартість
Артикул 4-168625.P

включено

Цінність: 136 €

BASIC  
1200 x 800 x 50 мм

SIEGMUND ОСНОВНИЙ КАТАЛОГ

Весь спектр нашого асортименту 
представлений в каталозі товарів 
і прикладів використання на 768 
сторінках. Каталог переведений 
на 32 мови.

включено Перехідна 
втулка
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ДЛЯ ФІЛІГРАННИХ ЗАВДАНЬ

Ціни на всі столи знижені в порівнянні з основним каталогом.

СТОЛИ PROFESSIONAL 750 PROFESSIONAL EXTREME 8.7

Розміри столу
з кроком 50x50 мм

без плазмового азотування 1
з кроком 50x50 мм

з плазмовим азотуванням 2
з кроком 50x50 мм

без плазмового азотування 1
з кроком 50x50 мм

з плазмовим азотуванням 2

1,0 x 0,5 м 1.251 € 1.367 € 1.408 € 1.524 €
4 Опори | близько 128 кг 4-160005 4-160005.P 4-160005.X07 4-160005.X7

1,0 x 1,0 м 1.691 € 1.830 € 1.840 € 1.980 €
4 Опори | близько 193 кг 4-160010 4-160010.P 4-160010.X07 4-160010.X7

1,2 x 0,8 м 1.691 € 1.830 € 1.993 € 2.133 €
4 Опори | близько 195 кг 4-160025 4-160025.P 4-160025.X07 4-160025.X7

1,2 x 1,2 м 2.040 € 2.280 € 2.352 € 2.591 €
4 Опори | близько 261 кг 4-160015 4-160015.P 4-160015.X07 4-160015.X7

1,5 x 1,0 м 2.200 € 2.413 € 2.503 € 2.716 €
4 Опори | близько 281 кг 4-160035 4-160035.P 4-160035.X07 4-160035.X7

1,5 x 1,5 м 2.953 € 3.241 € 3.295 € 3.583 €
4 Опори | близько 397 кг 4-160050 4-160050.P 4-160050.X07 4-160050.X7

2,0 x 1,0 м 2.847 € 3.241 € 3.188 € 3.583 €
4 Опори | близько 354 кг 4-160020 4-160020.P 4-160020.X07 4-160020.X7

2,0 x 1,2 м 3.446 € 3.848 € 3.915 € 4.317 €
4 Опори | близько 415 кг 4-160060 4-160060.P 4-160060.X07 4-160060.X7

2,4 x 1,2 м 4.000 € 4.421 € 4.618 € 5.039 €
6 Опори | близько 503 кг 4-160030 4-160030.P 4-160030.X07 4-160030.X7

3,0 x 1,5 м 5.903 € 6.479 € 6.591 € 7.167 €
8 Опори | близько 795 кг 4-160050.2 4-160050.P.2 4-160050.X07.2 4-160050.X7.2

4,0 x 2,0 м 9.022 € 10.030 €
8 Опори | близько 1.297 кг 4-160055.X07 4-160055.X7

Загальне максимально дозволене статичне навантаження на 4 опори 2.000 кг при рівномірному розподілі ваги (тільки для стандартних опор). � = В наявності на складі        
� = Під замовленняСкладається з 2 столів 1,5 х 1,5 м, вкл. 6 з'єднувальних болтів.

ОПОРИ СТОЛУ

Артикул 160858.X 160857.X 3 4-160877.XX 4-160876.XX 4 4-160879.XX 4 4-160875.XX
Навантаження на одну опору 1.000 кг 1.000 кг 1.000 кг 200 кг 200 кг 1.000 кг
Висота опори 750 мм 850 мм 550 – 950 мм 750 мм 600 – 900 мм 750 мм
Висота робочої поверхні 850 мм 950 мм 650 – 1.050 мм 850 мм 700 – 1.000 мм 850 мм
Pегулювання за допомогою верньєра 40 мм 40 мм 40 мм 40 мм 40 мм 50 мм
Доплата за опору включено ---
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Стандартне обладнання, нестандартна висота: Заміна без доплати.
Роликові опори:  не рекомендовані для зварювальних столів з 6 або 8 опорами. Через нестійкість краще не використовувати зі столами 1,0 х 0,5 м і 1,2 х 0,8 м.

НАБОРИ

Струбцина Струбцина Призма Болт Упор Упор Кутник Кутник Кутник Поворотний 
кутник Кутник Кутник Візок для інструменту

Матеріал воронований / 
азотований воронований азотований воронований азотований азотований азотований азотований азотований азотований азотований азотований

Артикул 160610 160630 160645.1.N 160510 160410.N 160420.N 160108.N 160110.N 160162.N 160161+63.N 160134+36.N 160146+48.N 160910
Набір 1: 4-163100 4 x 12 x 4 x 4 x 4 x 1.261 €
Набір 2: 4-163200 6 x 2 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 6 x 2 x 2.254 €
Набір 3: 4-163300 8 x 4 x 4 x 24 x 4 x 8 x 8 x 8 x 2 x 1 x + 1 x 3.313 €
Набор 4: 4-163400 10 x 4 x 8 x 30 x 8 x 10 x 10 x 10 x 4 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 5.010 €
Набор 5: 4-163500 12 x 6 x 8 x 36 x 8 x 12 x 12 x 12 x 4 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 6.620 €

Ціни вказані з ПДВ, без упаковки та траспортних витрат. 
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Артикул 4-168320.P

720 €

2000 x 1000 x 100 мм
Professional 750, вкл. аксесуари

ДОПЛАТА

включено Перехідна 
втулка

Струбцина Струбцина Призма Болт Упор Упор Кутник Кутник Кутник Поворотний 
кутник Кутник Кутник Візок для інструменту

Матеріал воронований / 
азотований воронований азотований воронований азотований азотований азотований азотований азотований азотований азотований азотований

Артикул 160610 160630 160645.1.N 160510 160410.N 160420.N 160108.N 160110.N 160162.N 160161+63.N 160134+36.N 160146+48.N 160910
Набір 1: 4-163100 4 x 12 x 4 x 4 x 4 x 1.261 €
Набір 2: 4-163200 6 x 2 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 6 x 2 x 2.254 €
Набір 3: 4-163300 8 x 4 x 4 x 24 x 4 x 8 x 8 x 8 x 2 x 1 x + 1 x 3.313 €
Набор 4: 4-163400 10 x 4 x 8 x 30 x 8 x 10 x 10 x 10 x 4 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 5.010 €
Набор 5: 4-163500 12 x 6 x 8 x 36 x 8 x 12 x 12 x 12 x 4 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 6.620 €

МИ РЕКОМЕНДУЄМО ДЛЯ ВСІХ ЗВАРЮВАЛЬНИХ СТОЛІВ SIEGMUND:

ЗАСІБ ПРОТИ ПРИЛИПАННЯ
Незаймиста, водорозчинна рідина 
поряд з плазмовим азотуванням 
запобігає прилипанню зварювальних 
бризок до поверхні.

20 €
Артикул 2-000924

SUB TABLE BOX
для System 16:
Зручний монтаж, 2 ящики 
входять в ST Box.

544 €
Артикул 2-160900.1

без плазмового азотування

Немає захисту від корозії, 
подряпин і зварювальних бризок. 
Захист від зварювальних бризок 
можливий тільки при використанні 
спеціального спрея.

Через меншу твердість матеріалу знос 
Professional 750 значно вище.

з плазмовим азотуванням

Відмінний захист від корозії, 
подряпин і зварювальних бризок.

НАБІР АКСЕСУАРІВ 163999

(Безкоштовно в усіх наборах)

160402.N Ексцентриковий упор  
160852 Шестигранний ключ 
160820 Щітка 
000942 Комбінований брусок  
000911 Зразок CleanBasic  
000921 Зразок Anti-Spatter  
160920 Тримач пальника 

СПЕЦІАЛЬНА  
ПРОПОЗИЦІЯ 

високоякісна Сталь S355J2+N,
додатково плазмове азотування і BAR-покриття, отвори з кроком 50x50 мм

отвори Ø 16 мм  
Сітка отворів 50х50 мм на поверхні столу  
Крок отворів на бічній поверхні 25 мм  
Товщина матеріалу близько 11,5 – 13 мм

ЗВАРЮВАЛЬНИЙ СТІЛ З ОСНАЩЕННЯМ:

3.479 €
замість 4.990 € Каталожна вартість
Артикул 4-168335.P

включено

Цінність: 136 €

PROFESSIONAL 750   
1500 x 1000 x 100 мм
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ПОТУЖНІШЕ 16 СИСТЕМИ, ДЕШЕВШЕ 28 СИСТЕМИ

Ціни на всі столи знижені в порівнянні з основним каталогом.

СТОЛИ PROFESSIONAL 750

Розміри столу
з кроком 100x100 мм

з плазмовим азотуванням 1
Діагональна сітка

з плазмовим азотуванням 1

1,0 x 1,0 м 1.863 € 2.069 €
4 Опори | близько 301 кг 4-220010.P 4-220010.PD

1,2 x 0,8 м 1.863 € 2.069 €
4 Опори | близько 295 кг 4-220025.P 4-220025.PD

1,2 x 1,2 м 2.396 € 2.663 €
4 Опори | близько 395 кг 4-220015.P 4-220015.PD

1,5 x 1,0 м 2.396 € 2.663 €
4 Опори | близько 420 кг 4-220035.P 4-220035.PD

1,5 x 1,5 м 3.398 € 3.774 €
4 Опори | близько 585 кг 4-220050.P 4-220050.PD

2,0 x 1,0 м 3.034 € 3.371 €
4 Опори | близько 529 кг 4-220020.P 4-220020.PD

2,0 x 2,0 м 5.334 € 5.926 €
4 Опори | близько 951 кг 4-220045.P 4-220045.PD

2,4 x 1,2 м 3.865 € 4.294 €
6 Опори | близько 739 кг 4-220030.P 4-220030.PD

3,0 x 1,5 м 5.623 € 6.247 €
6 Опори | близько 1.097 кг 4-220040.P 4-220040.PD

4,0 x 2,0 м 9.338 € 10.375 €
8 Опори | близько 1.851 кг 4-220055.P 4-220055.PD

Загальне максимально дозволене статичне навантаження на 4 опори 3.000 кг при рівномірному розподілі ваги (тільки для стандартних опор). � = В наявності на складі       
� = Під замовлення

ОПОРИ СТОЛУ

Артикул 220858 220857.X 2 4-220878.XX 4-220877.XX 4-220866.XX 3 4-220879.XX 3 4-220874.XX
Навантаження на одну опору 1.000 кг 1.000 кг 1.000 кг 1.000 кг 800 кг 800 кг 1.000 кг
Висота опори 700 мм 800 мм 500 – 800 мм 550 – 900 мм 700 мм 600 – 850 мм 700 мм
Висота робочої поверхні 850 мм 950 мм 650 – 950 мм 700 – 1.050 мм 850 мм 750 – 1000 мм 850 мм
Pегулювання за допомогою верньєра 50 мм 50 мм 50 мм 50 мм 20 мм 20 мм 50 мм
Доплата за опору включено ---
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Стандартне обладнання, нестандартна висота: Заміна без доплати.
Роликові опори: Hе рекомендується використовувати зі столами, де є 6 опор.

НАБОРИ

Струбцина Струбцина Призма Болт Магнітний болт Упор Упор Упор Упор Кутник Кутник Кутник Кутник Поворотний 
кутник Кутник Візок для інструменту

Матеріал воронований воронований воронований воронований з алюмінію азотований азотований азотований азотований азотований азотований азотований азотований азотований азотований
Артикул 220610.1 220630.1 220645.1 220510 220740 220410.N 220420.N 220426.N 220430.N 220110.N 220152.N 220116.N 220162.N 220164+65.N 220144+46.N 220910
Набір 1: 4-223100 4 x 2 x 12 x 4 x 4 x 2 x 2 x 1.718 €
Набір 2: 4-223200 6 x 4 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 2 x 4 x 2 x 2.989 €
Набір 3: 4-223300 10 x 6 x 4 x 24 x 4 x 8 x 8 x 2 x 6 x 2 x 4.018 €
Набор 4: 4-223400 12 x 8 x 8 x 30 x 8 x 10 x 10 x 2 x 2 x 8 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x 6.581 €
Набор 5: 4-223500 14 x 10 x 8 x 30 x 8 x 12 x 12 x 4 x 4 x 10 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 8.407 €

Ціни вказані з ПДВ, без упаковки та траспортних витрат. 
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включено Перехідна 
втулка

Струбцина Струбцина Призма Болт Магнітний болт Упор Упор Упор Упор Кутник Кутник Кутник Кутник Поворотний 
кутник Кутник Візок для інструменту

Матеріал воронований воронований воронований воронований з алюмінію азотований азотований азотований азотований азотований азотований азотований азотований азотований азотований
Артикул 220610.1 220630.1 220645.1 220510 220740 220410.N 220420.N 220426.N 220430.N 220110.N 220152.N 220116.N 220162.N 220164+65.N 220144+46.N 220910
Набір 1: 4-223100 4 x 2 x 12 x 4 x 4 x 2 x 2 x 1.718 €
Набір 2: 4-223200 6 x 4 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 2 x 4 x 2 x 2.989 €
Набір 3: 4-223300 10 x 6 x 4 x 24 x 4 x 8 x 8 x 2 x 6 x 2 x 4.018 €
Набор 4: 4-223400 12 x 8 x 8 x 30 x 8 x 10 x 10 x 2 x 2 x 8 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x 6.581 €
Набор 5: 4-223500 14 x 10 x 8 x 30 x 8 x 12 x 12 x 4 x 4 x 10 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 8.407 €

МИ РЕКОМЕНДУЄМО ДЛЯ ВСІХ ЗВАРЮВАЛЬНИХ СТОЛІВ SIEGMUND:

ЗАСІБ ПРОТИ ПРИЛИПАННЯ
Незаймиста, водорозчинна рідина 
поряд з плазмовим азотуванням 
запобігає прилипанню зварювальних 
бризок до поверхні.

20 €
Артикул 2-000924

SUB TABLE BOX
для System 22:
Зручний монтаж, 2 ящики 
входять в ST Box.

544 €
Артикул 2-220900.1

з плазмовим азотуванням

Відмінний захист від корозії, подряпин  
і зварювальних бризок.  
 
Столи без плазмового азотування 
доступні під замовлення.  
Ціни можна знайти в нашому  
каталозі товарів та рішень.

НАБІР АКСЕСУАРІВ 223999

(Безкоштовно в усіх наборах)

220402.N Ексцентриковий упор  
220852 Шестигранний ключ 
220820 Щітка 
000940 Комбінований брусок  
000911 Зразок CleanBasic  
000921 Зразок Anti-Spatter  
220920 Тримач пальника 

СПЕЦІАЛЬНА  
ПРОПОЗИЦІЯ 

високоякісна Сталь S355J2+N,
додатково плазмове азотування і BAR-покриття, отвори Діагональна сітка

отвори Ø 22  мм  
Діагональна сітка отворів 100х100 мм  
на поверхні столу   
Крок отворів на бічній поверхні 50 мм  
Товщина матеріалу близько 17 – 19 мм

ЗВАРЮВАЛЬНИЙ СТІЛ З ОСНАЩЕННЯМ:

4.388 €
замість 6.744 € Каталожна вартість
Артикул 4-228235.PD

включено

151 €Цінність:

PROFESSIONAL 750  
1500 x 1000 x 150 мм
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ВИГІДНЕ РІШЕННЯ

Ціни на всі столи знижені в порівнянні з основним каталогом.

СТОЛИ BASIC

Розміри столу
з кроком 100x100 мм

без плазмового азотування 1

1,0 x 1,0 м 1.236 €
4 Опори | близько 256 кг 4-281010

1,2 x 0,8 м 1.237 €
4 Опори | близько 248 кг 4-281025

1,2 x 1,2 м 1.446 €
4 Опори | близько 354 кг 4-281015

1,5 x 1,0 м 1.454 €
4 Опори | близько 370 кг 4-281035

2,0 x 1,0 м 1.869 €
4 Опори | близько 475 кг 4-281020

2,0 x 1,2 м 2.087 €
4 Опори | близько 569 кг 4-281060

2,4 x 1,2 м 2.300 €
6 Опори | близько 697 кг 4-281030

3,0 x 1,5 м 3.108 €
6 Опори | близько 1.043 кг 4-281040

Загальне максимально дозволене статичне навантаження на 4 опори 2.000 кг при рівномірному розподілі ваги (тільки для стандартних опор). � = В наявності на складі  
� = Під замовлення

ОПОРИ СТОЛУ

Артикул 161856 4-160877.XX 4-161855.XX 2 4-160879.XX 2 4-160874.XX
Навантаження на одну опору 1.000 кг 1.000 кг 200 кг 200 кг 1.000 кг
Висота опори 815 мм 550 – 950 мм 815 мм 600 – 900 мм 815 мм
Висота робочої поверхні 850 мм 600 – 1.000 мм 850 мм 650 – 950 мм 850 мм
Pегулювання за допомогою верньєра 50 мм 40 мм 50 мм 40 мм 50 мм
Доплата за опору включено
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Роликові опори:  Hе рекомендується використовувати зі столами, де є 6 опор.

НАБОРИ

Струбцина Болт Упор Кутник Кутник Різьбовій болт Упор 
Матеріал воронований / 

азотований воронований азотований з чавуну / воронований 
матеріал азотований воронований оцинкований 

матеріал
Артикул 280604 280510 280420.N 280110.G 280162.N 280543 160415
Базовий набір 1: 4-281200 4 x 8 x 6 x 2 x 8 x 8 x 1.335 €
Базовий набір 2: 4-281300 8 x 12 x 8 x 4 x 8 x 8 x 1.837 €
Базовий набір 3: 4-281400 10 x 18 x 10 x 6 x 4 x 8 x 8 x 3.195 €

БІЧНІ УПОРИ

Ціни вказані з ПДВ, без упаковки та траспортних витрат. 
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� = В наявності на складі  
� = Під замовлення

МИ РЕКОМЕНДУЄМО ДЛЯ ВСІХ ЗВАРЮВАЛЬНИХ СТОЛІВ SIEGMUND:

ЗАСІБ ПРОТИ ПРИЛИПАННЯ
Незаймиста, водорозчинна 
рідина запобігає прилипанню 
зварювальних бризок.

20 €
Артикул 2-000924

SUB TABLE BOX
для System 28 Basic:
Зручний монтаж, 2 ящики 
входять в ST Box.

544 €
Артикул 2-281900.1

Сумісність

Всі аксесуари Siegmund 
28 системи підходять для 
базових столів 28 системи.

без плазмового азотування

Немає захисту від корозії, подряпин 
і зварювальних бризок. Захист від 
зварювальних бризок можливий 
тільки при використанні спеціального 
спрея.

НАБІР АКСЕСУАРІВ 283999
(Безкоштовно в усіх наборах)

280402.N Ексцентриковий упор  
280852.1 Шестигранний ключ 
280820 Щітка 
000940 Комбінований брусок  
000911 Зразок CleanBasic  
000921 Зразок Anti-Spatter  
280920 Тримач пальника 

СПЕЦІАЛЬНА  
ПРОПОЗИЦІЯ

високоякісна сталь S355J2+N
без плазмового азотування, отвори з кроком 100x100 мм

отвори Ø 28 мм  
Сітка отворів 100x100 мм на поверхні столу  
Отвори M12 з 4 сторін через кожні 200 мм  
Товщина стільниці близько 24,5 – 27 мм

Зварювальний стіл з оснащенням: для зняття 
попередньої напруги, вигину і випрямлення

3.990 €
замість 6.341 € Каталожна вартість
Артикул 4-288535

включено

Цінність: 164 €

BASIC  
1500 x 1000 x 25 мм

Можливий монтаж.  
Аксесуари, як показано нижче.

Інформація
Див. сторінку 196
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ДЛЯ ВАЖКИХ ЗАВДАНЬ

Ціни на всі столи знижені в порівнянні з основним каталогом.

СТОЛИ PROFESSIONAL 750 PROFESSIONAL EXTREME 8.7 PROFESSIONAL EXTREME 8.8

Розміри столу
з кроком 100x100 мм

без плазмового азотування 1
з кроком 100x100 мм

з плазмовим азотуванням 2
Діагональна сітка

з плазмовим азотуванням 2
з кроком 100x100 мм 

з плазмовим азотуванням 2
Діагональна сітка

з плазмовим азотуванням 2
з кроком 100x100 мм 

з плазмовим азотуванням 2
Діагональна сітка

з плазмовим азотуванням 2

1,0 x 1,0 м 2.174 € 2.464 € 2.773 € 2.773 € 3.082 € 3.452 € 3.822 €
4 Опори | близько 416 кг 4-280010 4-280010.P 4-280010.PD 4-280010.X7 4-280010.XD7 4-280010.X8 4-280010.XD8

1,2 x 0,8 м 2.174 € 2.464 € 2.773 € 2.773 € 3.082 € 3.452 € 3.822 €
4 Опори | близько 408 кг 4-280025 4-280025.P 4-280025.PD 4-280025.X7 4-280025.XD7 4-280025.X8 4-280025.XD8

1,2 x 1,2 м 2.857 € 3.279 € 3.593 € 3.633 € 3.924 € 3.990 € 4.389 €
4 Опори | близько 544 кг 4-280015 4-280015.P 4-280015.PD 4-280015.X7 4-280015.XD7 4-280015.X8 4-280015.XD8

1,5 x 1,0 м 3.000 € 3.365 € 3.740 € 3.882 € 4.238 € 4.190 € 4.605 €
4 Опори | близько 577 кг 4-280035 4-280035.P 4-280035.PD 4-280035.X7 4-280035.XD7 4-280035.X8 4-280035.XD8

1,5 x 1,5 м 3.777 € 4.389 € 5.142 € 4.959 € 5.501 € 5.528 € 6.142 €
4 Опори | близько 801 кг 4-280050 4-280050.P 4-280050.PD 4-280050.X7 4-280050.XD7 4-280050.X8 4-280050.XD8

2,0 x 1,0 м 3.324 € 3.892 € 4.493 € 4.607 € 4.959 € 5.005 € 5.619 €
4 Опори | близько 730 кг 4-280020 4-280020.P 4-280020.PD 4-280020.X7 4-280020.XD7 4-280020.X8 4-280020.XD8

2,0 x 1,2 м 3.993 € 4.562 € 5.164 € 5.031 € 5.576 € 5.681 € 6.297 €
4 Опори | близько 843 кг 4-280060 4-280060.P 4-280060.PD 4-280060.X7 4-280060.XD7 4-280060.X8 4-280060.XD8

2,0 x 2,0 м 5.903 € 6.900 € 7.815 € 7.723 € 8.493 € 8.597 € 9.672 €
4 Опори | близько 1.299 кг 4-280045 4-280045.P 4-280045.PD 4-280045.X7 4-280045.XD7 4-280045.X8 4-280045.XD8

2,4 x 1,2 м 4.160 € 5.021 € 5.684 € 5.609 € 6.265 € 6.142 € 7.065 €
4 Опори | близько 986 кг 4-280030 4-280030.P 4-280030.PD 4-280030.X7 4-280030.XD7 4-280030.X8 4-280030.XD8

3,0 x 1,5 м 6.156 € 7.288 € 7.957 € 8.284 € 8.902 € 9.439 € 10.208 €
6 Опори | близько 1.517 кг 4-280040 4-280040.P 4-280040.PD 4-280040.X7 4-280040.XD7 4-280040.X8 4-280040.XD8

4,0 x 2,0 м 9.521 € 11.049 € 12.236 € 12.751 € 13.596 € 14.710 € 15.817 €
8 Опори | близько 2.501 кг 4-280055 4-280055.P 4-280055.PD 4-280055.X7 4-280055.XD7 4-280055.X8 4-280055.XD8

Загальне максимально дозволене статичне навантаження на 4 опори 4.000 кг при рівномірному розподілі ваги. (Тільки для стандартних опор) � = В наявності на складі       
� =Під замовлення

ОПОРИ СТОЛУ

Артикул 280858.X 280857.X 3 4-280878.XX 4-280877.XX 4-280876.XX 4 4-280879.XX 4 4-280874.XX
Навантаження на одну опору 2.000 кг 2.000 кг 2.000 кг 2.000 кг 800 кг 800 кг 2.000 кг
Висота опори 650 мм 750 мм 450 – 700 мм 550 – 900 мм 650 мм 550 – 750 мм 650 мм
Висота робочої поверхні 850 мм 950 мм 650 – 900 мм 750 – 1.100 мм 850 мм 750 – 950 мм 850 мм
Pегулювання за допомогою верньєра 50 мм 50 мм 50 мм 50 мм 20 мм 20 мм 50 мм
Доплата за опору включено ---
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Стандартне обладнання, нестандартна висота: Заміна без доплати.
Роликові опори: не рекомендується використовувати зі столами, де є 6 або 8 опор.

НАБОРИ

Струбцина Струбцина Призма Болт Магнітний болт Упор Упор Упор Кутник Кутник Кутник Поворотний 
кутник Кутник Кутник Візок для інструменту

Матеріал азотований азотований азотований воронований з алюмінію азотований азотований азотований азотований азотований азотований азотований азотований азотований
Артикул 280610.N 280630.N 280648.1.N 280510 280740 280410.N 280420.N 280430.N 280110.N 280152.N 280162.N 280164+65.N 280166+67.N 280144+46.N 280910
Набір 1: 4-283100 4 x 2 x 2 x 12 x 4 x 4 x 2 x 2 x 2.130 €
Набір 2: 4-283200 6 x 4 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 4 x 2 x 2 x 3.750 €
Набір 3: 4-283300 10 x 6 x 4 x 24 x 4 x 8 x 8 x 6 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 5.406 €
Набор 4: 4-283400 14 x 10 x 6 x 30 x 8 x 10 x 10 x 4 x 8 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 8.460 €
Набор 5: 4-283500 14 x 10 x 8 x 36 x 8 x 12 x 12 x 4 x 12 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 10.300 €

Ціни вказані з ПДВ, без упаковки та траспортних витрат. 
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СТОЛИ PROFESSIONAL 750 PROFESSIONAL EXTREME 8.7 PROFESSIONAL EXTREME 8.8

Розміри столу
з кроком 100x100 мм

без плазмового азотування 1
з кроком 100x100 мм

з плазмовим азотуванням 2
Діагональна сітка

з плазмовим азотуванням 2
з кроком 100x100 мм 

з плазмовим азотуванням 2
Діагональна сітка

з плазмовим азотуванням 2
з кроком 100x100 мм 

з плазмовим азотуванням 2
Діагональна сітка

з плазмовим азотуванням 2

1,0 x 1,0 м 2.174 € 2.464 € 2.773 € 2.773 € 3.082 € 3.452 € 3.822 €
4 Опори | близько 416 кг 4-280010 4-280010.P 4-280010.PD 4-280010.X7 4-280010.XD7 4-280010.X8 4-280010.XD8

1,2 x 0,8 м 2.174 € 2.464 € 2.773 € 2.773 € 3.082 € 3.452 € 3.822 €
4 Опори | близько 408 кг 4-280025 4-280025.P 4-280025.PD 4-280025.X7 4-280025.XD7 4-280025.X8 4-280025.XD8

1,2 x 1,2 м 2.857 € 3.279 € 3.593 € 3.633 € 3.924 € 3.990 € 4.389 €
4 Опори | близько 544 кг 4-280015 4-280015.P 4-280015.PD 4-280015.X7 4-280015.XD7 4-280015.X8 4-280015.XD8

1,5 x 1,0 м 3.000 € 3.365 € 3.740 € 3.882 € 4.238 € 4.190 € 4.605 €
4 Опори | близько 577 кг 4-280035 4-280035.P 4-280035.PD 4-280035.X7 4-280035.XD7 4-280035.X8 4-280035.XD8

1,5 x 1,5 м 3.777 € 4.389 € 5.142 € 4.959 € 5.501 € 5.528 € 6.142 €
4 Опори | близько 801 кг 4-280050 4-280050.P 4-280050.PD 4-280050.X7 4-280050.XD7 4-280050.X8 4-280050.XD8

2,0 x 1,0 м 3.324 € 3.892 € 4.493 € 4.607 € 4.959 € 5.005 € 5.619 €
4 Опори | близько 730 кг 4-280020 4-280020.P 4-280020.PD 4-280020.X7 4-280020.XD7 4-280020.X8 4-280020.XD8

2,0 x 1,2 м 3.993 € 4.562 € 5.164 € 5.031 € 5.576 € 5.681 € 6.297 €
4 Опори | близько 843 кг 4-280060 4-280060.P 4-280060.PD 4-280060.X7 4-280060.XD7 4-280060.X8 4-280060.XD8

2,0 x 2,0 м 5.903 € 6.900 € 7.815 € 7.723 € 8.493 € 8.597 € 9.672 €
4 Опори | близько 1.299 кг 4-280045 4-280045.P 4-280045.PD 4-280045.X7 4-280045.XD7 4-280045.X8 4-280045.XD8

2,4 x 1,2 м 4.160 € 5.021 € 5.684 € 5.609 € 6.265 € 6.142 € 7.065 €
4 Опори | близько 986 кг 4-280030 4-280030.P 4-280030.PD 4-280030.X7 4-280030.XD7 4-280030.X8 4-280030.XD8

3,0 x 1,5 м 6.156 € 7.288 € 7.957 € 8.284 € 8.902 € 9.439 € 10.208 €
6 Опори | близько 1.517 кг 4-280040 4-280040.P 4-280040.PD 4-280040.X7 4-280040.XD7 4-280040.X8 4-280040.XD8

4,0 x 2,0 м 9.521 € 11.049 € 12.236 € 12.751 € 13.596 € 14.710 € 15.817 €
8 Опори | близько 2.501 кг 4-280055 4-280055.P 4-280055.PD 4-280055.X7 4-280055.XD7 4-280055.X8 4-280055.XD8

� = В наявності на складі       
� =Під замовлення

Струбцина Струбцина Призма Болт Магнітний болт Упор Упор Упор Кутник Кутник Кутник Поворотний 
кутник Кутник Кутник Візок для інструменту

Матеріал азотований азотований азотований воронований з алюмінію азотований азотований азотований азотований азотований азотований азотований азотований азотований
Артикул 280610.N 280630.N 280648.1.N 280510 280740 280410.N 280420.N 280430.N 280110.N 280152.N 280162.N 280164+65.N 280166+67.N 280144+46.N 280910
Набір 1: 4-283100 4 x 2 x 2 x 12 x 4 x 4 x 2 x 2 x 2.130 €
Набір 2: 4-283200 6 x 4 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 4 x 2 x 2 x 3.750 €
Набір 3: 4-283300 10 x 6 x 4 x 24 x 4 x 8 x 8 x 6 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 5.406 €
Набор 4: 4-283400 14 x 10 x 6 x 30 x 8 x 10 x 10 x 4 x 8 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 8.460 €
Набор 5: 4-283500 14 x 10 x 8 x 36 x 8 x 12 x 12 x 4 x 12 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 10.300 €

МИ РЕКОМЕНДУЄМО ДЛЯ ВСІХ ЗВАРЮВАЛЬНИХ СТОЛІВ SIEGMUND:

ЗАСІБ ПРОТИ ПРИЛИПАННЯ
Незаймиста, водорозчинна рідина 
поряд з плазмовим азотуванням 
запобігає прилипанню зварювальних 
бризок до поверхні.

20 €
Артикул 2-000924

SUB TABLE BOX
для System 28:
Зручний монтаж, 2 ящики 
входять в ST Box.

544 €
Артикул 2-280900.1

без плазмового азотування

Немає захисту від корозії, 
подряпин і зварювальних бризок. 
Захист від зварювальних бризок 
можливий тільки при використанні 
спеціального спрея.

Через меншу твердість матеріалу 
знос Professional 750 значно вище.

з плазмовим азотуванням

Відмінний захист від корозії, 
подряпин і зварювальних бризок.

Столи без плазмового азотування 
доступні під замовлення.  
Ціни можна знайти в нашому каталозі 
товарів та рішень.

НАБІР АКСЕСУАРІВ 283999
(Безкоштовно в усіх наборах)

280402.N Ексцентриковий упор  
280852.1 Шестигранний ключ 
280820 Щітка 
000940 Комбінований брусок  
000911 Зразок CleanBasic  
000921 Зразок Anti-Spatter  
280920 Тримач пальника 

СПЕЦІАЛЬНА  
ПРОПОЗИЦІЯ 

Загартована інструментальна сталь, особливий сплав Siegmund X8.7,
додатково плазмове азотування і BAR-покриття, отвори Діагональна сітка

отвори Ø 28 мм  
Діагональна сітка отворів 100х100 мм 
на поверхні столу   
Крок отворів на бічній поверхні 50 мм  
Товщина матеріалу близько 24,5 – 27 мм

10.902 €
замість 14.892 € Каталожна вартість

включено

Цінність: 164 €

Артикул 4-288430.XD7

ЗВАРЮВАЛЬНИЙ СТІЛ З ОСНАЩЕННЯМ:

PROFESSIONAL EXTREME 8.7  
2400 x 1200 x 200 мм

Можливий монтаж.  
Аксесуари, як показано нижче.

Інформація
Див. сторінку 196



SYSTEM 16

1

VERSIONEN
ZONE VERSION

9.920816.P

Bernd Siegmund GmbH· Ährenstr. 29· 86845 Großaitingen

System

16
Benennung / name

Achtkanttisch SW 800
Octagonal table 800

Zeichnungsdatum / drawing date

Änderungsdatum / date of change

geprüft / checked

Maßstab / scale

Be04.01.2018

Ga08.01.2018
A21:5

114.11 KgGewicht / weight

Artikelnummer / article number

800 x 800 x 110 mmAbmaße / dimension

1.0570 (S355J2G3)Material

Oberfläche / surface
plasmanitriert / plasma nitrided

Bemerkung / comment

 Kampmann GmbH

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

Allgemeintoleranz/
general tolerance

ISO
2768-m 91600088

ERP-Nr. / ERP no
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ВОСЬМИКУТНІ СТОЛИ
ЗВАРЮВАЛЬНІ СТОЛИ ДЛЯ МАНІПУЛЯТОРІВ

БОКОВА СТІНКА 100 мм БОКОВА СТІНКА 50 мм БЕЗ БІЧНОЇ СТІНКИ (12 мм)

Розміри
з кроком 50x50 мм

з плазмовим азотуванням 1
з кроком 50x50 мм

з плазмовим азотуванням 1
з кроком 50x50 мм

з плазмовим азотуванням 1

500 mm 1.700 €
вага близько 54 кг | Артикул 2-950500.P

600 mm 2.902 € 2.611 € 1.889 €
вага близько 98 кг | Артикул 2-920616.P вага близько 77 кг | Артикул 2-920616.1.P вага близько 63 кг | Артикул 2-950600.P

800 mm 4.278 € 3.850 € 2.785 €
вага близько 131 кг | Артикул 2-920816.P вага близько 103 кг | Артикул 2-920816.1.P вага близько 84 кг | Артикул 2-950800.P

1000 mm 5.117 € 4.605 € 3.331 €
вага близько 170 кг | Артикул 2-921016.P вага близько 135 кг | Артикул 2-921016.1.P вага близько 111 кг | Артикул 2-951000.P

1200 mm 6.441 € 5.797 € 4.193 €
вага близько 228 кг | Артикул 2-921216.P вага близько 186 кг | Артикул 2-921216.1.P вага близько 157 кг | Артикул 2-951200.P

Доплата

Націнка за виготовлення плити-адаптера  
індивідуального розміру

Націнка за індивідуальне рішення при 
виготовленні адаптерної плити з отворами

Артикул 0-940000 Артикул 0-940000.1
830 € 616 €

Підходить для усіх позиціонерів Siegmund типів рото і синхроліфт.   
Інші розміри столів можливі за запитом.

з плазмовим азотуванням

Відмінний захист від корозії, подряпин і 
зварювальних бризок.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
високоякісна сталь S355J2+N
плазмове азотування поверхні, воронування проти корозії

отвори Ø 16 мм  
з кроком 50x50 мм  
Товщина матеріалу 12 мм

Восьмикутний стіл підходить для використання на маніпуляторах 
в роботизованих комірках. Він пропонує такі ж варіанти затиску як 
і зварювальні столи 16 системи, завдяки паралельній сітці отворів 
зверху. Для задоволення Ваших індивідуальних потреб, столи за 
запитом можуть бути адаптовані до Вашого виробничого середовища.

Пластина-адаптер

За запитом і за додаткову плату ми можемо 
виготовити адаптерну пластину зі спеціальною схемою 
розташування отворів згідно з Вашими потребами. 
Вага пластини може в цьому випадку варіюватися. 
Підніжки та перехідні пластини не входять у стандартну 
комплектацію восьмикутних столів.

МИ РЕКОМЕНДУЄМО ДЛЯ ВСІХ ЗВАРЮВАЛЬНИХ СТОЛІВ SIEGMUND:

ЗАСІБ ПРОТИ ПРИЛИПАННЯ
Незаймиста, водорозчинна рідина поряд з плазмовим азотуванням 
запобігає прилипанню зварювальних бризок до поверхні.

20 €
Артикул 2-000924

Всю інформацію про позіционери Ви 
знайдете в нашому флаєрі "Позіционери" 
або використовуючи даний QR код:



SYSTEM 22

1

921222

Bernd Siegmund GmbH· Ährenstr. 29· 86845 Großaitingen

System

22
Benennung / name

Achtkanttisch SW1200x150
octagonal table SW1200x150

Zeichnungsdatum / drawing date

Änderungsdatum / date of change

geprüft / checked

Maßstab / scale

  
A21:5

327.77 KgGewicht / weight

Artikelnummer / article number

1200 x 1200 x 150 mmAbmaße / dimension

1.0570 (S355J2G3)Material

Oberfläche / surface
 / 

Bemerkung / comment

 

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

Allgemeintoleranz/
general tolerance
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БОКОВА СТІНКА 150 мм БЕЗ БІЧНОЇ СТІНКИ (18 мм)

Розміри
з кроком 100x100 мм

з плазмовим азотуванням 1
з кроком 100x100 мм

з плазмовим азотуванням 1

600 mm 2.357 €
вага близько 79 кг | Артикул 2-930600.P

800 mm 5.011 € 2.947 €
вага близько 209 кг | Артикул 2-920822.P вага близько 112 кг | Артикул 2-930800.P

1000 mm 5.749 € 3.537 €
вага близько 276 кг | Артикул 2-921022.P вага близько 155 кг | Артикул 2-931000.P

1200 mm 8.549 € 4.458 €
вага близько 368 кг | Артикул 2-921222.P вага близько 220 кг | Артикул 2-931200.P

1400 mm 9.287 € 5.608 €
вага близько 477 кг | Артикул 2-921422.P вага близько 305 кг | Артикул 2-931400.P

1500 mm 10.023 € 5.945 €
вага близько 525 кг | Артикул 2-921522.P вага близько 340 кг | Артикул 2-931500.P

1600 mm 10.761 €
вага близько 604 кг | Артикул 2-921622.P

1700 mm 11.675 €
вага близько 655 кг | Артикул 2-921722.P

1800 mm 11.497 €
вага близько 710 кг | Артикул 2-921822.P

Доплата

Націнка за виготовлення плити-адаптера  
індивідуального розміру

Націнка за індивідуальне рішення при  
виготовленні адаптерної плити з отворами

Артикул 0-940000 Артикул 0-940000.1
766 € 569 €

Підходить для усіх позиціонерів Siegmund типів рото і синхроліфт.   
Інші розміри столів можливі за запитом.

з плазмовим азотуванням

Відмінний захист від корозії, подряпин і 
зварювальних бризок.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
високоякісна сталь S355J2+N
плазмове азотування поверхні, воронування проти корозії

отвори Ø 22  мм  
з кроком 100x100 мм  
Товщина матеріалу 18 мм

Восьмикутний стіл підходить для використання на маніпуляторах 
в роботизованих комірках. Він пропонує такі ж варіанти затиску як 
і зварювальні столи 22 системи, завдяки паралельній сітці отворів 
зверху. Для задоволення Ваших індивідуальних потреб, столи за 
запитом можуть бути адаптовані до Вашого виробничого середовища.

Пластина-адаптер

За запитом і за додаткову плату ми можемо виготовити адаптерну пластину 
зі спеціальною схемою розташування отворів згідно з Вашими потребами. 
Вага пластини може в цьому випадку варіюватися. Підніжки та перехідні 
пластини не входять у стандартну комплектацію восьмикутних столів.

Ціни вказані з ПДВ, без упаковки та траспортних витрат. 

Ілюстрації зображують:
Siegmund Synchrolift Позиціонер

Додаткова інформація:



1

VERSIONEN
ZONE VERSION

9.921000.1.P

Bernd Siegmund GmbH· Ährenstr. 29· 86845 Großaitingen

System

28
Benennung / name

Achtkanttisch SW 1000
Octagonal table

Zeichnungsdatum / drawing date

Änderungsdatum / date of change

geprüft / checked

Maßstab / scale

Be25.10.2017

Zi07.11.2017
A21:5

282.69 KgGewicht / weight

Artikelnummer / article number

 1000 x 1000 x 120 mmAbmaße / dimension

1.0570 (S355J2G3)Material

Oberfläche / surface
plasmanitriert / plasma nitrided

Bemerkung / comment

Werner_Bombardier 
Adapter Sideros RP 2000

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

Allgemeintoleranz/
general tolerance
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2768-m 92800113

ERP-Nr. / ERP no
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ВОСЬМИКУТНІ СТОЛИ
ЗВАРЮВАЛЬНІ СТОЛИ ДЛЯ МАНІПУЛЯТОРІВ

БОКОВА СТІНКА 200 мм БОКОВА СТІНКА100 мм БЕЗ БІЧНОЇ СТІНКИ (25 мм)

Розміри
з кроком 100x100 мм

з плазмовим азотуванням 1
з кроком 100x100 мм

з плазмовим азотуванням 1
з кроком 100x100 мм

з плазмовим азотуванням 1

600 mm 2.619 €
вага близько 94 кг | Артикул 2-940600.P

800 mm 5.568 € 4.912 € 3.274 €
вага близько 291 кг | Артикул 2-920800.P вага близько 203 кг | Артикул 2-920800.1.P вага близько 139 кг | Артикул 2-940800.P

1000 mm 6.387 € 5.568 € 3.930 €
вага близько 386 кг | Артикул 2-921000.P вага близько 277 кг | Артикул 2-921000.1.P вага близько 198 кг | Артикул 2-941000.P

1200 mm 9.499 € 7.206 € 4.953 €
вага близько 513 кг | Артикул 2-921200.P вага близько 380 кг | Артикул 2-921200.1.P вага близько 281 кг | Артикул 2-941200.P

1400 mm 10.318 € 8.844 € 6.231 €
вага близько 656 кг | Артикул 2-921400.P вага близько 501 кг | Артикул 2-921400.1.P вага близько 388 кг | Артикул 2-941400.P

1500 mm 11.137 € 9.499 € 6.605 €
вага близько 725 кг | Артикул 2-921500.P вага близько 557 кг | Артикул 2-921500.1.P вага близько 435 кг | Артикул 2-941500.P

1600 mm 11.956 € 9.826 €
вага близько 825 кг | Артикул 2-921600.P вага близько 645 кг | Артикул 2-921600.1.P

1700 mm 12.973 € 11.028 €
вага близько 896 кг | Артикул 2-921700.P вага близько 705 кг | Артикул 2-921700.1.P

1800 mm 12.775 € 11.956 €
вага близько 974 кг | Артикул 2-921800.P вага близько 771 кг | Артикул 2-921800.1.P

Доплата

Націнка за виготовлення плити-адаптера  
індивідуального розміру

Націнка за індивідуальне рішення при 
виготовленні адаптерної плити з отворами

Артикул 0-940000 Артикул 0-940000.1
830 € 616 €

Підходить для усіх позиціонерів Siegmund типів рото і синхроліфт.   
Інші розміри столів можливі за запитом.

з плазмовим азотуванням

Відмінний захист від корозії, подряпин і 
зварювальних бризок.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

високоякісна сталь S355J2+N
плазмове азотування поверхні, воронування проти корозії

отвори Ø 28 мм  
з кроком 100x100 мм  
Товщина матеріалу 25 мм

Восьмикутний стіл підходить для використання на маніпуляторах 
в роботизованих комірках. Він пропонує такі ж варіанти затиску як 
і зварювальні столи 28 системи, завдяки паралельній сітці отворів 
зверху. Для задоволення Ваших індивідуальних потреб, столи за 
запитом можуть бути адаптовані до Вашого виробничого середовища.

Пластина-адаптер

За запитом і за додаткову плату ми можемо виготовити адаптерну пластину 
зі спеціальною схемою розташування отворів згідно з Вашими потребами. 
Вага пластини може в цьому випадку варіюватися. Підніжки та перехідні 
пластини не входять у стандартну комплектацію восьмикутних столів.

Siegmund Ротаційний позиціонер
Ілюстрації зображують:

Додаткова інформація:



1

SYSTEM 28  
PREMIUM LIGHT

821200

Bernd Siegmund GmbH· Ährenstr. 29· 86845 Großaitingen

System

80
Benennung / name

Achtkanttisch SW1200x200 Premium Light
octagonal table SW1200x200 Premium Light

Zeichnungsdatum / drawing date

Änderungsdatum / date of change

geprüft / checked

Maßstab / scale

  
A21:5

339.19 KgGewicht / weight

Artikelnummer / article number

1200 x 1200 x 200 mmAbmaße / dimension

1.0570 (S355J2G3)Material

Oberfläche / surface
 / 

Bemerkung / comment

 

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

Allgemeintoleranz/
general tolerance
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-40%

37

Завдяки тоншому, але не менш твердому матеріалу, 
Siegmund Premium Light на 40% легший у порівнянні з 

традиційно використовуваним матеріалом.

БОКОВА СТІНКА 200 мм БОКОВА СТІНКА 100 мм БЕЗ БІЧНОЇ СТІНКИ (15 мм)

Розміри
з кроком 100x100 мм

з плазмовим азотуванням 1
з кроком 100x100 мм

з плазмовим азотуванням 1
з кроком 100x100 мм

з плазмовим азотуванням 1

600 mm 2.619 €
вага близько 69 кг | Артикул 2-840600.P

800 mm 5.568 € 4.912 € 3.274 €
вага близько 216 кг | Артикул 2-820800.P вага близько 150 кг | Артикул 2-820800.1.P вага близько 95 кг | Артикул 2-840800.P

1000 mm 6.387 € 5.568 € 3.930 €
вага близько 280 кг | Артикул 2-821000.P вага близько 197 кг | Артикул 2-821000.1.P вага близько 142 кг | Артикул 2-841000.P

1200 mm 9.499 € 7.206 € 4.953 €
вага близько 367 кг | Артикул 2-821200.P вага близько 266 кг | Артикул 2-821200.1.P вага близько 205 кг | Артикул 2-841200.P

1400 mm 10.318 € 8.844 € 6.231 €
вага близько 467 кг | Артикул 2-821400.P вага близько 350 кг | Артикул 2-821400.1.P вага близько 254 кг | Артикул 2-841400.P

1500 mm 11.137 € 9.499 € 6.605 €
вага близько 511 кг | Артикул 2-821500.P вага близько 385 кг | Артикул 2-821500.1.P вага близько 310 кг | Артикул 2-841500.P

1600 mm 11.956 € 9.826 €
вага близько 585 кг | Артикул 2-821600.P вага близько 450 кг | Артикул 2-821600.1.P

1700 mm 12.973 € 11.028 €
вага близько 630 кг | Артикул 2-821700.P вага близько 487 кг | Артикул 2-821700.1.P

1800 mm 12.775 € 11.956 €
вага близько 679 кг | Артикул 2-821800.P вага близько 530 кг | Артикул 2-821800.1.P

Доплата

Націнка за виготовлення плити-адаптера 
індивідуального розміру

Націнка за індивідуальне рішення при 
виготовленні адаптерної плити з отворами

Артикул 0-940000 Артикул 0-940000.1
830 € 616 €

Підходить для усіх позиціонерів Siegmund типів рото і синхроліфт.   
Інші розміри столів можливі за запитом.

з плазмовим азотуванням

Відмінний захист від корозії, подряпин і 
зварювальних бризок.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Посилена інструментальна сталь X8.7,
плазмове азотування поверхні, чорніння проти корозії

отвори Ø 28 мм
з кроком 100x100 мм
Товщина матеріалу 15 мм

Восьмикутний стіл підходить для використання на маніпуляторах 
в роботизованих комірках. Він пропонує такі ж варіанти затиску як 
і зварювальні столи 28 системи, завдяки паралельній сітці отворів 
зверху. Для задоволення Ваших індивідуальних потреб, столи за 
запитом можуть бути адаптовані до Вашого виробничого середовища.

Пластина-адаптер

За запитом і за додаткову плату ми можемо виготовити адаптерну пластину 
зі спеціальною схемою розташування отворів згідно з Вашими потребами. 
Вага пластини може в цьому випадку варіюватися. Підніжки та перехідні 
пластини не входять у стандартну комплектацію восьмикутних столів.

Ціни вказані з ПДВ, без упаковки та траспортних витрат. 

Siegmund Ротаційний позиціонер
Ілюстрації зображують:

Додаткова інформація:

Siegmund Ротаційний позиціонер
Ілюстрації зображують:
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ЦЕ УНІВЕРСАЛЬНИЙ РОБОЧИЙ У БУДЬ-ЯКЇЙ МАЙСТЕРНІ

Завдяки продуманій концепції, всі інструменти 
на робочій станції Siegmund завжди під рукою. 

Таким чином, підтримується порядок і залишається 
простір для Ваших аксесуарів.

СЕРЦЕ КОЖНОГО ВЕРСТАКА –  
РОБОЧА ПЛИТА

Робоча плита має витримувати високі 
навантаження. У нас є спеціальні робочі плити, 
які підійдуть під будь-яке Ваше завдання – 
пиління, свердління, зварювання, затиск і т.д.

ОПОРА –  
МІЦНА РАМА

Міцна рама забезпечує якісну основу 
навіть для таких складних завдань, як 
розпилювання, шліфовка або свердління.

ВИГОДА В  
УНІВЕРСАЛЬНОСТІ

Незалежно від того, чи працюєте Ви з деревом aбо 
скріплюєте і зварюєте металеві конструкції – робоча 
станція така ж універсальна, як і Ваші ідеї і проекти. 
Ви отримаєте робочу станцію Siegmund з надійними 
ящиками та високою вантажопідйомністю.

Розміри (Д х Ш х В): 1200 x 800 x 850 мм
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Розміри (Д х Ш х В): 1200 x 800 x 850 мм

УДОСТОЄНА НАГОРОДИ
Робоча станція Siegmund була 
відзначена премією BEST OF the 
INDUSTRIEPREIS 2018 у категорії 
"Технологія виробництва".

ПРИКЛАДИ КОМПЛЕКТАЦІЙ

МАТЕРІАЛИ

• високоякісна сталь S355J2+N + плазмове азотування  
• Інструментальна сталь  
• Інструментальна сталь + плазмове азотування

ЗАХИСТ ВІД БРУДУ

Два листа під стільницею захищають 
Ваші інструменти від зварювальних 
бризок і бруду. Для очищення їх 
необхідно витягнути з-під стільниці.

ОПОРИ

Поєднання опори і роликів робить 
Робочу станцію Siegmund мобільною. 
Базові плити чудово регулюються і 
забезпечують точну робочу поверхню. 
(Ролик додатково)

НАВАНТАЖЕННЯ

Стільниця Робочої станції Siegmund витримує 
близько 1 000 кг. Будь ласка, враховуйте, 
що для версії на коліщатках максимальне 
завантаження столу знижено до близько 400 кг.

ЕКОНОМІЯ ПРОСТОРУ

Робоча станція Siegmund забезпечує простір для зберігання оснащення. 
Різні аксесуари зберігаються на спеціальних полицях, таким чином все 
знаходиться в межах досяжності. Додатково Ви можете обладнати робочу 
станцію ящиками різної глибини. У них є місце для будь-яких інструментів. 
Ящики можливо замовити в будь-який час.
Простір в 600 мм для коробів зліва і справа.
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ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД ПЕРФОРОВАНИХ ПЛИТ.

СЕРЦЕ КОЖНОГО ВЕРСТАКА – 
РОБОЧА ПЛИТА

Робоча плита має витримувати високі навантаження. У нас 
є спеціальні робочі плити, які підійдуть під будь-яке Ваше 
завдання – пиління, свердління, зварювання, затиск і т.д.  

Перфоровані плити для 16 і 28 системи виготовлені зі 
сталі наскрізного загартування. Для процесу загартування 
Siegmund використовує спеціально розроблений сплав. 
В 22 системі, перфорована пластина зроблена зі сталі 
високої якості S355J2+N. Всі плити доступні з плазмовим 
азотуванням, що підтверджує якість Siegmund.

ПЕРЕВАГИ ПЛАЗМОВОГО АЗОТУВАННЯ 
+ BAR-ПОКРИТТЯ

Незношуваність і довговічність поверхні   
Захист від іржі   
Значно менше прилипання зварювальних бризок 
Додаткове згладжування поверхні

Перфоровані плити 1200 x 800 мм

Діаметр отвору

Поверхня з системними отворами

Товщина матеріалу

зі сталі + плазмове азотування
високоякісна сталь S355J2+N
плазмове азотування поверхні,  
воронування проти корозії

Інструментальна сталь
Інструментальна сталь наскрізного гарту X8.7

Інструментальна сталь + плазмове азотування
Посилена інструментальна сталь X8.7,
плазмове азотування поверхні,  
чорніння проти корозії

Спеціальна пропозиція  Див. сторінку

� = В наявності на складі       � = Під замовлення

починаючи з
1.237 €

Ø 16 мм

Ø 16 мм

з кроком 50x50 мм

близько 12 мм

Артикул 164004.X07

Артикул 164004.X7

Ціни вказані з ПДВ, без упаковки та траспортних витрат. 
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Ø 22 мм

починаючи з
1.453 €

Ø 22 мм

з кроком 100x100 мм

близько 18 мм

Артикул 224004.P

Ø 28 мм

починаючи з
1.417 €

Ø 28 мм

з кроком 100x100 мм

близько 15 мм

Артикул 804004.X7
Для затисків необхідне опорне кільце (Номер артикулу 280653). 

Подальшу інформацію про перфоровані плити можна знайти 
у каталозі продуктів і додатків або на www.siegmund.com
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ТОВЩИНА МАТЕРІАЛУ ПРИКЛАДИ КОМПЛЕКТАЦІЙ 12 мм

Спеціальна  
пропозиція 1

Приклади комплектацій  
Інструментальна сталь 8.7  
1200 x 800 мм
отвори Ø 16 мм
Сітка отворів 50х50 мм на поверхні столу
Товщина матеріалу близько 12 мм
Артикул 164004.X07  

Тримач струбцин
Артикул 164030  

Siegmund Workstation  
Базова рама
Артикул 004002  

Простір в 600 мм для 
коробів зліва і справа.

Полиця
Артикул 004020  

Тримач штифтів і призм
Артикул 164035  

Стінка для кріплення 
інструменту вкл. поличку

Артикул 004025  

Базова комплектація

1.237 €
Артикул 2-164001

Доплата Приклади  
комплектацій з плазмовим 
азотуванням

144 €
Артикул 2-164004.XX

Ціни вказані з ПДВ, без упаковки та траспортних витрат.
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Спеціальна  
пропозиція 2
Базова комплектація включено 
2 Ящики для інструмента

1.365 €
Артикул 2-164003

144 €
Артикул 2-164004.XX

Спеціальна  
пропозиція 3
Базова комплектація включено 
4 Ящики для інструмента

1.502 €
Артикул 2-164005

144 €
Артикул 2-164004.XX
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ТОВЩИНА МАТЕРІАЛУ ПРИКЛАДИ КОМПЛЕКТАЦІЙ 12 мм

СПЕЦІАЛЬНА ПРОПОЗИЦІЯ

включаючи набір

Спеціальна пропозиція 1:
Базова комплектація

вага близько 144 кг
Артикул 2-164001

Спеціальна пропозиція 2:
Базова комплектація включено  
2 Ящики для інструмента

вага близько 163 кг
Артикул 2-164003

Спеціальна пропозиція 3:
Базова комплектація включено  
4 Ящики для інструмента

вага близько 183 кг
Артикул 2-164005

включаючи набір A
Артикул 2-167320

1.596 €
Артикул 2-167321

1.724 €
Артикул 2-167322

1.861 €
Артикул 2-167323

включаючи набір B
Артикул 2-167340

1.852 €
Артикул 2-167341

1.980 €
Артикул 2-167342

1.968 €
Артикул 2-167343

Максимальне рекомендоване статичне навантаження близько 1000 кг (з версією на роликах 400 кг) при рівномірному розподілі навантаження.

Ціни вказані з ПДВ, без упаковки та траспортних витрат. 

Доплата Приклади 
комплектацій  
з плазмовим азотуванням

144 €
Артикул 2-164004.XX

СПЕЦІАЛЬНА ПРОПОЗИЦІЯ
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Набір інструментів А 359 €
Артикул 2-167320

Струбцина

Болт

Упор

Шестигранний ключ

Набір інструментів В  включено Лещата 615 €
Артикул 2-167340

Струбцина

Болт

Упор

Кутник

Шестигранний ключ

Стандартні лещата 100 мм

Додаткова інформація  Стор. 198
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ТОВЩИНА МАТЕРІАЛУ ПРИКЛАДИ КОМПЛЕКТАЦІЙ 18 мм

Спеціальна  
пропозиція 1

Приклади комплектацій зі сталі + плазмове азотування  
1200 x 800 мм
отвори Ø 22 мм
Сітка отворів 100x100 мм на поверхні столу
Товщина матеріалу близько 18 мм
Артикул 224004.P

Тримач струбцин
Артикул 224030  

Siegmund Workstation  
Базова рама
Артикул 004002  

Простір в 600 мм для 
коробів зліва і справа.

Полиця
Артикул 004020  

Тримач штифтів і призм
Артикул 224035  

Стінка для кріплення 
інструменту вкл. поличку

Артикул 004025  

Базова комплектація

1.453 €
Артикул 2-224001

Ціни вказані з ПДВ, без упаковки та траспортних витрат.
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Спеціальна  
пропозиція 2
Базова комплектація включено 
2 Ящики для інструмента

1.620 €
Артикул 2-224003

Спеціальна  
пропозиція 3
Базова комплектація включено 
4 Ящики для інструмента

1.796 €
Артикул 2-224005
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ТОВЩИНА МАТЕРІАЛУ ПРИКЛАДИ КОМПЛЕКТАЦІЙ 18 мм

СПЕЦІАЛЬНА ПРОПОЗИЦІЯ

включаючи набір

Спеціальна пропозиція 1:
Базова комплектація

вага близько 194 кг
Артикул 2-224001

Спеціальна пропозиція 2:
Базова комплектація включено  
2 Ящики для інструмента

вага близько 213 кг
Артикул 2-224003

Спеціальна пропозиція 3:
Базова комплектація включено  
4 Ящики для інструмента

вага близько 233 кг
Артикул 2-224005

включаючи набір A
Артикул 2-227320

1.882 €
Артикул 2-227321

2.049 €
Артикул 2-227322

2.225 €
Артикул 2-227323

включаючи набір B
Артикул 2-227340

2.293 €
Артикул 2-227341

2.460 €
Артикул 2-227342

2.451 €
Артикул 2-227343

Максимальне рекомендоване статичне навантаження близько 1000 кг (з версією на роликах 400 кг) при рівномірному розподілі навантаження.

Ціни вказані з ПДВ, без упаковки та траспортних витрат. 

СПЕЦІАЛЬНА ПРОПОЗИЦІЯ
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Набір інструментів А 429 €
Артикул 2-227320

Струбцина

Болт

Упор

Шестигранний ключ

Набір інструментів В  включено Лещата 840 €
Артикул 2-227340

Струбцина

Болт

Упор

Кутник

Шестигранний ключ

Стандартні лещата 125 мм

Додаткова інформація  Стор. 199
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ТОВЩИНА МАТЕРІАЛУ ПРИКЛАДИ КОМПЛЕКТАЦІЙ 15 мм

Спеціальна 
пропозиція 1

Приклади комплектацій Premium Light  
(Інструментальна сталь 8.7 + плазмове азотування) 
1200 x 800 мм
отвори Ø 28 мм
Сітка отворів 100x100 мм на поверхні столу
Товщина матеріалу близько 15 мм
Артикул 804004.X7

Тримач струбцин
Артикул 284030  

Siegmund Workstation  
Базова рама
Артикул 004002  

Простір в 600 мм для 
коробів зліва і справа.

Полиця
Артикул 004020  

Тримач штифтів і призм
Артикул 284035  

Стінка для кріплення 
інструменту вкл. поличку

Артикул 004025  

Базова комплектація

1.417 €
Артикул 2-284001

Ціни вказані з ПДВ, без упаковки та траспортних витрат.
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Спеціальна 
пропозиція 2
Базова комплектація включено 
2 Ящики для інструмента

1.584 €
Артикул 2-284003

Спеціальна 
пропозиція 3
Базова комплектація включено 
4 Ящики для інструмента

1.760 €
Артикул 2-284005
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ТОВЩИНА МАТЕРІАЛУ ПРИКЛАДИ КОМПЛЕКТАЦІЙ 15 мм

СПЕЦІАЛЬНА ПРОПОЗИЦІЯ

включаючи набір

Спеціальна пропозиція 1:
Базова комплектація

вага близько 170 кг
Артикул 2-284001

Спеціальна пропозиція 2:
Базова комплектація включено  
2 Ящики для інструмента

вага близько 189 кг
Артикул 2-284003

Спеціальна пропозиція 3:
Базова комплектація включено  
4 Ящики для інструмента

вага близько 209 кг
Артикул 2-284005

включаючи набір A
Артикул 2-287320

1.928 €
Артикул 2-287321

2.095 €
Артикул 2-287322

2.271 €
Артикул 2-287323

включаючи набір B
Артикул 2-287340

2.336 €
Артикул 2-287341

2.503 €
Артикул 2-287342

2.491 €
Артикул 2-287343

Максимальне рекомендоване статичне навантаження близько 1000 кг (з версією на роликах 400 кг) при рівномірному розподілі навантаження.

Ціни вказані з ПДВ, без упаковки та траспортних витрат. 

СПЕЦІАЛЬНА ПРОПОЗИЦІЯ

Кільце- 
підкладка
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Набір інструментів А 511 €
Артикул 2-287320

Струбцина

Болт

Кільце-підкладка

Упор

Шестигранний ключ

Набір інструментів В  включено Лещата 919 €
Артикул 2-287340

Струбцина

Болт

Кільце-підкладка

Упор

Кутник

Шестигранний ключ

Стандартні лещата 125 мм

Додаткова інформація  Стор. 199
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28 22 16 SIEGMUND WORKSTATION

Siegmund Workstation Базова рама

З робочою станцією Siegmund Ви створюєте прекрасний мобільний простір для роботи. 
Вона може бути адаптована і збільшена в залежності від Ваших потреб. Розпил, 
свердління або зварювання - це універсальний робочий простір для будь-якої майстерні! 
З кожною посилкою буде доставлена інструкція по збірці. 

2-004002 Siegmund Workstation Базова рама 777,00 € �

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 

1.030 мм 630 мм 838 мм 45,00 кг

Ящики для інструмента

Додатково Ви можете обладнати робочу станцію ящиками різної глибини. У них є місце 
для будь-яких інструментів. Ящики можливо замовити в будь-який час. 

2-004200 Ящик 60 мм 69,00 € �

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) TF: вага: 

590 мм 400 мм 60 мм 50 кг 7,50 кг Спеціальна пропозиція 

2-004205 Ящик 120 мм 76,00 € �

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) TF: вага: 

590 мм 400 мм 120 мм 50 кг 9,00 кг Спеціальна пропозиція 

2-004210 Ящик 180 мм 84,00 € �

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) TF: вага: 

590 мм 400 мм 180 мм 50 кг 9,50 кг Спеціальна пропозиція 

2-004215 Ящик 240 мм 92,00 € �

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) TF: вага: 

590 мм 400 мм 240 мм 50 кг 10,00 кг

TF=тримаюча здатність; 

Спеціальна пропозиція 

SIEGMUND WORKSTATION

� = В наявності на складі � = Під замовлення

c

b
a

c

a

b
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Полиця

Полички, штифт, призменний тримач і стінка для кріплення інструменту можуть бути 
встановлені як зліва, так і справа. 

2-004020 Полиця 31,00 € �

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) TF: вага: 

482 мм 144 мм 40 мм 10 кг 1,65 кг

TF=тримаюча здатність; 

Стінка для кріплення інструменту вкл. поличку

Полички, штифт, призменний тримач і стінка для кріплення інструменту можуть бути 
встановлені як зліва, так і справа. 

2-004025 Стінка для кріплення інструменту вкл. поличку 115,00 € �

TF: вага: 

30 кг 7,87 кг

TF=тримаюча здатність; 

обладнання з 4 роликами

Щоб переключити з роликових опор на стандартні і назад, потрібно підняти стільницю. 

2-004100 Робоча станція з 4 роликовими опорами 128,00 € �

вага: 

5,30 кг Спеціальна пропозиція 

c

a b
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Тримач струбцин

Утримувач для струбцин забезпечує місце для розміщення 11 стандартних струбцин 
Siegmund і може встановлюватися як ліворуч, так і праворуч.

2-164030 Тримач струбцин Система 16 30,00 € �

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 

580 мм 46 мм 39 мм 0,83 кг

2-224030 Тримач струбцин Система 22 30,00 € �

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 

580 мм 46 мм 39 мм 0,77 кг

2-284030 Тримач струбцин Система 28 30,00 € �

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 

580 мм 46 мм 49 мм 0,84 кг

Тримач штифтів і призм

Полички, штифт, призменний тримач і стінка для кріплення інструменту можуть бути 
встановлені як зліва, так і справа. 

2-164035 Тримач штифтів і призм Система 16 36,00 € �

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 

482 мм 20 мм 99 мм 0,74 кг

2-224035 Тримач штифтів і призм Система 22 36,00 € �

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 

482 мм 20 мм 99 мм 0,75 кг

2-284035 Тримач штифтів і призм Система 28 36,00 € �

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 

482 мм 20 мм 109 мм 0,80 кг

� = В наявності на складі � = Під замовлення

c
a

b

b
a

c



Lenzing AG (AT)

Надійний і довговічний! 
Доповніть свою робочу станцію 
лещатами Siegmund.

Вибір  
за вами!

Різні лещата Siegmund:  
Подальша інформація  

на сторінці 198.

ЛЕЩ АТА

Різні лещата Siegmund:

•  Лещата 100: Розмір губок лещат 100 мм,  
Хід відкриття 125 мм / 135 мм

•  Лещата 125: Розмір губок лещат 125 мм,  
Хід відкриття 160 мм / 175 мм

•  Стандартні лещата виконані з литої сталі 
Преміальні лещата із зварної сталі

Стандартні лещата 100
Артикул 164301

Стандартні лещата 125
Артикул 004303

Лещата 100
Артикул 004300

Лещата 125
Артикул 004302



 1.

 3. 4.  7. 6.

 5.  8.

 2.

1.
2.
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8.

•

2-280110.N
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ШВИДКО РОЗПІЗНАТИ
ЯКІСТЬ SIEGMUND

Тепер Ви відразу бачите позначення використовуємого  
матеріалу в описі виробу.

ОГЛЯД АРТИКУЛУ

Упорний і кріпильний кутник 175 L

Упорний і кріпильний кутник 175 L може використовуватися з різних сторін за рахунок 
фіксації за допомогою отвору системи або отвору слота. Шляхом з'єднання упорних 
і кріпильних кутників 75 L (Арт. 280105.N) і 175 SL (Арт. 280109.N) можна створити 
опорну поверхню, регульовану по висоті. Цей елемент прекрасно підходить в якості 
упору для великих конструкцій.

Упорний і кріпильний кутник 175 L - азотований 120,00 €

отвори / отвір слот, серійно з двосторонньою лінійкою

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага:

175 мм 50 мм 175 мм 25 мм 1,95 кг

Назва артикулу і опис  
Зображення продукту з вимірами  
Номер артикулу  
Артикул з позначенням матеріалу  
Технічна довідка  
Ціна  

= В наявності на складі  
= Під замолвення  

Особливості продукту (Детальніше див. стор. 59)
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НОВИЙ

Всі новинки, а також артикули, виробництво яких було відновлено,  
відзначені цим символом.

СТІЙКІСТЬ ДО ПОДРЯПИН, ДО ПРИЛИПАННЯ ЗВАРЮВАЛЬНИХ  
БРИЗОК І ЗАХИСТ ВІД КОРОЗІЇ
Азотування створює стійку до подряпин і стійку до корозії поверхню, а при 
використанні нашого спеціального спрея, захищає поверхню від прилипання 
зварювальних бризок.

ШКАЛА
Масштабування полегшує точне налаштування і затиск Вашої деталі.

ЗГЛАДЖУВАННЯ ПОВЕРХНІ
BAR чорніння створює гладку поверхню і підвищує опірність корозії.

З ПОЛІАМІДУ
Цей товар доступний в поліаміді для обробки нержавіючої сталі та 
алюмінію, щоб запобігти пошкодженню поверхні.

З АЛЮМІНІЮ
Ці товари можуть бути виготовлені для роботи з нержавіючою сталлю.

З АЛЮМІНІЮ-ТИТАНУ
Для деяких великих упорів і блоків через обмеження по вазі ми використовуємо 
більш легкі, але не менше високоміцні матеріали. Проте, досягти твердості 
азотованої сталі в даному випадку не представляється можливим.
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16 УПОРИ

Ексцентриковий упор

Ексцентрикові упори відмінно підходять для точної підгонки елементів. 
Вони гранично компактні і легко повертаються без відриву від стола. 

2-160401.N Ексцентриковий упор Ø 45 - азотований 20,00 € �

зручний при нестачі місця

Ø: MS: (d) вага: 

45 мм 12 мм 0,13 кг

2-160402.N Ексцентриковий упор Ø 75 з різьбленням M10 - азотований 27,00 € �

для підключення маси

Ø: MS: (d) вага: 

75 мм 12 мм 0,38 кг

2-160403.N Ексцентриковий упор Ø 75 - азотований 25,00 € �

може також використовуватися як підкладка

Ø: MS: (d) вага: 

75 мм 12 мм 0,39 кг

MS=Товщина матеріалу; 

Універсальний упор 50 L / 80 L

Універсальний упор міцно фіксується в системному отворі. 
Є різні розміри. Відстань між отворами 25 мм. 

2-160407.N Універсальний упор 50 L - азотований 27,00 € �

2 системних отвори 

довжина: (a) ширина: (b) MS: (d) вага: 

50 мм 30 мм 12 мм 0,08 кг

2-160408.N Універсальний упор 80 L - азотований 30,00 € �

3 системних отвори

довжина: (a) ширина: (b) MS: (d) вага: 

80 мм 30 мм 12 мм 0,16 кг

MS=Товщина матеріалу; 

� = В наявності на складі � = Під замовлення Детальніше див. стор. 59

= Стійкість до 
виникнення подряпин = Захист від 

зварювальних бризок = Захист від іржі = з алюмінію

a

bd
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Флекс упор 78 зі сталі / 97 зі сталі / 83 з алюмінію

Флекс-упор може бути ідеально підігнаний завдяки отвору слоту. За рахунок закругленою стінки даний упор може 
використовуватися як в кутах, так і у вільно оформлених упорних поверхнях. Флекс-упор 97 охоплює відстані між 
отворами навіть при діагональному розташуванні. Флекс-упор з алюмінію може бути ідеально підігнаний завдяки 
отвору слоту. Наявність закругленої стінки розширює сферу його застосування: як в кутах, так і у вільно оформлених 
упорних поверхнях. Флекс-упор переважно використовується при роботі з неіржавною сталлю і в вузьких місцях. 

2-160415 Флекс упор 12x78 зі сталі - оцинкований матеріал 20,00 € �

довжина: (a) ширина: (b) MS: (d) WS: VB: вага: 

78 мм 28 мм 12 мм 6 мм 50 мм 0,07 кг

2-160416 Флекс упор 24x78 зі сталі - оцинкований матеріал 28,00 € �

потрібен довгий болт 

довжина: (a) ширина: (b) MS: (d) WS: VB: вага: 

78 мм 28 мм 24 мм 6 мм 50 мм 0,13 кг

2-160417 Флекс упор 12x97 зі сталі - оцинкований матеріал 36,00 € �

довжина: (a) ширина: (b) MS: (d) WS: VB: вага: 

97 мм 24 мм 12 мм 4 мм 71 мм 0,08 кг

2-160418 Флекс упор 24x97 зі сталі - оцинкований матеріал 45,00 € �

потрібен довгий болт 

довжина: (a) ширина: (b) MS: (d) WS: VB: вага: 

97 мм 24 мм 24 мм 4 мм 71 мм 0,16 кг

2-160412 Флекс упор 12x83 - з алюмінію 22,00 € �

довжина: (a) ширина: (b) MS: (d) WS: VB: вага: 

83 мм 31 мм 12 мм 8 мм 50 мм 0,05 кг

MS=Товщина матеріалу; WS=товщина стінки; VB=Adjusting range; 

Універсальний упор 80 L

Універсальний упор 80 L точно фіксує будь-який елемент 
за допомогою отвору слота в діапазоні 0-50 мм. 

2-160410.N Універсальний упор 80 L - азотований 41,00 € �

довжина: (a) ширина: (b) MS: (d) VB: вага: 

80 мм 30 мм 12 мм 50 мм 0,07 кг

MS=Товщина матеріалу; VB=Adjusting range; 

a

d1

f

d
b

a

bd
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Універсальний упор 115 L / 150 L

Універсальний упор 115 L / 150 L може бути зафіксований в різному становищі 
завдяки наявності отворів системи і отвори слота (в діапазоні 0-50 мм). Крім того, 
може використовуватися при роботі з призмами і адаптерами. 

2-160420.N Універсальний упор 115 L - азотований 48,00 € �

серійно з двосторонньою лінійкою

довжина: (a) ширина: (b) MS: (d) VB: вага: 

115 мм 30 мм 12 мм 50 мм 0,20 кг

2-160420.A Універсальний упор 115 L - з алюмінію 42,00 € �

довжина: (a) ширина: (b) MS: (d) VB: вага: 

115 мм 30 мм 12 мм 50 мм 0,05 кг

2-160422.N Універсальний упор 150 L - азотований 53,00 € �

3 системних отвори, серійно з двосторонньою лінійкою

довжина: (a) ширина: (b) MS: (d) VB: вага: 

150 мм 35 мм 12 мм 50 мм 0,33 кг

MS=Товщина матеріалу; VB=Adjusting range; 

Універсальний упор 300 M / 500 M

Універсальний упор 300 M / 500 M фіксується за допомогою отвору системи 
або отвори слота (в діапазоні 0-150 мм), забезпечує широке різноманіття 
можливостей для кріплення. 

2-160425.N Універсальний упор 300 M - азотований 61,00 € �

7 системних отворів, серійно з двосторонньою лінійкою 

довжина: (a) ширина: (b) MS: (d) VB: вага: 

300 мм 50 мм 12 мм 100 мм 1,08 кг

2-160432.N Універсальний упор 500 M  - азотований 92,00 € �

13 отворів, серійно з двосторонньою лінійкою

довжина: (a) ширина: (b) MS: (d) VB: вага: 

500 мм 50 мм 12 мм 150 мм 1,85 кг

MS=Товщина матеріалу; VB=Adjusting range; 

� = В наявності на складі � = Під замовлення Детальніше див. стор. 59

= Стійкість до 
виникнення подряпин = Шкала = Захист від 

зварювальних бризок = Захист від іржі = з алюмінію

a

bd

a

bd
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Універсальний упор / Затискний міст

Універсальний упор може використовуватися в якості затискного 
моста. За рахунок невеликого отвору в середині можна з'єднати 
упор зі струбциною. 

2-160450.N Універсальний упор / Затискний міст - азотований 58,00 € �

3 системних отвори

довжина: (a) ширина: (b) Ø: MS: (d) VB: вага: 

175 мм 35 мм 16 мм 12 мм 50 мм 0,40 кг

MS=Товщина матеріалу; VB=Adjusting range; 

Плоский кут 250

Плоский кут фіксується за допомогою отвору системи або отвори 
слота з різних сторін. Вільно регулюється в межах до 100 мм. 

2-160444 Плоский кут 250 - воронований 120,00 € �

5 системних отвори

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 

250 мм 188 мм 50 мм 12 мм 1,35 кг

MS=Товщина матеріалу; 

Шаблон для установки кута

Складальний еталон дозволяє домогтися точного налаштування кута з 
кроком 10° або безступінчатий в діапазоні 0-90°. Шкала з ціною поділки 
в 1° забезпечує гнучкість настройки. 

2-160455.N Шаблон для установки кута - азотований 51,00 € �

з 2x розпірним кільцем

довжина: (a) ширина: (b) MS: (d) вага: 

130 мм 130 мм 5 мм 0,40 кг

MS=Товщина матеріалу; 

a

bd

a

b

c

d

a

b
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Упорний і кріпильний кутник 50 L

Упорний і кріпильний кутник 50 L може фіксувати великі секції. Крім того, підходить для роботи 
з іншими кутниками. Можливе формування регульованої по висоті поверхні шляхом з'єднання 
упорних і кріпильних кутників через отвір слот, наприклад 90 WL (Арт. № 160111.N). 

2-160105.N Упорний і кріпильний кутник 50 L - азотований 42,00 € �

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 

50 мм 30 мм 50 мм 12 мм 0,20 кг

MS=Товщина матеріалу; 

Упорний і кріпильний кутник 90 L

Упорний і кріпильний кутник 90 L, може бути використаний в якості багатофункціонального кутника, 
який приєднується до будь-якої зі сторін і може бути зафіксований за допомогою отвору системи або 
отвори слота. Можливе формування регульованої по висоті поверхні шляхом з'єднання упорних і 
кріпильних кутників 50 L (Арт.№ 160105.N) і 90 SL (Арт.№ 160109.N). Цей елемент також підходить в 
якості упору для великих конструкцій. 

2-160110.N Упорний і кріпильний кутник 90 L - азотований 67,00 € �

отвори / отвір слот, серійно з двосторонньою лінійкою

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 

90 мм 30 мм 90 мм 12 мм 0,31 кг

2-160110.A Упорний і кріпильний кутник 90 L - з алюмінію 76,00 € �

отвори / отвір слот

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 

90 мм 30 мм 90 мм 12 мм 0,11 кг

MS=Товщина матеріалу; 

� = В наявності на складі � = Під замовлення Детальніше див. стор. 59

= Стійкість до 
виникнення подряпин = Захист від 

зварювальних бризок = Захист від іржі = Шкала = з алюмінію

c

a b

d

c

a
b

d
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Упорний і кріпильний кутник 90 X / 90 SL

Упорний і кріпильний косинець 90 Х / 90 SL можна використовувати для 
упору великих секцій. За допомогою кутника 90 SL, використовуючи отвір 
слот, можна створити регульовану по висоті поверхню. 

2-160108.N Упорний і кріпильний кутник 90 X - азотований 48,00 € �

серійно з двосторонньою лінійкою

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 

90 мм 30 мм 25 мм 12 мм 0,19 кг

2-160109.N Упорний і кріпильний кутник 90 SL - азотований 51,00 € �

серійно з двосторонньою лінійкою

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 

90 мм 30 мм 40 мм 12 мм 0,21 кг

MS=Товщина матеріалу; 

Упорний і кріпильний кутник 90 WL

Кріпильний і упорний кут 90 WL приєднується до будь-якої зі сторін, 
зручний і гнучкий у використанні завдяки двом отворам слотів. 

2-160111.N Упорний і кріпильний кутник 90 WL - азотований 70,00 € �

отвір слот / отвір слот, серійно з двосторонньою лінійкою

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 

90 мм 30 мм 90 мм 12 мм 0,27 кг

MS=Товщина матеріалу; 

c

a
b

d

c

a
b

d
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Упорний і кріпильний кутник 90 VL

Кріпильний і упорний кут 90 VL (Арт. 160113.N) як нерухомий кут застосовується 
за рахунок двосторонніх отворів в якості опорного елементу. У поєднанні з кутом 
50 L (Арт. 160105.N) і 90 SL (Арт. 160109.N) можна створити опорну поверхню, 
регульовану по висоті. 

2-160113.N Упорний і кріпильний кутник 90 VL - азотований 67,00 € �

отвори / отвори

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 

90 мм 30 мм 90 мм 12 мм 0,34 кг

MS=Товщина матеріалу; 

Упорний і кріпильний кутник 140 L

Упорний і кріпильний кутник 140 L ідеально підходить для збільшення робочої 
поверхні при використанні легких елементів. Його можна зафіксувати за 
допомогою отвору слота на будь-якій висоті. 

2-160112.N Упорний і кріпильний кутник 140 L - азотований 80,00 € �

5 системних отворів / отвір слот, серійно з двосторонньою лінійкою

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 

90 мм 35 мм 140 мм 12 мм 0,51 кг

MS=Товщина матеріалу; 

Упорний і кріпильний кутник 150 L

Упорний і кріпильний кутник 150 L зручно регулюється і широко застосовується завдяки поєднанню 
системних отворів і отворів слота. Додаткова верхня полиця розширює можливості його застосування: 
можна комбінувати з іншими кутниками або використовувати як адаптер для призм і струбцин. 

2-160114.N Упорний і кріпильний кутник 150 L - азотований 83,00 € �

6 системних отворів / отвір слот 

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 

90 мм 35 мм 150 мм 12 мм 0,65 кг

MS=Товщина матеріалу; 

� = В наявності на складі � = Під замовлення Детальніше див. стор. 59

= Стійкість до 
виникнення подряпин = Захист від 

зварювальних бризок = Захист від іржі = Шкала

c

a
b

d

c

a
b

d

c

a
b

d

d
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Поворотний кутник 150

Поворотний кутник дозволяє безступінчато з'єднувати затискні елементи з 
отворами системи під кутом 180°. Найбільша фіксація досягається шляхом 
закріплення двома болтами. 

2-160101.N Поворотний кутник 150 - азотований 111,00 € �

висота: (c) Ø: MS: (d) вага: 

150 мм 150 мм 12 мм 1,80 кг

MS=Товщина матеріалу; 

Упорний і кріпильний кутник 250 G з поворотним кутником

Упорний і кріпильний кутник 250 G може бути зафіксований за допомогою отвору 
системи або отвору слота. Мультифункціональний кутник може бути використаний 
для збільшення робочої поверхні. Цей елемент виробляється з високоякісного 
матеріалу GGG40. 

2-160161.N Упорний і кріпильний кутник 250 G з поворотним кутником лівий - з чавуну / азотований матеріал 150,00 € �

лівий упор, серійно з двосторонньою лінійкою 

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 

145 мм 49 мм 250 мм 14 мм 2,16 кг

2-160163.N Упорний і кріпильний кутник 250 G з поворотним кутником правий  - з чавуну / азотований матеріал 150,00 € �

правий упор, серійно з двосторонньою лінійкою 

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 

145 мм 49 мм 250 мм 14 мм 2,16 кг

MS=Товщина матеріалу; 

c

b
a

c



68

16 КУТНИКИ

Упорний і кріпильний кутник 300 G / 500 G

Упорний і кріпильний кутник 300 G / 500 G може бути зафіксований з кожної зі сторін завдяки 
наявності отворів системи і отвору слота. Кутник може бути використаний для збільшення 
робочої поверхні столу. Цей елемент виготовляється з високоякісного матеріалу GGG40. 

2-160162.N Упорний і кріпильний кутник 300 G - азотований 108,00 € �

лівий упор

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 

150 мм 49 мм 300 мм 12 мм 2,51 кг

2-160164.N Упорний і кріпильний кутник 500 G - азотований 148,00 € �

лівий упор

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 

195 мм 49 мм 500 мм 12 мм 4,56 кг

MS=Товщина матеріалу; 

Упорний і кріпильний кутник 250 GK / 500 GK

Упорний і кріпильний кутник 250 GK / 500 GK може бути зафіксований з трьох сторін. Він був спеціально 
розроблений для роботи з важкими деталями, використовується як для збільшення робочої поверхні, 
так і в якості упору. Для забезпечення найбільшої стабільності, кутник виготовляється з високоякісного 
матеріалу GGG40. Рекомендується замовляти в парі. 

2-160124.N Упорний і кріпильний кутник 250 GK лівий - азотований 147,00 € �

лівий упор, серійно з двосторонньою лінійкою 

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 

145 мм 49 мм 250 мм 14 мм 2,10 кг

2-160126.N Упорний і кріпильний кутник 250 GK правий  - азотований 147,00 € �

правий упор, серійно з двосторонньою лінійкою 

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 

145 мм 49 мм 250 мм 14 мм 2,10 кг

2-160134.N Упорний і кріпильний кутник 500 GK лівий - азотований 223,00 € �

лівий упор, серійно з двосторонньою лінійкою 

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 

195 мм 49 мм 500 мм 14 мм 5,30 кг

2-160136.N Упорний і кріпильний кутник 500 GK правий  - азотований 223,00 € �

правий упор, серійно з двосторонньою лінійкою 

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 

195 мм 49 мм 500 мм 14 мм 5,30 кг

MS=Товщина матеріалу; 

� = В наявності на складі � = Під замовлення Детальніше див. стор. 59

= Стійкість до 
виникнення подряпин = Захист від 

зварювальних бризок = Захист від іржі = Шкала = з алюмінію = титану

c

a
d

b
a

c
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Упорний і кріпильний кутник 750 GK з плазмовим азотуванням

Упорний і кріпильний кутник 750 GK може бути зафіксований з трьох сторін. Він був спеціально 
розроблений для роботи з важкими деталями, використовується як для збільшення робочої 
поверхні, так і в якості упору. Для забезпечення найбільшої стабільності, кутник виготовляється 
з високоякісного матеріалу GGG40. Рекомендується замовляти в парі. Завдяки дубльованому 
отвору, кутник може бути закріплений на відстані 25 мм. Таким чином, можливості кріплення 
подвоюються. Потрійний подовжений отвір слот підвищує стабільність і точність затиску. 

2-160146.N Упорний і кріпильний кутник 750 GK лівий - азотований 382,00 € �

лівий упор, серійно з двосторонньою лінійкою 

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 

200 мм 100 мм 750 мм 14 мм 8,30 кг

2-160148.N Упорний і кріпильний кутник 750 GK правий  - азотований 382,00 € �

правий упор, серійно з двосторонньою лінійкою 

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 

200 мм 100 мм 750 мм 14 мм 8,30 кг

MS=Товщина матеріалу; 

Упорний і кріпильний кутник з алюмінію-титану

Упорний і кріпильний кутник GK з алюміній-титану може бути зафіксований з трьох сторін. Він був спеціально 
розроблений для роботи з важкими деталями. Кутник може бути використаний як для збільшення робочої 
поверхні, так і в якості упору. Міцність досягається завдяки використанню алюмінієво-титанового сплаву для 
виробництва упорів і куточків, спеціально розробленого для збільшення твердості. Рекомендується замовлення 
пари кутників. з алюмінію-титану: Для деяких великих упорів і блоків через обмеження по вазі ми використовуємо 
більш легкі, але не менше високоміцні матеріали. Проте, досягти твердості азотованої сталі в даному випадку не 
представляється можливим. 

2-160120 Упорний і кріпильний кутник 250 GK лівий - з алюмінію-титану 223,00 € �

лівий упор, серійно з двосторонньою лінійкою 

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 

145 мм 49 мм 250 мм 14 мм 1,20 кг

2-160121 Упорний і кріпильний кутник 250 GK правий  - з алюмінію-титану 223,00 € �

правий упор, серійно з двосторонньою лінійкою 

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 

145 мм 49 мм 250 мм 14 мм 1,20 кг

2-160138 Упорний і кріпильний кутник 500 GK лівий - з алюмінію-титану 295,00 € �

лівий упор, серійно з двосторонньою лінійкою 

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 

195 мм 49 мм 500 мм 14 мм 5,30 кг

2-160139 Упорний і кріпильний кутник 500 GK правий  - з алюмінію-титану 295,00 € �

правий упор, серійно з двосторонньою лінійкою 

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 

195 мм 49 мм 500 мм 14 мм 5,30 кг

MS=Товщина матеріалу; 

c

ab

c

a
b
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Упорний і кріпильний кутник 250 D / 500 D / 750 D

Упорний і кріпильний кутник 250 D / 500 D / 750 D забезпечує широкі можливості затиску завдяки наявності 
отворів з трьох сторін і їх діагональному розташуванню. У поєднанні з кутниками і упорами підходить 
для розширення робочої поверхні або установки вертикальної надбудови. Для забезпечення найбільшої 
стабільності виробляється з високоякісного матеріалу GGG40. 

2-160140.N Упорний і кріпильний кутник 250 D - азотований 301,00 € �

правий упор

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 

200 мм 100 мм 250 мм 14 мм 6,60 кг

2-160142.N Упорний і кріпильний кутник 500 D - азотований 388,00 € �

правий упор

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 

200 мм 100 мм 500 мм 14 мм 11,50 кг

2-160144.N Упорний і кріпильний кутник 750 D - азотований 502,00 € �

правий упор

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 

200 мм 100 мм 750 мм 14 мм 16,40 кг

MS=Товщина матеріалу; 

Універсальний кутник з механічним затиском

Універсальний кутник з механічним затиском ідеально підходить для робіт, де потрібна повторювана 
висока точність. У діапазоні від 10° до 150° за допомогою шаблону встановлюється кожний повний 
кут і затягується ключем-шестигранником. Шаблон входить в комплект поставки. 

2-160170.N Універсальний кутник з механічним затиском - азотований 388,00 € �

з встановлюючим шаблоном 

SL: (e) вага: 

260 мм 3,40 кг

SL=Довжина сторін; 

� = В наявності на складі � = Під замовлення Детальніше див. стор. 59

= Стійкість до 
виникнення подряпин = Захист від 

зварювальних бризок = Захист від іржі

c

a
b

e
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Універсальний кутник з гідромеханічним затискачем

Універсальний кутник з гідромеханічним затискачем забезпечує кутову конструкцію 
з високою утримуючою силою. На цьому елементі можна встановити будь-який кут 
в діапазоні від 0° до 225°. Гранично точна настройка кута можлива за допомогою 
цифрового датчика, який не входить в комплект поставки. Відповідний до кутника 
6 мм шестигранний ключ є в наявності під арт. 280852.1. 

2-160171 Універсальний кутник з гідромеханічним затискачем - воронований 591,00 € �

SL: (e) вага: 

250 мм 2,80 кг

SL=Довжина сторін; 

Кутова прив'язка, чавун

Кутова прив'язка з чавуну збільшує робочий простір шляхом кріплення до столу під кутом 
45°. Вона регулюється в фіксованому положенні і використовується з призмами, в якості 
опори або як з'єднувальний елемент з кутниками. Кутова прив'язка міцна і надає широкі 
можливості для з'єднання, підтримки і затиску з 5 сторін. Для найбільшої стабільності 
елемент виготовляється з чавуну GGG40. 

2-160190.N Кутова прив'язка, чавун - азотований 200,00 € �

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 

100 мм 65 мм 100 мм 1,70 кг

Набір Кутова прив'язка, чавун азотований

С П Е Ц І А Л Ь Н А  П Р О П О З И Ц І Я

Кутова прив'язка з чавуну збільшує робочий простір шляхом кріплення 
до столу під кутом 45°. Вона регулюється в фіксованому положенні 
і використовується з призмами, в якості опори або як з'єднувальний 
елемент з кутниками. Кутова прив'язка міцна і надає широкі можливості 
для з'єднання, підтримки і затиску з 5 сторін. Для найбільшої стабільності 
елемент виготовляється з чавуну GGG40. 

2-160190.Set

331,00 €
(замість 400,00 €)

2x 160190.N

e

b a

c

2x
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Установча і затискна рамка

Затискна рамка з'єднує різні елементи, використовується для збільшення робочої 
поверхні або служить консоллю. Отвори системи з кроком 50 мм з 5 сторін рамки 
забезпечують широкі можливості для комбінування. Завдяки наявності системних 
отворів і отворів слотів, можна використовувати фіксовані та регульовані упори. 

2-160300.N Рамка для підкладання і затиску маленька 150x100x50 - азотований 200,00 € �

правий упор

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 

150 мм 100 мм 50 мм 2,10 кг

2-160301.N Рамка для підкладання і затиску маленька 150x100x50 - азотований 200,00 € �

лівий упор

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 

150 мм 100 мм 50 мм 2,10 кг

2-160302.N Установча і затискна рамка велика 300x200x50 - азотований 306,00 € �

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 

300 мм 200 мм 50 мм 7,40 кг

Набір Рамка для підкладання і затиску маленька 
150x100x50 азотований

С П Е Ц І А Л Ь Н А  П Р О П О З И Ц І Я

Затискна рамка з'єднує різні елементи, використовується для збільшення робочої 
поверхні або служить консоллю. Отвори системи з кроком 50 мм з 5 сторін рамки 
забезпечують широкі можливості для комбінування. Завдяки наявності системних 
отворів і отворів слотів, можна використовувати фіксовані та регульовані упори. 

2-160300.Set

331,00 €
(замість 400,00 €)

1x 160300.N 1x 160301.N

� = В наявності на складі � = Під замовлення Детальніше див. стор. 59

= Стійкість до 
виникнення подряпин = Захист від 

зварювальних бризок = Захист від іржі

b a

c

2x
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Затискний блок

Затискний блок використовується для нарощування столу, як в горизонтальній, 
так і у вертикальній площині, а також може з'єднувати два зварювальних стола. 
Тим самим утворюється стіл індивідуального розміру. Блоки з'єднуються один 
з одним з'єднувальним болтом (Арт. 160560.N). Різноманіття можливостей для 
кріплення забезпечується стандартною сіткою отворів на основній поверхні блоку 
і додаткової діагональної на його бічних стінках. 

2-160280.P Затискний блок 300x300x100 - з плазмовим азотуванням 495,00 € �

п'ятисторонній

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 

300 мм 300 мм 100 мм 12 мм 16,00 кг

2-160272.P Затискний блок 400x200x200 - з плазмовим азотуванням 753,00 € �

п'ятисторонній

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 

400 мм 200 мм 200 мм 12 мм 25,00 кг

2-160290.P Затискний блок 500x500x100 - з плазмовим азотуванням 1.048,00 € �

п'ятисторонній

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 

500 мм 500 мм 100 мм 12 мм 40,00 кг

MS=Товщина матеріалу; 

b
a

c
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U-подібний блок 100/100

U-подібний блок 100/100 підходить не тільки для збільшення робочої поверхні або вертикальної надбудови, 
але і використовується для щільного зчеплення двох зварювальних столів. Блок міцно прикручується до 
столу сполучними болтами (Арт. 160560.N). Всі U-образні блоки від 500 мм довжиною мають монтажні 
отвори для кріплення опор. Кутнику довжиною понад 1000 мм при його використанні з метою збільшення 
робочої поверхні потрібна додаткова опора. Завдяки отворам з 5 сторін і їх діагональному розташуванню 
забезпечується різноманіття варіантів для затиску і комбінування з іншими кутниками і упорами. Для зручності 
на поверхню блоку нанесені лінії сітки 50x50 мм. Ілюстрації виробів різних розмірів Ви знайдете на нашому 
сайті www.siegmund.com. 

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 

2-160396.P U-подібний блок 100x100x100
з плазмовим азотуванням

100 мм 100 мм 100 мм 12 мм 4,00 кг 367,00 € �

2-160360.P U-подібний блок 500x100x100
з плазмовим азотуванням

500 мм 100 мм 100 мм 12 мм 15,00 кг 515,00 € �

2-160370.P U-подібний блок 1000x100x100
з плазмовим азотуванням

1.000 мм 100 мм 100 мм 12 мм 27,00 кг 824,00 € �

2-160380.P U-подібний блок 1500x100x100
з плазмовим азотуванням

1.500 мм 100 мм 100 мм 12 мм 39,00 кг 1.002,00 € �

2-160390.P U-подібний блок 2000x100x100
з плазмовим азотуванням

2.000 мм 100 мм 100 мм 12 мм 51,00 кг 1.484,00 € �

� = В наявності на складі � = Під замовлення Детальніше див. стор. 59

= Стійкість до 
виникнення подряпин = Захист від 

зварювальних бризок = Захист від іржі

b

a

c
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Набір U-подібний блок 1000x100x100 
з плазмовим азотуванням

С П Е Ц І А Л Ь Н А  П Р О П О З И Ц І Я

U-подібний блок 100/100 підходить не тільки для збільшення робочої поверхні 
або вертикальної надбудови, але і використовується для щільного зчеплення 
двох зварювальних столів. Блок міцно прикручується до столу сполучними 
болтами (Арт. 160560.N). 

2-160370.Set

1.368,00 €
(замість 1.648,00 €)

2x 160370.P

2x
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U-подібний блок 200/100

U-подібний блок 200/100 (боковина 200 мм) підходить не тільки для збільшення робочої поверхні або вертикальної 
надбудови, але і використовується для щільного зчеплення двох зварювальних столів. Для цього блок прикручується 
до столу сполучними болтами (Арт. 160560.N). Всі U-образні блоки від 500 мм довжиною мають монтажні отвори 
для кріплення опор. Кутнику довжиною понад 1000 мм при його використанні з метою збільшення робочої поверхні 
потрібна додаткова опора. Завдяки отворам з 5 сторін і їх діагональному розташуванню забезпечується різноманіття 
варіантів для затиску і комбінування з іншими кутниками і упорами. Для зручності на поверхню блоку нанесені лінії 
сітки 50x50 мм. Ілюстрації виробів різних розмірів Ви знайдете на нашому сайті www.siegmund.com. 

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 

2-160396.1.P U-подібний блок 200x100x100
з плазмовим азотуванням

200 мм 100 мм 100 мм 12 мм 6,00 кг 393,00 € �

2-160360.1.P U-подібний блок 500x200x100
з плазмовим азотуванням

500 мм 200 мм 100 мм 12 мм 22,00 кг 652,00 € �

2-160370.1.P U-подібний блок 1000x200x100
з плазмовим азотуванням

1.000 мм 200 мм 100 мм 12 мм 38,00 кг 1.125,00 € �

2-160380.1.P U-подібний блок 1500x200x100
з плазмовим азотуванням

1.500 мм 200 мм 100 мм 12 мм 55,00 кг 1.485,00 € �

2-160390.1.P U-подібний блок 2000x200x100
з плазмовим азотуванням

2.000 мм 200 мм 100 мм 12 мм 72,00 кг 1.991,00 € �

� = В наявності на складі � = Під замовлення Детальніше див. стор. 59

= Стійкість до 
виникнення подряпин = Захист від 

зварювальних бризок = Захист від іржі

b

a

c
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Швидкозатискний болт

Швидкозатискний болт з воронованого матеріалу з поворотним замком відмінно поєднує різні 
елементи системи Siegmund. У цього болта особливо великі кульки, які захищають фаску отворів за 
рахунок зниженого тиску на поверхню. Четверта кулька в центрі зменшує внутрішнє тертя і збільшує 
силу маховика. У нового болта немає кілець, проте він легко чиститься. Даний болт не призначений 
для кріплення U-образних блоків до стільниці! Момент затягування залежить від типу столу. 

2-160510 Швидкозатискний болт короткий - воронований 45,00 € �

для з'єднання 2 деталей, з голівкою, що обертається

довжина: (a) Ø: SK: AM: ZK: вага: 

53 мм 16 мм 55 kN 10 Nm 10 kN 0,08 кг

2-160512 Швидкозатискний болт довгий - воронований 55,00 € �

для з'єднання 3 деталей, з голівкою, що обертається

довжина: (a) Ø: SK: AM: ZK: вага: 

65 мм 16 мм 55 kN 10 Nm 10 kN 0,10 кг

SK=Зсуваюче зусилля; AM=момент затягування; ZK=тягове зусилля; 

Універсальний болт

Універсальний болт з воронованого матеріалу є ідеальним елементом для деталей Siegmund. 
Використовується для з'єднання елементів з різних матеріалів. Зона затиску короткого болта від 
22 до 28 мм, а довгого - від 34 до 40 мм. Великі кульки переносять центр тиску назовні, а при 
високому зусиллі затиску запобігають зміщенню матеріалу в сторону отвору за рахунок помірного 
тиску на поверхні. Універсальний болт затискається вбудованим фіксатором або шестигранним 
ключем (Арт. 280852.1). Даний болт не призначений для кріплення U-образних блоків до 
стільниці! Момент затягування залежить від типу столу. 

2-160532 Універсальний болт короткий - воронований 47,00 € �

для з'єднання 2 деталей

довжина: (a) Ø: SK: AM: ZK: вага: 

59 мм 16 мм 50 kN 10 Nm 10 kN 0,11 кг

2-160533 Універсальний болт довгий - воронований 58,00 € �

для з'єднання 3 деталей

довжина: (a) Ø: SK: AM: ZK: вага: 

71 мм 16 мм 50 kN 10 Nm 10 kN 0,12 кг

SK=Зсуваюче зусилля; AM=момент затягування; ZK=тягове зусилля; 

� = В наявності на складі � = Під замовлення
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Швидкозатискний болт плоский

Воронований швидкозатискний болт з плоскою голівкою призначений для слот - отворів, служить 
потайним болтом для зменшення висоти збірки. Ідеально підходить для бездротової викрутки з 
обертовим моментом до 10 Нм. Даний болт не призначений для кріплення U-образних блоків до 
стільниці! Момент затягування залежить від типу столу. 

2-160522 Швидкозатискний болт плоский короткий - воронований 39,00 € �

для з'єднання 2 деталей

довжина: (a) Ø: SK: AM: ZK: вага: 

36 мм 16 мм 55 kN 10 Nm 10 kN 0,05 кг

2-160523 Швидкозатискний болт плоский довгий - воронований 48,00 € �

для з'єднання 3 деталей

довжина: (a) Ø: SK: AM: ZK: вага: 

48 мм 16 мм 55 kN 10 Nm 10 kN 0,08 кг

SK=Зсуваюче зусилля; AM=момент затягування; ZK=тягове зусилля; 

Потайний болт

Потайний болт використовується для непомітного з'єднання елементів. За своєю конструкцією 
відповідає затискним болтам з чотирьма кульками. Головка ховається в отворі, так що над 
зварювальною деталлю немає виступів. Потайний болт не застосовується для отворів слотів. 
Даний болт не призначений для кріплення U-образних блоків до стільниці! Момент затягування 
залежить від типу столу. 

2-160528 Потайний болт короткий - воронований 37,00 € �

для з'єднання 2 деталей

довжина: (a) Ø: SK: AM: ZK: вага: 

31 мм 16 мм 55 kN 10 Nm 3 kN 0,04 кг

2-160529 Потайний болт довгий - воронований 45,00 € �

для з'єднання 3 деталей

довжина: (a) Ø: SK: AM: ZK: вага: 

43 мм 16 мм 55 kN 10 Nm 3 kN 0,05 кг

SK=Зсуваюче зусилля; AM=момент затягування; ZK=тягове зусилля; 
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Позиціонучий болт

Позиціонуючий болт фіксує кутники, які закріплені лише одним швидкозатискним болтом, 
і замінює застосування другого такого болта, що дозволяє зменшити вартість оснастки. 
Після фіксації утворюються різні кути, наприклад 90° або 45°. Даний болт не призначений 
для кріплення U-образних блоків до стільниці! 

2-160540 Позиціонучий болт - воронований 14,00 € �

довжина: (a) Ø: вага: 

38 мм 16 мм 0,07 кг

Сполучний болт потайний

З'єднувальний болт з воронованого матеріалу з внутрішнім шестигранником був спеціально 
розроблений для міцного з'єднання великих елементів, наприклад, столів або U-образних 
блоків. Завдяки внутрішньому шестиграннику і здатності болта до самоцентрування він легко 
фіксується за допомогою ключа. Потайна головка з різьбленням містять шестигранник для 
затиску. Болт використовується для відповідних з'єднань. Ідеально підходить для непомітного 
з'єднання елементів. Не підходить для отворів слотів. 

2-160560.N Сполучний болт потайний короткий - азотований 23,00 € �

для з'єднання 2 деталей, з внутрішнім шестикутником 

довжина: (a) Ø: SK: AM: ZK: вага: 

25 мм 16 мм 50 kN 15 Nm 4 kN 0,03 кг

2-160561 Сполучний болт потайний довгий - воронований 28,00 € �

з'єднання 3 деталей, з внутрішнім шестикутником 

довжина: (a) Ø: SK: AM: ZK: вага: 

37 мм 16 мм 50 kN 15 Nm 4 kN 0,05 кг

SK=Зсуваюче зусилля; AM=момент затягування; ZK=тягове зусилля; 

� = В наявності на складі � = Під замовлення Детальніше див. стор. 59

= Стійкість до 
виникнення подряпин = Захист від 

зварювальних бризок = Захист від іржі = з алюмінію
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Магнітний болт

Магнітний болт забезпечує швидку фіксацію без вкручування болтів і без використання 
додаткових інструментів. Він незамінний при роботі з тонколистовим металом або в 
місцях, де використання звичайних затискачів неможливо (наприклад, замкнуті ємності). 
Кільце-подовжувач було спеціально розроблено для випадків, де потрібний простір між 
двома затискними елементами. (Система 28: 280741 / Система 16: 160539) 

2-160740 Магнітний болт 34 - з алюмінію 19,00 € �

Довжина стрижня 12 мм

довжина: (a) Ø: вага: 

34 мм 16 мм 0,02 кг

2-160740.1 Магнітний болт 46 - з алюмінію 22,00 € �

Довжина стрижня 24 мм

довжина: (a) Ø: вага: 

46 мм 16 мм 0,03 кг

2-160740.2 Магнітний болт 58 - з алюмінію 25,00 € �

Довжина стрижня 36 мм

довжина: (a) Ø: вага: 

58 мм 16 мм 0,04 кг

2-160539 Кільце-підкладка для магнітного болту - воронований 3,00 € �

довжина: (a) Ø: вага: 

12 мм 21 мм 0,02 кг
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Струбцина професійна

Струбцина стандартна забезпечує швидкий, сильний і точний зажим різних зварювальних елементів. 
Ефективність даної деталі досягається за рахунок економії часу, легкості регулювання і простоти 
демонтажу струбцини. Для Вашої зручності пропонуються спеціальні розміри горизонтальних і 
вертикальних планок. Розміри горизонтальних планок 20х10 мм і вертикальних 20х13 мм, останні 
додатково посилені. Тривалий термін служби гарантується за рахунок застосування воронованого 
матеріалу і можливості замовлення частин струбцини окремо. За допомогою нового фіксатора 
на хрестовині Ви можете легко змінити висоту. Для надійного кріплення всіх типів зварювальних 
деталей призми замінні. Відповідні призми див. на стор. 84. 

2-160610 Струбцина професійна - воронований / азотований 81,00 € �

Діаметр кульки шпинделя 8 мм

максимальне навантаження ширина: (b) висота: (c) вага: 

2,5 kN 163 мм 200 мм 1,20 кг

Струбцина професійна 45°/90°

Струбцина 45° / 90° замінює стандартні струбцини з кутом повороту на 45° або 90°. Вона рухлива і 
працює в діапазоні 0°-360°. Розміри використовуваної залізної пластини 20х13 мм. За допомогою 
нового фіксатора на хрестовині, Ви можете легко змінити висоту. Для надійного кріплення всіх типів 
зварювальних деталей призми замінні. Відповідні призми див. на стор. 84. 

2-160630 Струбцина професійна 45°/90° - воронований 76,00 € �

Діаметр кульки шпинделя 8 мм

максимальне навантаження висота: (c) вага: 

2,5 kN 200 мм 0,75 кг

Швидкозатискна струбцина професійна

Швидкозатискна струбцина використовується для швидкого і сильного затиску деталей. 
Сила притиску варіюється. За допомогою нового фіксатора на хрестовині, Ви можете легко 
змінити висоту. Розміри планок з заліза 20x10 мм і 20x13 мм. Вертикальна планка додатково 
посилена. Швидкозатискну струбцину рекомендуємо використовувати на столах 16 системи з 
плазмової азотації. 

2-160606 Швидкозатискна струбцина професійна - воронований 105,00 € �

максимальне навантаження ширина: (b) висота: (c) вага: 

2,5 kN 132 мм 150 мм 0,90 кг

� = В наявності на складі � = Під замовлення
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Струбцина з круглою трубкою

Струбцина з круглою трубкою забезпечує швидкий, сильний і точний затиск різних зварювальних 
елементів. Ефективність досягається за рахунок економії часу, легкості регулювання і простоти 
демонтажу струбцини. Для вашої зручності, ми пропонуємо спеціальні розміри горизонтальних і 
вертикальних планок. Тривалий термін служби гарантується за рахунок застосування воронованого 
матеріалу і можливості замовлення елементів струбцини окремо. Для надійного кріплення всіх типів 
зварювальних деталей призми замінні. Відповідні призми див. на стор. 84. Підходить для легких 
завдань (див. max навантаження) 

2-160601 Струбцина з круглою трубкою - воронований 76,00 € �

Діаметр кульки шпинделя 8 мм

максимальне навантаження ширина: (b) висота: (c) вага: 

1,5 kN 163 мм 200 мм 1,00 кг

Затиск для труб Універсальний

Універсальна струбцина забезпечує гнучкість затиску під кутом + / - 42° за рахунок обертового 
гвинта. Ця струбцина об'єднує функціональні переваги стандартних струбцин з кутом повороту 
45° і. 90°. Ці нові можливості роблять фіксацію елементів більш варіативною: затиск як прямо, 
так і під кутом. Горизонтальна кругла трубка довжиною 150 мм регулюється і в поєднанні з 
обертовим гвинтом створює різноманіття притиску. Довжина вертикальної круглої трубки 
150 мм. Довгий термін служби і ефективність забезпечуються за рахунок використання 
воронованого матеріалу і можливості замовлення елементів окремо. Для встановлення 
вертикальної трубки в отворі використовується кільце (Арт. 160653). 

2-160604 Затиск для труб Універсальний - воронований 81,00 € �

Діаметр кульки шпинделя 8 мм

максимальне навантаження ширина: (b) висота: (c) вага: 

0,6 kN 165 мм 150 мм 0,80 кг

Базова струбцина

Струбцина є простим і міцним затискним інструментом. Відстань між струбциною і 
зварювальною деталлю регулюється обертанням. Заміна призми дозволяє фіксувати 
елементи з різних матеріалів. 

2-160620 Базова струбцина - воронований 64,00 € �

Діаметр кульки шпинделя 8 мм

максимальне навантаження ширина: (b) висота: (c) вага: 

2,5 kN 128 мм 200 мм 0,95 кг
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Стрижень з різьбленням короткий

Короткий різьбовій вал і призма застосовуються для фіксації деталей, що зварюються 
за допомогою косинців і інших пристосувань системи Siegmund. Втулка дозволяє 
закріпити деталь крізь отвір 16-ій системи. Регулюється за допомогою гайкового або 
шестигранного ключа. 

2-160666 Стрижень з різьбленням короткий з втулкою і призмою - воронований 31,00 € �

трапецієвидне різьблення 12 x 3 мм

висота: (c) Ø: вага: 

75 мм  - 0,10 кг

2-160618 Втулка з трапецієвидним різьбленням - воронований 16,00 € �

трапецієвидне різьблення 12 x 3 мм

висота: (c) Ø: вага: 

10 мм 19 мм 0,01 кг

Призма для струбцин

Призма для струбцини використовується як з круглими, так і з квадратними трубами. Оскільки сферична головка 
насаджується на вал з різьбленням, призма рухлива і точно кріпиться до зварюваної деталі. Її легко зняти і 
замінити. Призми виготовляються з різних матеріалів. Призма з поліаміду застосовується для поверхонь, які 
легко дряпаються. Призма з нержавіючої сталі - для металів, які не чутливі до подряпин (щоб уникнути корозії). 

2-160656 Призма для струбцин - воронований / азотований 11,00 € �

для вала з трапецеидальним різьбленням 12 х 3 мм

висота: (c) Ø: вага: 

14 мм 25 мм 0,02 кг

2-160656.E Призма для струбцин - З нержавіючої сталі 16,00 € �

для вала з трапецеидальним різьбленням 12 х 3 мм

висота: (c) Ø: вага: 

14 мм 25 мм 0,02 кг

2-160656.PA Призма для струбцин - з поліаміду 11,00 € �

для вала з трапецеидальним різьбленням 12 х 3 мм

висота: (c) Ø: вага: 

14 мм 25 мм 0,01 кг

� = В наявності на складі � = Під замовлення Детальніше див. стор. 59

= з поліаміду = з алюмінію

c



85

16СТРУБЦИНИ & АКСЕСУАРИ

Подвійна призма Ø 25 для струбцин

Подвійна призма сумісна з усіма отворами і затисками 16-ї системи. Кут 120° створює стійку підтримку 
всім круглим трубах. Завдяки вирівняним кутам, призма може використовуватися також з плоскими 
зварювальними елементами. Призма з поліаміду застосовується для поверхонь, які легко дряпаються. 
Призма з поліаміду підходить тільки для використання з гвинтовими зажимами. 

2-160650 Подвійна призма Ø 25 - воронований / азотований 16,00 € �

для вала з трапецеидальним різьбленням 12 х 3 мм, без ущільнювального кільця

висота: (c) Ø: вага: 

19 мм 25 мм 0,04 кг

2-160650.A Подвійна призма Ø 25 - з алюмінію 19,00 € �

для вала з трапецеидальним різьбленням 12 х 3 мм, без ущільнювального кільця

висота: (c) Ø: вага: 

19 мм 25 мм 0,01 кг

2-160650.PA Подвійна призма Ø 25 - з поліаміду 16,00 € �

для вала з трапецеидальним різьбленням 12 х 3 мм, без ущільнювального кільця

висота: (c) Ø: вага: 

19 мм 25 мм 0,01 кг

120°
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Кульковий наконечник для струбцин

Кульковий наконечник для струбцини був спеціально розроблений для роботи на кутах і в пазах. Оскільки на 
кульової голівці є вал з різьбленням, призма рухлива, тому вона гранично точно кріпиться поблизу деталі, 
що зварюється. Наконечник можна легко зняти з головки і замінити на інший. Кульковий наконечник для 
струбцини виготовляється з різних матеріалів. Наконечник з поліаміду підходить для сприйнятливих до 
подряпин поверхонь, а з нержавіючої сталі - для металів, які стійкі до подряпин (щоб уникнути корозії). 

2-160660 Кульковий наконечник для струбцин - воронований 11,00 € �

для вала з трапецеидальним різьбленням 12 х 3 мм

висота: (c) Ø: вага: 

13 мм 20 мм 0,02 кг

2-160660.E Кульковий наконечник для струбцин - З нержавіючої сталі 16,00 € �

для вала з трапецеидальним різьбленням 12 х 3 мм

висота: (c) Ø: вага: 

13 мм 20 мм 0,02 кг

2-160660.PA Кульковий наконечник для струбцин - з поліаміду 12,00 € �

для вала з трапецеидальним різьбленням 12 х 3 мм

висота: (c) Ø: вага: 

13 мм 20 мм 0,01 кг

2-160661 Контактна кулька для струбцин - воронований 19,00 € �

трапецієвидне різьблення 12 x 3 мм, адаптер для індивідуальних потреб клієнта 

висота: (c) Ø: вага: 

25 мм 25 мм 0,07 кг
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Універсальна призма Ø 50 90°/120° з вкрученим кріпленням

Універсальна призма з кутами робочих поверхонь 90° і 120° може використовуватися як з круглими трубами, 
так і з прямокутним профілем під кутом повороту 45° діаметром 80 мм. До того ж призма підходить для всіх 
16 мм отворів. Призма з кріпленнями, які вкручуються надійно фіксується в отворі. Для свободи розташування 
незалежно від сітки отворів втулка швидко і просто викручується. При необхідності робочу висоту можна змінити, 
використовуючи подовжувач призми. Призма з поліаміду застосовується для поверхонь, які легко дряпаються. 

2-160645.1.N Універсальна призма Ø 50 90°/120° з вкрученим кріпленням - азотований 48,00 € �

Різьблення М10, напр. як подовжувач призми Арт. 160649

висота: (c) Ø: вага: 

20 мм 50 мм 0,21 кг

2-160645.1.A Універсальна призма Ø 50 90°/120° з вкрученим кріпленням - з алюмінію 66,00 € �

Різьблення М10, напр. як подовжувач призми Арт. 160649

висота: (c) Ø: вага: 

20 мм 50 мм 0,07 кг

2-160645.1.PA Універсальна призма Ø 50 90°/120° з вкрученим кріпленням - з поліаміду 62,00 € �

Різьблення М10, напр. як подовжувач призми Арт. 160649

висота: (c) Ø: вага: 

20 мм 50 мм 0,03 кг

2-160641 Універсальна призма Ø 50 90°/120° без кріплення - воронований 50,00 € �

Призму можна зафіксувати болтами

висота: (c) Ø: вага: 

35 мм 50 мм 0,39 кг

Фіксучий конус

Фіксуючий конус - пристосування для кріплення круглих і прямокутних труб діаметром до < 45 мм, 
яке здійснюється простим насадженням. З протилежного боку конус фіксується болтом. 

2-160670 Фіксучий конус - воронований / азотований 20,00 € �

висота: (c) Ø: вага: 

40 мм 45 мм 0,26 кг

� = В наявності на складі � = Під замовлення Детальніше див. стор. 59

= з поліаміду = Стійкість до 
виникнення подряпин = Захист від 

зварювальних бризок = Захист від іржі = з алюмінію

90/120°

c

c
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Призма Ø 80 120° з вкрученим кріпленням

Призма Ø 80 з кутом 120° створена для труб діаметром 120 мм. Вона забезпечує стійку підтримку всім 
круглим трубах і може бути застосована до всіх 16 мм отворів. Призма з кріпленнями, які вкручуються 
надійно фіксується в отворі. Для свободи розташування незалежно від сітки отворів втулка швидко 
і просто викручується. При необхідності робочу висоту можна змінити, використовуючи подовжувач 
призми. Призма з поліаміду застосовується для поверхонь, які легко дряпаються. 

2-160652.1 Призма Ø 80 120° з вкрученим кріпленням - воронований / азотований 53,00 € �

Різьблення М10, напр. як подовжувач призми Арт. 160649

висота: (c) Ø: вага: 

30 мм 80 мм 0,77 кг

2-160652.1.A Призма Ø 80 120° з вкрученим кріпленням - з алюмінію 81,00 € �

Різьблення М10, напр. як подовжувач призми Арт. 160649

висота: (c) Ø: вага: 

30 мм 80 мм 0,77 кг

2-160652.1.PA Призма Ø 80 120° з вкрученим кріпленням - з поліаміду 81,00 € �

Різьблення М10, напр. як подовжувач призми Арт. 160649

висота: (c) Ø: вага: 

30 мм 80 мм 0,77 кг

Набір підставок 7 шт.

Набір підставок, що складається з 7 елементів, дозволяє створити поверхню різної 
висоти. Підставки варіюються по висоті від 1 до 60 мм. Найнижча призначена для 
робіт високої точності. Розмір вказано на самому елементі. Підставки встановлюються 
легко і точно за допомогою гумових кілець. Використовуються в отворах 16 системи. 
Різьба М10 всередині підставок дозволяє зафіксувати специфічні елементи або 
призми. Градація дисків: 1 / 2 / 3 / 5 / 10 / 20 мм. 

2-160821 Набір підставок 7 шт. - воронований 50,00 € �

висота: (c) Ø: вага: 

65 мм 25 мм 0,17 кг

2-160821.1 Набір підставок - воронований 25,00 € �

висота: (c) Ø: вага: 

65 мм 25 мм 0,09 кг

2-160821.2 Набір дисків 25,00 € �

висота: (c) Ø: вага: 

 - 25 мм 0,08 кг

� = В наявності на складі � = Під замовлення Детальніше див. стор. 59

= з алюмінію = з поліаміду

120°

c
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Подовжувач призми

Подовжувач призми швидко і надійно вкручується в усі типи призм. При з'єднанні з підставками (Арт. 160821) 
можна задати різну висоту. При використанні з підтримуючим гвинтом (Арт. 160822) можлива безвідривне 
встановлення. Завдяки різьбі, подовжувач призми може бути прикріплений болтами до інших подовжувачів 
або до спеціальної конструкції. 

2-160649.1 Подовжувач призми 50 - воронований 23,00 € �

довжина: (a) Ø: вага: 

50 мм 16 мм 0,08 кг

2-160649.2 Подовжувач призми 100 - воронований 30,00 € �

довжина: (a) Ø: вага: 

100 мм 16 мм 0,15 кг

2-160649 Опора призми (з різьбленням для з'єднання з призмою) - воронований 9,00 € �

довжина: (a) Ø: вага: 

10 мм 16 мм 0,02 кг

2-160649.0 Спеціальний гвинт 9,00 € �

для призм 16 системи

довжина: (a) Ø: вага: 

10 мм 16 мм 0,02 кг

Підтримучий гвинт

Підтримуючий гвинт призначений для регулювання висоти в діапазоні від 55 до 75 мм. 
Висоту можна значно збільшити за допомогою подовжувача-призми і набору підставок. 

2-160822 Підтримучий гвинт Ø 50 - воронований 44,00 € �

висота: (c) Ø: вага: 

55 - 75 мм 50 мм 0,71 кг

a

c



90

16 ПРИЗМИ & ОПОРИ

Регульована по висоті підтримка зі шкалою

Регульована по висоті підтримка зі шкалою пропонує міцну опорну поверхню та 
може використовуватися у всіх отворах системи. Плавне регулювання висоти в 
діапазоні від 20 до 105 мм здійснюється за допомогою регулювального кільця 
і контргайки. Через дрібне масштабування висоту можна встановити з точністю 
до міліметра. 

2-160824 Регульована по висоті підтримка зі шкалою - воронований 55,00 € �

включено штифт з різьбленням

довжина: (a) Ø: вага: 

125 мм 40 мм 0,33 кг

� = В наявності на складі � = Під замовлення Детальніше див. стор. 59

= Шкала
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Швидкозатискна струбцина з адаптером

Швидкозатискний вертикальний затиск може використовуватися в будь-яких системних 
отворах 16 системи, завдяки адаптеру. Неймовірно гнучкий у використанні в поєднанні 
з упором Арт. 160420.N. Інше швидкозатискне обладнання ви знайдете на нашій 
Інтернет-сторінці www.siegmund.com 

2-160705 Швидкозатискна струбцина з адаптером 53,00 € �

адаптер 160715

вага: 

0,95 кг

2-009082 Швидкозатискна струбцина 34,00 € �

вага: 

0,39 кг

Набір Швидкозатискна струбцина з адаптером

С П Е Ц І А Л Ь Н А  П Р О П О З И Ц І Я

Швидкозатискний вертикальний затиск може використовуватися в будь-яких 
системних отворах 16 системи, завдяки адаптеру. Неймовірно гнучкий у 
використанні в поєднанні з упором Арт. 160420.N. 

2-160705.Set

176,00 €
(замість 212,00 €)

4x 160705

0-28 mm

40-75 mm

4x
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Швидкозатискний горизонтальний затиск з адаптером

Завдяки адаптору цей горизонтальний затиск може використовуватися в системних 
отворах 16 системи. Максимальна функціональність досягається при застосуванні 
універсального упору Арт. 160420.N. Інше швидкозатискне обладнання ви знайдете 
на нашій Інтернет-сторінці www.siegmund.com 

2-160710 Швидкозатискний горизонтальний затиск з адаптером 58,00 € �

адаптер 160715

вага: 

0,91 кг

2-009083 Швидкозатискний горизонтальний затиск 39,00 € �

вага: 

0,40 кг

Набір Швидкозатискний горизонтальний затиск з адаптером

С П Е Ц І А Л Ь Н А  П Р О П О З И Ц І Я

Завдяки адаптору цей горизонтальний затиск може 
використовуватися в системних отворах 16 системи. 
Максимальна функціональність досягається при 
застосуванні універсального упору Арт. 160420.N. 

2-160710.Set

192,00 €
(замість 232,00 €)

4x 160710

� = В наявності на складі � = Під замовлення

35 mm

60-75 mm

4x
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16ШВИДКОЗАТИСКНЕ ОБЛАДНАННЯ & АДАПТЕР 

Адаптер з отворами / Адаптер-заготовка без отворів

Адаптер з отворами може використовуватися у всіх системних отворах 16-ій системи. 
За рахунок вбудованого кільця досягається максимальна точність. 

2-160715 Адаптер з отворами Ø 48 / 15 - воронований 19,00 € �

для швидкозатискних струбцин

висота: (c) Ø: MS: (d) вага: 

22 мм 48 мм 15 мм 0,20 кг

2-160720 Адаптер-заготовка без отворів Ø 48 / 15 - воронований 19,00 € �

для швидкозатискних струбцин

висота: (c) Ø: MS: (d) вага: 

22 мм 48 мм 15 мм 0,25 кг

MS=Товщина матеріалу; 

d c
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16 АКСЕСУАРИ

Sub Table Box

З ящиком ST Box всі Ваші інструменти завжди будуть під рукою. Створіть місце для зберігання під Вашим 
зварювальним столом. Ящик ST Box витримує до 100 кг. Кожен короб витримує до 50 кг. Повністю закритий 
корпус захищає вміст ящиків від бруду і зварювальних бризок. Незалежно від розміру столу або ребра, 
ящик ST Box може бути прикріплений до будь-якого зварювального столу Siegmund. З кожною посилкою 
буде доставлена інструкція по збірці. Після складання Ви зможете легко встановити ящик ST Box під 
зварювальний стіл. Розміри столу 1,0 x 0,5 м: непоєднуване 

2-160900 Sub Table Box для 16 системи 417,00 € �

пофарбований матеріал, Розміри столу 1,0 x 0,5 м: непоєднуване

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) TF: вага: 

630 мм 510 мм 420 мм  - 27,50 кг

2-161900 Sub Table Box для Система 16 Basic 417,00 € �

пофарбований матеріал

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) TF: вага: 

630 мм 510 мм 420 мм  - 27,50 кг

2-004200 Ящик 60 мм 69,00 € �

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) TF: вага: 

590 мм 400 мм 60 мм 50 кг 7,50 кг Спеціальна пропозиція 

2-004205 Ящик 120 мм 76,00 € �

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) TF: вага: 

590 мм 400 мм 120 мм 50 кг 9,00 кг Спеціальна пропозиція 

2-004210 Ящик 180 мм 84,00 € �

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) TF: вага: 

590 мм 400 мм 180 мм 50 кг 9,50 кг Спеціальна пропозиція 

2-004215 Ящик 240 мм 92,00 € �

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) TF: вага: 

590 мм 400 мм 240 мм 50 кг 10,00 кг

TF=тримаюча здатність; 

Спеціальна пропозиція 

� = В наявності на складі � = Під замовлення

c

b

a
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16АКСЕСУАРИ

Sub Table Box з Ящики для інструменту 
(2x 004210) для 16 системи

С П Е Ц І А Л Ь Н А  П Р О П О З И Ц І Я

З ящиком ST Box всі Ваші інструменти завжди будуть під рукою. Створіть місце для 
зберігання під Вашим зварювальним столом. Незалежно від розміру столу або ребра, 
ящик ST Box може бути прикріплений до будь-якого зварювального столу Siegmund. 
Розміри столу 1,0 x 0,5 м: непоєднуване Буде доставлений попередньо зібраним. 

2-160900.1

544,00 €
(замість 831,00 €)

1x 160900 2x 004210

Sub Table Box з Ящики для інструменту 
(2x 004210) для Система 16 Basic

С П Е Ц І А Л Ь Н А  П Р О П О З И Ц І Я

З ящиком ST Box всі Ваші інструменти завжди будуть під рукою. Створіть місце 
для зберігання під Вашим зварювальним столом. Незалежно від розміру столу 
або ребра, ящик ST Box може бути прикріплений до будь-якого зварювального 
столу Siegmund. Буде доставлений попередньо зібраним. 

2-161900.1

544,00 €
(замість 831,00 €)

1x 161900 2x 004210 1x

1x
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16 АКСЕСУАРИ

Візок для інструменту

Візок для інструменту забезпечує достатній простір для розміщення пристроїв Siegmund. 
Елементи завжди знаходяться у Вас на виду і під рукою, а великі і громіздкі кутники 
можуть зберігатися всередині. Завдяки зручним коліщаткам елементи на візку можна 
швидко переміщати від одного робочого місця до іншого. 

2-160910 Візок для інструменту - пофарбований матеріал 716,00 € �

Максимальна загальна вага 240 кг

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 

555 мм 560 мм 680 мм 30,00 кг

Настінний органайзер елементів

За допомогою настінного органайзера будь-який елемент системи Siegmund у Вас завжди 
під рукою. Організатор кріпиться болтами до столу або прикручується до стіни. 

2-160912 Настінний органайзер елементів - пофарбований матеріал 293,00 € �

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 

500 мм 50 мм 500 мм 7,40 кг

c

a
b

c

b a
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16АКСЕСУАРИ

Модульний настінний органайзер елементів

Модульна система дозволяє створити настінний органайзер, який відповідає індивідуальним 
вимогам. Модуль 160930 (з кріпленням 16 системи) підходить для струбцин, призм і болтів. 
Модуль 160931 (без кріплення) підходить тільки для призм і болтів. Використовуючи шпильку 
160936, Ви можете розмістити всі елементи 16 системи на стіні. Задня стінка не включена в 
комплект. Краще використовувати дошку, проклеєну кілька разів, товщиною не менше 5 см. 
Інструкцію можна подивитися в Інтернеті. 

2-160930 Модуль для настінного органайзера з рукавом - пофарбований матеріал 86,00 € �

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) Ø: вага: 

500 мм 80 мм 90 мм 16 мм 1,90 кг

2-160931 Модуль для настінного органайзера без рукава - пофарбований матеріал 61,00 € �

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) Ø: вага: 

500 мм 80 мм 90 мм 16 мм 1,60 кг

2-160936.10 Шпилька для настінного органайзера - воронований 17,00 € �

10 шт. в упаковці 

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) Ø: вага: 

22 мм  -  - 16 мм 0,01 кг

Шестигранний ключ

Шестигранний ключ практичний інструмент при роботі з системними болтами і для швидкої, і 
міцної затяжки струбцин. Як ефективний допоміжний засіб він ідеально підходить для роботи 
з болтами і струбцинами. 

2-160852 Шестигранний ключ 4 14,00 € �

жовтий

вага: 

0,06 кг

� = В наявності на складі � = Під замовлення

b

a c
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16 АКСЕСУАРИ

Захисна перегородка

За допомогою захисної перегородки стіл можна розділити на 2 робочих місця. Розмір і розташування 
робочих місць встановлюються в залежності від завдань. Таким чином обидві сусідні робочі зони захищені 
від попадання зварювальних бризок. Перегородка зроблена з оцинкованого сталевого листа і кріпиться на 
2 системних болта. (За виробничо-технічних причин на перегородці можуть бути подряпини). 

2-280980 Захисна перегородка 225,00 € �

За запитом може виконуватися пофарбованою і лакованою за додаткову плату

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 

1.600 мм 50 мм 800 мм 23,00 кг

2-000520 Перехідний швидкозажимний болт короткий 28 -> 16 - воронований 66,00 € �

довжина: (a) Ø: SK: AM: ZK: вага: 

75 мм 40 мм 55 kN 10 Nm 10 kN 0,32 кг

SK=Зсуваюче зусилля; AM=момент затягування; ZK=тягове зусилля; 

Ексцентриковий упор

Контакт заземлення гарантує 100% з'єднання зі столом, що виключає перегрів. 
Легко встановлюється в системний отвір. навантаження до 500 ампер, 
поперечний переріз кабелю 70-95 кв.мм. 

2-000810 Ексцентриковий упор Комфорт 58,00 € �

вага: 

0,66 кг

b a

c
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16АКСЕСУАРИ

Тримач пальника

Тримач пальника може бути зафіксований в будь-якому системному 
отворі і завжди забезпечує зручне розташування пальника. 

2-160920 Тримач пальника - воронований 28,00 € �

висота: (c) вага: 

200 мм 0,27 кг

Щітка

Щітка діаметром 17 мм розроблена спеціально для очищення системних 
отворів 16-ій системи. Забруднення легко прибираються щіткою. 

2-160820 Щітка Ø 17 із захисним ковпачком 20,00 € �

Ø: вага: 

17 мм 0,05 кг

2-160820.10 Щітка Ø 17 з можливістю насадки в перфоратор / 10 штук в упаковці 75,00 € �

Ø: вага: 

17 мм 0,05 кг

� = В наявності на складі � = Під замовлення

c
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16 АКСЕСУАРИ

Транспортувальний кронштейн

Транспортувальний кронштейн з кріпильної плитою володіє несучою здатністю 700 кг. Він використовується для переміщення 
зварювальних столів, а також інших важких елементів систем 16 і 28 легко і безпечно. Кріплення здійснюється за допомогою 
4-х системних болтів. При роботі з транспортувальним кронштейном необхідно дотримуватися загальних вимог безпеки. 
Несуча здатність істотно знижується в залежності від способу з'єднання. У процесі транспортування елементи не можна 
піднімати вище ніж на 100 мм і ніхто не повинен перебувати під елементами, які переміщуються. З метою безпеки звертаємо 
Вашу увагу на наступне: Рим-болт повинен бути закручений до упору і мати плоску опорну поверхню. Довжина сполученого 
різьблення повинна бути достатньою. Слід уникати бічної тяги. 

2-160830 Транспортувальний кронштейн  з кріпильної плитою 75,00 € �

вантажопідйомність (c 4x 160510)

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 

100 мм 100 мм 25 мм 1,70 кг

2-000835.N Транспортувальний кронштейн  - азотований 123,00 € �

вантажопідйомність 2500 кг (c 2x 280510), вантажопідйомність 1000 кг (c 2x 002822), вантажопідйомність 700 кг (з 2x 160510)

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 

200 мм 100 мм 165 мм 4,50 кг

� = В наявності на складі � = Під замовлення Детальніше див. стор. 59

= Стійкість до 
виникнення подряпин = Захист від 

зварювальних бризок = Захист від іржі
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22 УПОРИ

Ексцентриковий упор

Ексцентрикові упори відмінно підходять для точної підгонки елементів. Вони гранично 
компактні і легко повертаються без відриву від стола. 

2-220403.N Ексцентриковий упор Ø 100 - азотований 28,00 € �

може також використовуватися як підкладка

Ø: MS: (d) вага: 

100 мм 18 мм 1,04 кг

2-220402.N Ексцентриковий упор Ø 60 з різьбленням M10 - азотований 28,00 € �

для підключення маси

Ø: MS: (d) вага: 

60 мм 18 мм 0,33 кг

MS=Товщина матеріалу; 

Універсальний упор 150 L

Універсальний упор 150 L фіксує будь-який елемент гранично точно за допомогою отвору 
слота з діапазоном 0-100 мм. 

2-220410.N Універсальний упор 150 L - азотований 39,00 € �

серійно з двосторонньою лінійкою

довжина: (a) ширина: (b) MS: (d) VB: вага: 

150 мм 50 мм 18 мм 100 мм 0,67 кг

MS=Товщина матеріалу; VB=Adjusting range; 

� = В наявності на складі � = Під замовлення Детальніше див. стор. 59

= Стійкість до 
виникнення подряпин = Захист від 

зварювальних бризок = Захист від іржі = Шкала

d b

a
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22УПОРИ

Універсальний упор 225 L

Універсальний упор 225 L фіксується з різних сторін завдяки отвору системи або за 
допомогою отвору слота (в діапазоні 0-100 мм). Він також може використовуватися 
з призмами і адаптерами. 

2-220420.N Універсальний упор 225 L - азотований 61,00 € �

серійно з двосторонньою лінійкою

довжина: (a) ширина: (b) MS: (d) VB: вага: 

225 мм 50 мм 18 мм 100 мм 1,14 кг

MS=Товщина матеріалу; VB=Adjusting range; 

Універсальний упор 500 S

Універсальний упор 500 S спеціально розроблений для роботи з упорами і великими 
елементами. Додаткові можливості затиску забезпечуються завдяки поєднанню в ньому 
отворів системи і отвору слоту (діапазон отвору слота 0-200 мм). 

2-220430.N Універсальний упор 500 S - азотований 92,00 € �

5 системних отвори

довжина: (a) ширина: (b) MS: (d) VB: вага: 

500 мм 100 мм 18 мм 200 мм 6,01 кг

MS=Товщина матеріалу; VB=Adjusting range; 

Набір  Універсальний упор 500 S азотований

С П Е Ц І А Л Ь Н А  П Р О П О З И Ц І Я

Універсальний упор 500 S спеціально розроблений для роботи з 
упорами і великими елементами. Додаткові можливості затиску 
забезпечуються завдяки поєднанню в ньому отворів системи і отвору 
слоту (діапазон отвору слота 0-200 мм). 

2-220430.Set

305,00 €
(замість 368,00 €)

4x 220430.N

a

d b

d b

a

4x
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Універсальний упор 300

Універсальний упор 300 застосовується для збільшення робочої поверхні. Відкриває 
додаткові можливості затиску з різних сторін завдяки поєднанню трьох отворів системи 
і отвору слота (діапазон отвори слота 0-100 мм). 

2-220426.N Універсальний упор 300 - азотований 67,00 € �

3 системних отвори

довжина: (a) ширина: (b) MS: (d) VB: вага: 

300 мм 50 мм 18 мм 100 мм 1,54 кг

MS=Товщина матеріалу; VB=Adjusting range; 

� = В наявності на складі � = Під замовлення Детальніше див. стор. 59

= Стійкість до 
виникнення подряпин = Захист від 

зварювальних бризок = Захист від іржі

d b

a
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22 КУТНИКИ

Упорний і кріпильний кутник 175 L

Наполегливий і кріпильний кутник 175 L може бути використаний в якості 
багатофункціонального регульованого кутника при з'єднанні отворів системи з отвором 
слотом. Він також добре працює як опора для великих елементів. 

2-220110.N Упорний і кріпильний кутник 175 L - азотований 90,00 € �

отвори / отвір слот, серійно з двосторонньою лінійкою

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 

175 мм 50 мм 175 мм 18 мм 1,65 кг

MS=Товщина матеріалу; 

Упорний і кріпильний кутник 175 VL

Кріпильний і упорний кут 175 VL (арт. № 220113.N) з системними отворами може бути 
використаний як опорний елемент. 

2-220113.N Упорний і кріпильний кутник 175 VL - азотований 80,00 € �

отвори / отвори

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 

175 мм 50 мм 175 мм 18 мм 1,96 кг

MS=Товщина матеріалу; 

Упорний і кріпильний кутник 175 WL

Кріпильний і упорний кут 175 WL (Арт.№ 220111.N) зручно приєднується з кожної зі 
сторін завдяки двом отворам слотів. 

2-220111.N Упорний і кріпильний кутник 175 WL - азотований 90,00 € �

отвір слот / отвір слот 100, серійно з двосторонньою лінійкою, рухомий у всіх напрямках

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 

175 мм 50 мм 175 мм 18 мм 1,57 кг

MS=Товщина матеріалу; 

� = В наявності на складі � = Під замовлення Детальніше див. стор. 59

= Стійкість до 
виникнення подряпин = Шкала = Захист від 

зварювальних бризок = Захист від іржі

c

a
b

d

c

a
b

d

c

a
b

d
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22КУТНИКИ

Упорний і кріпильний кутник 300 G

Упорний і кріпильний кутник 300 G може бути зафіксований за допомогою отвору системи 
або отвору слота. Мультифункціональний кутник може бути використаний для збільшення 
робочої поверхні. Цей елемент виробляється з високоякісного матеріалу GGG40. 

2-220152.N Упорний і кріпильний кутник 300 G - азотований 123,00 € �

лівий упор, серійно з двосторонньою лінійкою 

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 

200 мм 75 мм 300 мм 20 мм 5,70 кг

MS=Товщина матеріалу; 

Універсальний кутник з гідромеханічним затискачем

Універсальний кутник за рахунок гідромеханічного затиску дозволяє виконувати роботи, 
де потрібна висока утримуча сила. На цьому елементі плавно встановлюється кут в 
діапазоні від 0° до 225°. Налаштування кута з граничною точністю можлива за допомогою 
цифрового датчика, який не входить в комплект поставки. Відповідний до кутника 14 мм 
шестигранний ключ продається окремо Арт. 280854 

2-220171 Універсальний кутник з гідромеханічним затискачем - воронований 685,00 € �

SL: (e) вага: 

475 мм 23,00 кг

SL=Довжина сторін; 

Набір  Універсальний кутник з гідромеханічним 
затискачем воронований

С П Е Ц І А Л Ь Н А  П Р О П О З И Ц І Я

Універсальний кутник за рахунок гідромеханічного затиску дозволяє 
виконувати роботи, де потрібна висока утримуча сила. На цьому елементі 
плавно встановлюється кут в діапазоні від 0° до 225°. Налаштування кута 
з граничною точністю можлива за допомогою цифрового датчика, який не 
входить в комплект поставки. Відповідний до кутника 14 мм шестигранний 
ключ продається окремо Арт. 280854 

2-220171.Set

1.138,00 €
(замість 1.370,00 €)

2x 220171

d

b a

c

e

2x
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22 КУТНИКИ

Упорний і кріпильний кутник 500 G

Упорний і кріпильний кутник 500 G може бути зафіксований за допомогою отвору системи 
або отвору слота. Мультифункціональний кутник може бути використаний для збільшення 
робочої поверхні. Цей елемент виробляється з високоякісного матеріалу GGG40. 

2-220162.N Упорний і кріпильний кутник 500 G - азотований 159,00 € �

лівий упор, серійно з двосторонньою лінійкою 

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 

193 мм 75 мм 493 мм 20 мм 7,80 кг

MS=Товщина матеріалу; 

Упорний і кріпильний кутник 500 G з поворотним кутником

Упорний і кріпильний кутник 500 G з поворотним кутником може бути зафіксований 
з кожної зі сторін завдяки наявності отворів системи і отвору слота. Кутник може бути 
використаний для збільшення робочої поверхні столу. Цей елемент виготовляється з 
високоякісного матеріалу GGG40. 

2-220164.N Упорний і кріпильний кутник 500 G з поворотним кутником лівий - з чавуну / азотований матеріал 231,00 € �

лівий упор, серійно з двосторонньою лінійкою 

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 

276 мм 95 мм 500 мм 20 мм 11,60 кг

2-220165.N Упорний і кріпильний кутник 500 G з поворотним кутником правий  - з чавуну / азотований матеріал 231,00 € �

правий упор, серійно з двосторонньою лінійкою 

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 

276 мм 95 мм 500 мм 20 мм 11,60 кг

MS=Товщина матеріалу; 

� = В наявності на складі � = Під замовлення Детальніше див. стор. 59

= Стійкість до 
виникнення подряпин = Шкала = Захист від 

зварювальних бризок = Захист від іржі

b a

c

d

b
a

c
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22КУТНИКИ

Упорний і кріпильний кутник 300 GK

Упорний і кріпильний кутник 300 GK може бути зафіксований з трьох сторін. Він був 
спеціально розроблений для роботи з важкими деталями, використовується як для 
збільшення робочої поверхні, так і в якості упору. Для забезпечення найбільшої 
стабільності, кутник виготовляється з високоякісного матеріалу GGG40. Рекомендується 
замовляти в парі. 

2-220124.N Упорний і кріпильний кутник 300 GK лівий - азотований 214,00 € �

лівий упор, серійно з двосторонньою лінійкою 

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 

280 мм 95 мм 300 мм 20 мм 11,50 кг

2-220126.N Упорний і кріпильний кутник 300 GK правий  - азотований 214,00 € �

правий упор, серійно з двосторонньою лінійкою 

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 

280 мм 95 мм 300 мм 20 мм 11,50 кг

MS=Товщина матеріалу; 

Упорний і кріпильний кутник 300x195

Упорний і кріпильний кутник 300x195 зручно регулюється і широко застосовується 
завдяки поєднанню системних отворів і отворів слота. Додаткова верхня полиця 
розширює можливості його застосування: можна комбінувати з іншими кутниками 
або використовувати як адаптер для призм і струбцин. 

2-220116.N Упорний і кріпильний кутник 300x195 - азотований 101,00 € �

серійно з двосторонньою лінійкою 

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 

195 мм 75 мм 300 мм 20 мм 6,74 кг

MS=Товщина матеріалу; 

b a

c

d

b
a

c
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22 КУТНИКИ

Упорний і кріпильний кутник 600 GK / 800 GK

Упорний і кріпильний кутник 600 GK / 800 GK може бути зафіксований з трьох сторін. Він був 
спеціально розроблений для роботи з важкими деталями. Кутник використовується як для 
збільшення робочої поверхні, так і в якості упору. Для забезпечення найбільшої стабільності 
виробляється з високоякісного матеріалу GGG40. Рекомендується замовляти парами. 
Додатковий ряд отворів для більшої стабільності. 

2-220134.N Упорний і кріпильний кутник 600 GK лівий - азотований 326,00 € �

лівий упор, серійно з двосторонньою лінійкою 

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 

373 мм 95 мм 600 мм 20 мм 21,80 кг

2-220136.N Упорний і кріпильний кутник 600 GK правий  - азотований 326,00 € �

правий упор, серійно з двосторонньою лінійкою 

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 

373 мм 95 мм 600 мм 20 мм 21,80 кг

2-220144.N Упорний і кріпильний кутник 800 GK лівий - азотований 507,00 € �

лівий упор, серійно з двосторонньою лінійкою 

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 

373 мм 95 мм 800 мм 20 мм 25,80 кг

2-220146.N Упорний і кріпильний кутник 800 GK правий  - азотований 507,00 € �

правий упор, серійно з двосторонньою лінійкою 

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 

373 мм 95 мм 800 мм 20 мм 25,80 кг

MS=Товщина матеріалу; 

Набір  U-подібний блок 1000x200x150 
з плазмовим азотуванням

С П Е Ц І А Л Ь Н А  П Р О П О З И Ц І Я

U-подібний блок 200/150 (стінка 150 мм) підходить не тільки для збільшення робочої 
поверхні або вертикальної надбудови, але і використовується для щільного зчеплення 
двох зварювальних столів. Для цього блок прикручується до столу сполучними болтами 
(Арт. 220560.N). Кутникам довжиною понад 1000 мм з метою збільшення робочої поверхні 
потрібна додаткова опора. Різноманіття варіантів затиску і з'єднання з іншими кутниками 
і упорами забезпечується завдяки діагональному розташуванню отворів. Для зручності на 
поверхню блоку нанесені лінії сітки 100x100 мм. 

2-220370.Set

1.511,00 €
(замість 1.818,00 €)

2x 220370.P

� = В наявності на складі � = Під замовлення Детальніше див. стор. 59

= Стійкість до 
виникнення подряпин = Шкала = Захист від 

зварювальних бризок = Захист від іржі

b
a

c

2x
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22КУТНИКИ

U-подібний блок 200/150

U-подібний блок 200/150 (стінка 150 мм) підходить не тільки для збільшення робочої поверхні або вертикальної 
надбудови, але і використовується для щільного зчеплення двох зварювальних столів. Для цього блок прикручується до 
столу сполучними болтами (Арт. 220560.N). Кутникам довжиною понад 1000 мм з метою збільшення робочої поверхні 
потрібна додаткова опора. Різноманіття варіантів затиску і з'єднання з іншими кутниками і упорами забезпечується завдяки 
діагональному розташуванню отворів. Для зручності на поверхню блоку нанесені лінії сітки 100x100 мм. Всі U-образні 
блоки від 500 мм довжиною мають монтажні отвори для опор на задній стінці (крім 220360.P). Ілюстрації виробів різних 
розмірів Ви знайдете на нашому сайті www.siegmund.com. 

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 

2-220350.P U-подібний блок 200x200x150
з плазмовим азотуванням

200 мм 200 мм 150 мм 18 мм 19,00 кг 432,00 € �

2-220360.P U-подібний блок 500x200x150
з плазмовим азотуванням

500 мм 200 мм 150 мм 18 мм 43,00 кг 558,00 € �

2-220370.P U-подібний блок 1000x200x150
з плазмовим азотуванням

1.000 мм 200 мм 150 мм 18 мм 75,00 кг 909,00 € �

2-220380.P U-подібний блок 1500x200x150
з плазмовим азотуванням

1.500 мм 200 мм 150 мм 18 мм 107,00 кг 1.218,00 € �

2-220390.P U-подібний блок 2000x200x150
з плазмовим азотуванням

2.000 мм 200 мм 150 мм 18 мм 141,00 кг 1.560,00 € �

b

a

c
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22 БОЛТИ

Швидкозатискний болт

Швидкозатискний болт з воронованого матеріалу з поворотним замком відмінно поєднує 
різні елементи системи Siegmund. У цього болта особливо великі кульки, які захищають 
фаску отворів за рахунок зниженого тиску на поверхню. Четверта кулька в центрі зменшує 
внутрішнє тертя і збільшує силу маховика. У нового болта немає кілець, проте він легко 
чиститься. Даний болт не призначений для кріплення U-образних блоків до стільниці! 
Момент затягування залежить від типу столу. 

2-220510 Швидкозатискний болт короткий - воронований 51,00 € �

для з'єднання 2 деталей, з голівкою, що обертається

довжина: (a) Ø: SK: AM: ZK: вага: 

83 мм 22 мм 130 kN 15 Nm 15 kN 0,27 кг

2-220512 Швидкозатискний болт довгий - воронований 64,00 € �

для з'єднання 3 деталей, з голівкою, що обертається

довжина: (a) Ø: SK: AM: ZK: вага: 

101 мм 22 мм 130 kN 15 Nm 15 kN 0,32 кг

SK=Зсуваюче зусилля; AM=момент затягування; ZK=тягове зусилля; 

Універсальний болт зручний

Універсальний болт з воронованого матеріалу забезпечує ідеальне сполучення між деталями 
системи. Використовується для фіксації елементів матеріалу різної товщини. Діапазон затиску 
короткого болта від 33 до 39 мм, а довгого - від 51 до 57 мм. Великі кульки зміщують центр тиску 
до зовнішнього краю і за рахунок помірного поверхневого тиску запобігають зім'яттю матеріалу 
при сильному тиску в бік отвору. Універсальний болт затискається вбудованим фіксатором або 
шестигранним ключем 14 (Арт. 280854). Даний болт не призначений для кріплення U-образних 
блоків до стільниці! Момент затягування залежить від типу столу. 

2-220532 Універсальний болт зручний короткий - воронований 55,00 € �

для з'єднання 2 деталей

довжина: (a) Ø: SK: AM: ZK: вага: 

93 мм 22 мм 150 kN 15 Nm 15 kN 0,35 кг

2-220533 Універсальний болт зручний довгий - воронований 67,00 € �

для з'єднання 3 деталей

довжина: (a) Ø: SK: AM: ZK: вага: 

111 мм 22 мм 130 kN 15 Nm 15 kN 0,41 кг

SK=Зсуваюче зусилля; AM=момент затягування; ZK=тягове зусилля; 

� = В наявності на складі � = Під замовлення
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22БОЛТИ

Швидкозатискний болт плоский

Воронований швидкозатискний болт з плоскою голівкою призначений для слот - отворів, 
служить потайним болтом для зменшення висоти збірки. Ідеально підходить для 
бездротової викрутки з обертовим моментом до 25 Нм. Даний болт не призначений для 
кріплення U-образних блоків до стільниці! Момент затягування залежить від типу столу. 

2-220522 Швидкозатискний болт плоский короткий - воронований 47,00 € �

для з'єднання 2 деталей

довжина: (a) Ø: SK: AM: ZK: вага: 

57 мм 22 мм 130 kN 15 Nm 15 kN 0,15 кг

2-220523 Швидкозатискний болт плоский довгий - воронований 55,00 € �

для з'єднання 3 деталей

довжина: (a) Ø: SK: AM: ZK: вага: 

75 мм 22 мм 130 kN 15 Nm 15 kN 0,20 кг

SK=Зсуваюче зусилля; AM=момент затягування; ZK=тягове зусилля; 
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22 БОЛТИ

Позиціонучий болт

Позиціонуючий болт фіксує кутники, які закріплені лише одним швидкозатискним болтом, 
і замінює застосування другого такого болта, що дозволяє зменшити вартість оснастки. 
Після фіксації утворюються різні кути, наприклад 90° або 45°. Даний болт не призначений 
для кріплення U-образних блоків до стільниці! 

2-220540 Позиціонучий болт - воронований 16,00 € �

довжина: (a) Ø: вага: 

56 мм 22 мм 0,21 кг

Потайний болт

Потайний болт використовується для непомітного з'єднання елементів. За своєю 
конструкцією відповідає затискним болтам з чотирьма кульками. Головка ховається 
в отворі, так що над зварювальною деталлю немає виступів. Потайний болт не 
застосовується для отворів слотів. Даний болт не призначений для кріплення U-образних 
блоків до стільниці! Момент затягування залежить від типу столу. 

2-220528 Потайний болт короткий - воронований 47,00 € �

для з'єднання 2 деталей

довжина: (a) Ø: SK: AM: ZK: вага: 

49 мм 22 мм 130 kN 15 Nm 6 kN 0,12 кг

2-220529 Потайний болт довгий - воронований 58,00 € �

для з'єднання 3 деталей

довжина: (a) Ø: SK: AM: ZK: вага: 

67 мм 22 мм 130 kN 15 Nm 6 kN 0,16 кг

SK=Зсуваюче зусилля; AM=момент затягування; ZK=тягове зусилля; 

� = В наявності на складі � = Під замовлення Детальніше див. стор. 59

= Стійкість до 
виникнення подряпин = Захист від 

зварювальних бризок = Захист від іржі = з алюмінію
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22БОЛТИ

Сполучний болт потайний

З'єднувальний болт з воронованого матеріалу з внутрішнім шестигранником був 
спеціально розроблений для з'єднання великих елементів на тривалий період, 
наприклад, стільниць або U-образних блоків. Завдяки внутрішньому 10 мм шестиграннику 
і здатністю болта до самоцентраціі він легко фіксується. Він використовується для 
відповідальних з'єднань. Ідеально підходить для непомітного з'єднання елементів.  
Не підходить для отворів слотів. 

2-220560.N Сполучний болт потайний короткий - азотований 22,00 € �

для з'єднання 2 деталей, з внутрішнім шестикутником 

довжина: (a) Ø: SK: AM: ZK: вага: 

36 мм 22 мм 120 kN 15 Nm 6 kN 0,06 кг

2-220561 Сполучний болт потайний довгий - воронований 30,00 € �

з'єднання 3 деталей, з внутрішнім шестикутником 

довжина: (a) Ø: SK: AM: ZK: вага: 

54 мм 22 мм 120 kN 15 Nm 6 kN 0,12 кг

SK=Зсуваюче зусилля; AM=момент затягування; ZK=тягове зусилля; 

Магнітний болт

Магнітний болт забезпечує швидку фіксацію без вкручування болтів і без використання 
додаткових інструментів. Він незамінний при роботі з тонколистовим металом або в 
місцях, де використання звичайних затискачів неможливо (наприклад, замкнуті ємності). 

2-220740 Магнітний болт 60 - з алюмінію 25,00 € �

Довжина стрижня 18 мм

довжина: (a) Ø: вага: 

60 мм 22 мм 0,06 кг
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Струбцина професійна

Струбцина стандартна забезпечує швидкий, сильний і точний зажим різних зварювальних елементів. 
Ефективність даної деталі досягається за рахунок економії часу, легкості регулювання і простоти демонтажу 
струбцини. Для Вашої зручності пропонуються спеціальні розміри горизонтальних і вертикальних планок. 
Розміри горизонтальних планок 30х10 мм і вертикальних 30х14 мм, останні додатково посилені. Тривалий 
термін служби гарантується за рахунок застосування воронованого матеріалу і можливості замовлення 
частин струбцини окремо. За допомогою нового фіксатора на хрестовині Ви можете легко змінити висоту. 
За рахунок внутрішнього шестигранника на ручці поворотом ключа регулюється зусилля затиску. Для 
надійного кріплення всіх типів зварювальних деталей призми замінні. Відповідні призми див. на стор. 117. 

2-220610.1 Струбцина професійна - воронований 76,00 € �

Діаметр кульки шпинделя 10 мм

максимальне навантаження ширина: (b) висота: (c) вага: 

5 kN 220 мм 300 мм 2,70 кг

Струбцина професійна 45°/90°

Струбцина 45° / 90° замінює стандартні струбцини з кутом повороту 45° або 90°. Вона 
рухлива і працює в діапазоні 0°-360°. Використано залізо 30х14 мм. Тривалий термін 
служби гарантується за рахунок застосування воронованого матеріалу і можливості 
замовлення елементів струбцини окремо. За допомогою нового фіксатора на хрестовині, 
Ви можете легко змінити висоту. Через потаємне шестигранне гніздо в верхній частині 
ручки ключем регулюється сила затиску. Для надійного кріплення всіх типів зварювальних 
деталей призми замінні. Відповідні призми див. на стор. 117. 

2-220630.1 Струбцина професійна 45°/90° - воронований 70,00 € �

Діаметр кульки шпинделя 10 мм

максимальне навантаження висота: (c) вага: 

5 kN 300 мм 2,21 кг

Швидкозатискна струбцина професійна

Швидкозатискна струбцина використовується для швидкого і сильного затиску деталей. 
Сила притиску варіюється за рахунок різної відстані до системних отворів. Тривалий 
термін служби гарантується за рахунок застосування воронованого матеріалу і 
можливості замовлення елементів струбцини окремо. За допомогою нового фіксатора 
на хрестовині можна легко змінити висоту. 

2-220615 Швидкозатискна струбцина професійна - воронований 117,00 € �

максимальне навантаження ширина: (b) висота: (c) вага: 

5 kN 275 мм 300 мм 2,70 кг

� = В наявності на складі � = Під замовлення Детальніше див. стор. 59

= з алюмінію = з поліаміду

30
00

 m
m

Tr 16x4

220657.1

50-165 mm

30
0 

m
m

360°

Tr 16x4

220657.1

30
0 

m
m

105-240 mm



117

22СТРУБЦИНИ & АКСЕСУАРИ

Затиск для труб Універсальний

Універсальна струбцина забезпечує гнучкість затиску під кутом + / - 42° за рахунок обертового гвинта.  
Ця струбцина об'єднує функціональні переваги стандартних струбцин з кутом повороту 45° і. 90°.  
Ці нові можливості роблять фіксацію елементів більш варіативною: зажим як прямо, так і під кутом. 
Горизонтальна кругла трубка довжиною 200 мм регулюється і в поєднанні з обертовим гвинтом 
створює різноманіття притиску. Довжина вертикальної круглої трубки 250 мм. Довгий термін служби 
і ефективність забезпечуються за рахунок використання воронінованого матеріалу і можливості 
замовлення елементів окремо. Для встановлення вертикальної трубки в отворі використовується кільце 
(Арт. 220653). Універсальна струбцина поставляється з нарізним гвинтом 135 мм. 

2-220604.1 Затиск для труб Універсальний - воронований 84,00 € �

Діаметр кульки шпинделя 10 мм

максимальне навантаження ширина: (b) висота: (c) вага: 

1,4 kN 265 мм 210 мм 1,91 кг

Подвійна призма Ø 40 для струбцин

Подвійна призма сумісна з усіма отворами і зажимами 22 системи. О-кільце забезпечує 
оптимальне кріплення і точність посадки. Кут 120° створює стійку підтримку всім круглим 
трубам. Завдяки кутам які вирівняні, призма може використовуватися і з плоскими 
зварювальними елементами. Призма з поліаміду використовується для поверхонь, 
сприйнятливих до подряпин. Призма з поліаміду підходить тільки для використання з 
гвинтовими зажимами. 

2-220650 Подвійна призма Ø 40 - воронований 20,00 € �

для вала з трапецієдальним різьбленням 16 х 4 мм

висота: (c) Ø: вага: 

27 мм 40 мм 0,13 кг

2-220650.A Подвійна призма Ø 40 - з алюмінію 23,00 € �

для вала з трапецієдальним різьбленням 16 х 4 мм

висота: (c) Ø: вага: 

27 мм 40 мм 0,06 кг

2-220650.PA Подвійна призма Ø 40 - з поліаміду 22,00 € �

для вала з трапецієдальним різьбленням 16 х 4 мм

висота: (c) Ø: вага: 

27 мм 40 мм 0,02 кг

360°

25
0 

m
m

65-220 mm

220653
220657.1

110 mm
± 42°

120°
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Призма для струбцин

Призма для струбцини використовується як з круглими, так і з квадратними трубами. 
Оскільки сферична головка насаджується на вал з різьбленням, призма рухлива і 
точно кріпиться до зварюваної деталі. Її легко зняти і замінити. Призма з поліаміду 
застосовується для поверхонь, які легко дряпаються. Призма з нержавіючої сталі - для 
металів, які не чутливі до подряпин (щоб уникнути корозії). 

2-220657.1 Призма для струбцин - воронований 11,00 € �

для вала з трапецієдальним різьбленням 16 х 4 мм

висота: (c) Ø: вага: 

20 мм 40 мм 0,05 кг

2-220658.E Призма для струбцин - З нержавіючої сталі 16,00 € �

для вала з трапецієдальним різьбленням 16 х 4 мм

висота: (c) Ø: вага: 

20 мм 40 мм 0,04 кг

2-220659.PA Призма для струбцин - з поліаміду 11,00 € �

для вала з трапецієдальним різьбленням 16 х 4 мм

висота: (c) Ø: вага: 

20 мм 40 мм 0,01 кг

Набір  Призма для струбцин з поліаміду

С П Е Ц І А Л Ь Н А  П Р О П О З И Ц І Я

Призма для струбцини використовується як з круглими, так і з квадратними трубами. 
Оскільки сферична головка насаджується на вал з різьбленням, призма рухлива і 
точно кріпиться до зварюваної деталі. Її легко зняти і замінити. Призма з поліаміду 
застосовується для поверхонь, які легко дряпаються. 

2-220659.Set

109,00 €
(замість 132,00 €)

12x 220659.PA

� = В наявності на складі � = Під замовлення Детальніше див. стор. 59

= з поліаміду = з алюмінію

12x
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Призма Ø 50 135° з вкрученим кріпленням

Призма Ø 50 135° створює тверду поверхню для труб з діаметром до 80 мм. Призма з 
кріпленням, яка вкручується надійно фіксується в отворі потайним гвинтом (Арт. 220649.0). 
Для свободи розташування незалежно від сітки отворів втулка швидко і просто викручується. 
При необхідності робочу висоту можна змінити, використовуючи подовжувач призми. Призма 
з поліаміду застосовується для поверхонь, які легко дряпаються. 

2-220648.1 Призма Ø 50 135° з вкрученим кріпленням - воронований 34,00 € �

Різьблення М10, напр. як подовжувач призми Арт. 220649

висота: (c) Ø: вага: 

20 мм 50 мм 0,26 кг

2-220648.1.A Призма Ø 50 135° з вкрученим кріпленням - з алюмінію 42,00 € �

Різьблення М10, напр. як подовжувач призми Арт. 220649

висота: (c) Ø: вага: 

20 мм 50 мм 0,16 кг

2-220648.1.PA Призма Ø 50 135° з вкрученим кріпленням - з поліаміду 45,00 € �

Різьблення М10, напр. як подовжувач призми Арт. 220649

висота: (c) Ø: вага: 

20 мм 50 мм 0,08 кг

Універсальна призма Ø 50 90°/120° з вкрученим кріпленням

Універсальна призма може використовуватися як з трубами діаметром до 50 мм, так 
і з прямокутним профілем, поверненим на 45°. Призма з кріпленням, яка вкручується 
надійно фіксується в отворі потайним гвинтом (Арт. 220649.0). Для свободи розташування 
незалежно від сітки отворів втулка швидко і просто викручується. При необхідності 
робочу висоту можна змінити, використовуючи подовжувач призми. Призма з поліаміду 
застосовується для поверхонь, які легко дряпаються. 

2-220645.1 Універсальна призма Ø 50 90° / 120° з вкрученим кріпленням - воронований 48,00 € �

Різьблення М10, напр. як подовжувач призми Арт. 220649

висота: (c) Ø: вага: 

20 мм 50 мм 0,30 кг

2-220645.1.A Універсальна призма Ø 50 90° / 120° з вкрученим кріпленням - з алюмінію 48,00 € �

Різьблення М10, напр. як подовжувач призми Арт. 220649

висота: (c) Ø: вага: 

20 мм 50 мм 0,15 кг

2-220645.1.PA Універсальна призма Ø 50 90° / 120° з вкрученим кріпленням - з поліаміду 48,00 € �

Різьблення М10, напр. як подовжувач призми Арт. 220649

висота: (c) Ø: вага: 

20 мм 50 мм 0,08 кг

135°

c

90/120°

c
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Призма Ø 60 135° з вкрученим кріпленням

Призма Ø 60 з кутом 135° спеціально створена для роботи з трубами діаметром до 
80 мм. Призма з кріпленням, яка вкручується надійно фіксується в отворі потайним 
гвинтом (Арт. 220649.0). Для свободи розташування незалежно від сітки отворів 
втулка швидко і просто викручується. При необхідності робочу висоту можна змінити, 
використовуючи подовжувач призми. Призма з поліаміду застосовується для 
поверхонь, які легко дряпаються. 

2-220651.1 Призма Ø 60 135° з вкрученим кріпленням - воронований 39,00 € �

Різьблення М10, напр. як подовжувач призми Арт. 220649

висота: (c) Ø: вага: 

30 мм 60 мм 0,58 кг

2-220651.1.A Призма Ø 60 135° з вкрученим кріпленням - з алюмінію 45,00 € �

Різьблення М10, напр. як подовжувач призми Арт. 220649

висота: (c) Ø: вага: 

30 мм 60 мм 0,32 кг

2-220651.1.PA Призма Ø 60 135° з вкрученим кріпленням - з поліаміду 48,00 € �

Різьблення М10, напр. як подовжувач призми Арт. 220649

висота: (c) Ø: вага: 

30 мм 60 мм 0,13 кг

Призма Ø 80 90° з вкрученим кріпленням

Призма Ø 80 90° створює тверду опорну поверхню для труб з діаметром до 100 мм, а 
також для труб прямокутного перетину. Призма з кріпленням, яка вкручується надійно 
фіксується в отворі потайним гвинтом (Арт. 220649.0). Для свободи розташування 
незалежно від сітки отворів втулка швидко і просто викручується. При необхідності 
робочу висоту можна змінити, використовуючи подовжувач призми. Призма з поліаміду 
застосовується для поверхонь, які легко дряпаються. 

2-220647.1 Призма Ø 80 90° з вкрученим кріпленням - воронований 47,00 € �

Різьблення М10, напр. як подовжувач призми Арт. 220649

висота: (c) Ø: вага: 

40 мм 80 мм 1,07 кг

2-220647.1.A Призма Ø 80 90° з вкрученим кріпленням - з алюмінію 55,00 € �

Різьблення М10, напр. як подовжувач призми Арт. 220649

висота: (c) Ø: вага: 

40 мм 80 мм 0,57 кг

2-220647.1.PA Призма Ø 80 90° з вкрученим кріпленням - з поліаміду 58,00 € �

Різьблення М10, напр. як подовжувач призми Арт. 220649

висота: (c) Ø: вага: 

40 мм 80 мм 0,20 кг

� = В наявності на складі � = Під замовлення Детальніше див. стор. 59

= з алюмінію = з поліаміду

135°

c

90°

c
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Призма Ø 120 157° з вкрученим кріпленням

Призма Ø 120 з кутом 157° створена для великих труб з діаметром до 400 мм. Забезпечує 
стабільну опорну поверхню для круглих труб. Призма з кріпленням, яка вкручується 
надійно фіксується в отворі потайним гвинтом (Арт. 220649.0). Для свободи розташування 
незалежно від сітки отворів втулка швидко і просто викручується. При необхідності 
робочу висоту можна змінити, використовуючи подовжувач призми. Призма з поліаміду 
застосовується для поверхонь, які легко дряпаються. 

2-220652.1 Призма Ø 120 157° з вкрученим кріпленням - воронований 61,00 € �

Різьблення М10, напр. як подовжувач призми Арт. 220649

висота: (c) Ø: вага: 

30 мм 120 мм 1,74 кг

2-220652.1.A Призма Ø 120 157° з вкрученим кріпленням - з алюмінію 81,00 € �

Різьблення М10, напр. як подовжувач призми Арт. 220649

висота: (c) Ø: вага: 

30 мм 120 мм 0,91 кг

2-220652.1.PA Призма Ø 120 157° з вкрученим кріпленням - з поліаміду 87,00 € �

Різьблення М10, напр. як подовжувач призми Арт. 220649

висота: (c) Ø: вага: 

30 мм 120 мм 0,30 кг

Набір підставок 11 частин

Набір підставок з 11 елементів дозволяє створити поверхню різної висоти. Підставки 
варіюються від 1 до 100 мм. Найнижча підставка призначена для робіт високої точності. 
Відповідний розмір вказаний на деталі. Підставки встановлюються легко і точно за 
допомогою гумових кілець. Використовуються з отворами 22 системи. Різьба М10 
всередині підставок дозволяє зафіксувати специфічні елементи або призми. Градація 
дисків: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 20 / 40 / 50 мм вкл. 1/10" дюйм диск 2,54 мм. 

2-220821 Набір підставок 11 частин - воронований 58,00 € �

висота: (c) Ø: вага: 

125 мм 50 мм 2,01 кг

2-220821.1 Набір підставок - воронований 28,00 € �

висота: (c) Ø: вага: 

125 мм 50 мм 0,39 кг

2-220821.2 Набір дисків 30,00 € �

висота: (c) Ø: вага: 

 - 50 мм 1,62 кг

157°

c
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Подовжувач призми

За допомогою подовжувача призми можливе безвідривне встановлення в певному 
положенні, особливо при роботі з підкладками, див. набір Арт. 220821 або 220822. 
Подовжувач швидко і надійно вкручується в усі типи призм. При використанні з 
підтримуючим гвинтом (Арт. 220822) можлива безвідривна установка. 

2-220649 Подовжувач призми 25 - воронований 11,00 € �

довжина: (a) Ø: вага: 

25 мм 22 мм 0,07 кг

2-220649.1 Подовжувач призми 50 - воронований 22,00 € �

довжина: (a) Ø: вага: 

50 мм 22 мм 0,14 кг

2-220649.2 Подовжувач призми 100 - воронований 27,00 € �

довжина: (a) Ø: вага: 

100 мм 22 мм 0,28 кг

2-220649.3 Подовжувач призми 150 - воронований 30,00 € �

довжина: (a) Ø: вага: 

150 мм 22 мм 0,42 кг

2-220669 Опора призми (з різьбленням для з'єднання з призмою) - воронований 9,00 € �

довжина: (a) Ø: вага: 

12 мм 22 мм 0,04 кг

Підтримучий гвинт Ø 80

Підтримуючий гвинт призначений для регулювання висоти в діапазоні від 75 до 110 мм. 
Висоту можна збільшити за допомогою подовжувача призми і набору підставок. 

2-220822 Підтримучий гвинт Ø 80 - воронований 72,00 € �

висота: (c) Ø: вага: 

75 - 110 мм 80 мм 2,44 кг

� = В наявності на складі � = Під замовлення Детальніше див. стор. 59

= Шкала

a

c
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Регульована по висоті підтримка зі шкалою

Регульована по висоті підтримка зі шкалою пропонує міцну опорну поверхню та може 
використовуватися у всіх отворах системи. 

2-220824 Регульована по висоті підтримка зі шкалою - воронований 58,00 € �

включено штифт з різьбленням

довжина: (a) Ø: вага: 

134 мм 45 мм 0,52 кг
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Швидкозатискна струбцина з адаптером

Швидкозатискний вертикальний затиск може використовуватися в будь-яких системних 
отворах 22 системи, завдяки адапторам. Неймовірно гнучкий у використанні в поєднанні 
з упором Арт. 220420.N. Інше швидкозатискне обладнання ви знайдете на нашій 
Інтернет-сторінці www.siegmund.com 

2-220705 Швидкозатискна струбцина з адаптером 55,00 € �

вага: 

0,64 кг

2-009082 Швидкозатискна струбцина 34,00 € �

вага: 

0,39 кг

Швидкозатискний горизонтальний затиск з адаптером

Завдяки адаптору цей горизонтальний затиск може використовуватися в системних 
отворах 22 системи. Максимальна функціональність досягається при застосуванні 
універсального упору Арт. 220420.N. Інше швидкозатискне обладнання ви знайдете 
на нашій Інтернет-сторінці www.siegmund.com 

2-220710 Швидкозатискний горизонтальний затиск з адаптером 66,00 € �

вага: 

0,64 кг

2-009083 Швидкозатискний горизонтальний затиск 39,00 € �

вага: 

0,40 кг

� = В наявності на складі � = Під замовлення

0-28 mm

40-75 mm

35 mm

60-75 mm
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Адаптер з отворами

Адаптер з отворами універсальний у використанні для 22-ій системи. За рахунок 
вбудованого кільця досягається максимальна точність. 

2-220715 Адаптер з отворами Ø 50 / 15 - воронований 19,00 € �

для швидкозатискних струбцин

висота: (c) Ø: MS: (d) вага: 

26 мм 50 мм 15 мм 0,22 кг

MS=Товщина матеріалу; 

d c
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Sub Table Box

З ящиком ST Box всі Ваші інструменти завжди будуть під рукою. Створіть місце для 
зберігання під Вашим зварювальним столом. Ящик ST Box витримує до 100 кг. Кожен короб 
витримує до 50 кг. Повністю закритий корпус захищає вміст ящиків від бруду і зварювальних 
бризок. Незалежно від розміру столу або ребра, ящик ST Box може бути прикріплений до 
будь-якого зварювального столу Siegmund. З кожною посилкою буде доставлена інструкція 
по збірці. Після складання Ви зможете легко встановити ящик ST Box під зварювальний стіл. 

2-220900 Sub Table Box для 22 системи 417,00 € �

пофарбований матеріал

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) TF: вага: 

630 мм 510 мм 420 мм  - 28,50 кг

2-004200 Ящик 60 мм 69,00 € �

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) TF: вага: 

590 мм 400 мм 60 мм 50 кг 7,50 кг Спеціальна пропозиція 

2-004205 Ящик 120 мм 76,00 € �

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) TF: вага: 

590 мм 400 мм 120 мм 50 кг 9,00 кг Спеціальна пропозиція 

2-004210 Ящик 180 мм 84,00 € �

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) TF: вага: 

590 мм 400 мм 180 мм 50 кг 9,50 кг Спеціальна пропозиція 

2-004215 Ящик 240 мм 92,00 € �

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) TF: вага: 

590 мм 400 мм 240 мм 50 кг 10,00 кг

TF=тримаюча здатність; 

Спеціальна пропозиція 

� = В наявності на складі � = Під замовлення

c

b

a
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Sub Table Box з Ящики для інструменту 
(2x 004210) для 22 системи

С П Е Ц І А Л Ь Н А  П Р О П О З И Ц І Я

З ящиком ST Box всі Ваші інструменти завжди будуть під рукою. Створіть місце 
для зберігання під Вашим зварювальним столом. Незалежно від розміру столу 
або ребра, ящик ST Box може бути прикріплений до будь-якого зварювального 
столу Siegmund. Буде доставлений попередньо зібраним. 

2-220900.1

544,00 €
(замість 831,00 €)

1x 220900 2x 004210

Візок для інструменту

Візок для інструменту забезпечує достатній простір для розміщення пристроїв Siegmund. 
Елементи завжди знаходяться у Вас на виду і під рукою, а великі і громіздкі кутники 
можуть зберігатися всередині. Завдяки зручним коліщаткам елементи на візку можна 
швидко переміщати від одного робочого місця до іншого. 

2-220910 Візок для інструменту - пофарбований матеріал 866,00 € �

Максимальна загальна вага 240 кг

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 

650 мм 900 мм 1.020 мм 50,00 кг

c

a
b

1x
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Захисна перегородка

За допомогою захисної перегородки стіл можна розділити на 2 робочих місця. Розмір і 
розташування робочих місць встановлюються в залежності від завдань. Таким чином обидві 
сусідні робочі зони захищені від попадання зварювальних бризок. Перегородка зроблена 
з оцинкованого сталевого листа і кріпиться на 2 системних болта. (За виробничо-технічних 
причин на перегородці можуть бути подряпини). 

2-280980 Захисна перегородка 225,00 € �

За запитом може виконуватися пофарбованою і лакованою за додаткову плату

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 

1.600 мм 50 мм 800 мм 23,00 кг

2-002822 Перехідний швидкозажимний болт короткий 28 -> 22 - воронований 66,00 € �

довжина: (a) Ø: SK: AM: ZK: вага: 

88 мм 40 мм 130 kN 15 Nm 15 kN 0,45 кг

SK=Зсуваюче зусилля; AM=момент затягування; ZK=тягове зусилля; 

Шестигранний ключ 5

Шестигранний ключ 5 підходить для швидкого і легкого затягування болтів. Як 
ефективний допоміжний засіб він використовується із затискними болтами, струбцинами 
і невеликими універсальними косинцями. 

2-220852 Шестигранний ключ 5 19,00 € �

жовтий

вага: 

0,09 кг

� = В наявності на складі � = Під замовлення

b a

c
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Щітка

Щітка діаметром 24 мм призначена для очищення системних отворів 22 системи. 
Забруднення легко прибираються з її допомогою. 

2-220820 Щітка Ø 24 із захисним ковпачком 23,00 € �

Ø: вага: 

24 мм 0,06 кг

Тримач пальника

Тримач пальника може бути зафіксований в будь-якому системному отворі і завжди 
забезпечує зручне розташування пальника. 

2-220920 Тримач пальника - воронований 30,00 € �

висота: (c) вага: 

200 мм 0,36 кг

Ексцентриковий упор Комфорт

Контакт заземлення гарантує 100% з'єднання зі столом, що виключає перегрів. 
Легко встановлюється в системний отвір. навантаження до 500 ампер, поперечний 
переріз кабелю 70-95 кв.мм. 

2-000810 Ексцентриковий упор Комфорт 58,00 € �

вага: 

0,66 кг

c
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Транспортувальний кронштейн

Транспортувальний кронштейн з кріпильної плитою володіє несучою здатністю 1800 кг (c 2x 280510) / 
1000 кг (c 2x 002822). Він використовується для переміщення зварювальних столів, а також інших важких 
елементів систем легко і безпечно. Він швидко кріпиться до елементів за допомогою як мінімум 2 болтів. 
При роботі з транспортувальним кронштейном необхідно дотримуватися загальних вимог безпеки. Залежно 
від способу застосування несуча здатність істотно знижується. У процесі транспортування елементи не слід 
піднімати більше ніж на 100 мм, забороняється перебувати під елементами, які переміщуються. Також 
транспортувальний кронштейн може бути використаний в якості кріплення для фіксуючих ременів. З метою 
безпеки звертаємо Вашу увагу на наступне: Рим-болт повинен бути закручений до упору і мати плоску 
опорну поверхню. Довжина сполученого різьблення повинна бути достатньою. Слід уникати бічної тяги. 

2-000830.N Транспортувальний кронштейн  з кріпильної плитою - азотований 66,00 € �

вантажопідйомність 1800 кг (з 2x 280510), вантажопідйомність 1000 кг (c 2x 002822)

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 

150 мм 150 мм 25 мм 4,70 кг

2-000835.N Транспортувальний кронштейн  - азотований 123,00 € �

вантажопідйомність 2500 кг (c 2x 280510), вантажопідйомність 1000 кг (c 2x 002822), вантажопідйомність 700 кг (з 2x 160510)

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 

200 мм 100 мм 165 мм 4,50 кг

2-002822 Перехідний швидкозажимний болт короткий 28 -> 22 - воронований 66,00 € �

довжина: (a) Ø: SK: AM: ZK: вага: 

88 мм 40 мм 130 kN 15 Nm 15 kN 0,45 кг

SK=Зсуваюче зусилля; AM=момент затягування; ZK=тягове зусилля; 

� = В наявності на складі � = Під замовлення Детальніше див. стор. 59

= Стійкість до 
виникнення подряпин = Захист від 

зварювальних бризок = Захист від іржі
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Ексцентриковий упор

Ексцентрикові упори відмінно підходять для точної підгонки елементів. 
Вони гранично компактні і легко повертаються без відриву від стола. 

2-280401.N Ексцентриковий упор Ø 60 - азотований 27,00 € �

зручний при нестачі місця

Ø: MS: (d) вага: 

60 мм 25 мм 0,42 кг

2-280402.N Ексцентриковий упор Ø 60 з різьбленням M10 - азотований 31,00 € �

для підключення маси

Ø: MS: (d) вага: 

60 мм 25 мм 0,41 кг

2-280403.N Ексцентриковий упор Ø 100 - азотований 31,00 € �

може також використовуватися як підкладка

Ø: MS: (d) вага: 

100 мм 25 мм 1,40 кг

MS=Товщина матеріалу; 

Флекс упор 140 зі сталі / 156 з алюмінію

Флекс-упор з алюмінію може бути ідеально підігнаний завдяки отвору слоту. 
Наявність закругленої стінки розширює сферу його застосування: як в кутах, так і у 
вільно оформлених упорних поверхнях. Флекс-упор переважно використовується 
при роботі з неіржавною сталлю і в вузьких місцях. 

2-280416 Флекс упор 25x140 зі сталі - оцинкований матеріал 28,00 € �

довжина: (a) ширина: (b) MS: (d) WS: VB: вага: 

140 мм 40 мм 25 мм 6 мм 100 мм 0,37 кг

2-280412 Флекс упор 25x156 - з алюмінію 28,00 € �

довжина: (a) ширина: (b) MS: (d) WS: VB: вага: 

156 мм 52 мм 25 мм 12 мм 100 мм 0,30 кг

MS=Товщина матеріалу; WS=товщина стінки; VB=Adjusting range; 

� = В наявності на складі � = Під замовлення Детальніше див. стор. 59

= Стійкість до 
виникнення подряпин = Захист від 

зварювальних бризок = Захист від іржі = з алюмінію = Шкала

d1

a

b
d

f
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Універсальний упор 150 L

Універсальний упор 150 L фіксує будь-який елемент гранично точно за допомогою отвору 
слота з діапазоном 0-100 мм. 

2-280410.N Універсальний упор 150 L - азотований 45,00 € �

серійно з двосторонньою лінійкою

довжина: (a) ширина: (b) MS: (d) VB: вага: 

150 мм 50 мм 25 мм 100 мм 0,78 кг

2-280410.A Універсальний упор 150 L - з алюмінію 50,00 € �

довжина: (a) ширина: (b) MS: (d) VB: вага: 

150 мм 50 мм 25 мм 100 мм 0,30 кг

MS=Товщина матеріалу; VB=Adjusting range; 

Універсальний упор 225 L

Універсальний упор 225 L фіксується з різних сторін завдяки отвору системи або за 
допомогою отвору слота (в діапазоні 0-100 мм). Він також може використовуватися з 
призмами і адаптерами. 

2-280420.N Універсальний упор 225 L - азотований 70,00 € �

серійно з двосторонньою лінійкою

довжина: (a) ширина: (b) MS: (d) VB: вага: 

225 мм 50 мм 25 мм 100 мм 1,40 кг

2-280420.A Універсальний упор 225 L - з алюмінію 70,00 € �

довжина: (a) ширина: (b) MS: (d) VB: вага: 

225 мм 50 мм 25 мм 100 мм 0,55 кг

MS=Товщина матеріалу; VB=Adjusting range; 

d b

a
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Універсальний упор 200 L

Універсальний упор 200 L точно фіксує будь-який елемент завдяки отвору слоту в 
діапозоні 0-150 мм. 

2-280410.1.N Універсальний упор 200 L - азотований 55,00 € �

серійно з двосторонньою лінійкою

довжина: (a) ширина: (b) MS: (d) VB: вага: 

200 мм 50 мм 25 мм 150 мм 1,00 кг

MS=Товщина матеріалу; VB=Adjusting range; 

Універсальний упор 250 L

Універсальний упор 250 L фіксує будь-який елемент гранично точно за допомогою отвору 
слота в діапозоні 0-200 мм. Широку область підгону забезпечує використання двох болтів 
і безмежна можливість фіксації по діагоналі. 

2-280410.2.N Універсальний упор 250 L - азотований 58,00 € �

серійно з двосторонньою лінійкою

довжина: (a) ширина: (b) MS: (d) VB: вага: 

250 мм 50 мм 25 мм 200 мм 1,20 кг

MS=Товщина матеріалу; VB=Adjusting range; 

Універсальний упор 225 L FDS

Універсальний упор 225 L FDS додатково обладнаний компенсуючою пружиною. Таким 
чином, упор 225 L FDS чудово підходить для затиску листової сталі і фасонних деталей. 
Завдяки спеціальному механізму не потрібно додатково фіксувати оброблюваний 
матеріал, за умови що в процесі зварювання не буде деформацій. Діапазон отвори слота 
0-100 мм. Стандартне застосування: серійне виробництво. 

2-280421 Універсальний упор 225 L FDS з компенсуючою пружиною - воронований 70,00 € �

з компенсуючою пружиною, серійно з двосторонньою лінійкою

довжина: (a) ширина: (b) MS: (d) VB: вага: 

225 мм 50 мм 25 мм 100 мм 1,40 кг

MS=Товщина матеріалу; VB=Adjusting range; 

� = В наявності на складі � = Під замовлення Детальніше див. стор. 59

= Стійкість до 
виникнення подряпин = Шкала = Захист від 

зварювальних бризок = Захист від іржі

d b

a

a

d b

a

d b
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Універсальний упор 100 / 150 / 250

Універсальний упор міцно фіксується в системному отворі. 
Є різні розміри. Відстань між отворами 50 мм. 

2-280407.N Універсальний упор 100 - азотований 30,00 € �

2 системних отвори 

довжина: (a) ширина: (b) MS: (d) вага: 

100 мм 50 мм 25 мм 0,75 кг

2-280408.N Універсальний упор 150 - азотований 37,00 € �

3 системних отвори

довжина: (a) ширина: (b) MS: (d) вага: 

150 мм 50 мм 25 мм 1,10 кг

2-280409.N Універсальний упор 250 - азотований 55,00 € �

5 системних отвори

довжина: (a) ширина: (b) MS: (d) вага: 

250 мм 50 мм 25 мм 1,80 кг

MS=Товщина матеріалу; 

Універсальний упор 300 / 500

Універсальний упор 300 застосовується для збільшення робочої поверхні. Відкриває 
додаткові можливості затиску з різних сторін завдяки поєднанню трьох отворів системи і 
отвору слота (діапазон отвори слота 0-100 мм). Універсальний упор 500 призначений для 
збільшення робочої поверхні. Сім системних отворів і отвір слот (діапазон отвори слота 
0-100 мм) надає додаткові можливості фіксації елементів. 

2-280426.N Універсальний упор 300 - азотований 70,00 € �

3 системних отвори

довжина: (a) ширина: (b) MS: (d) VB: вага: 

300 мм 50 мм 25 мм 100 мм 1,85 кг

2-280427.N Універсальний упор 500 - азотований 92,00 € �

7 системних отворів

довжина: (a) ширина: (b) MS: (d) VB: вага: 

500 мм 50 мм 25 мм 100 мм 3,30 кг

MS=Товщина матеріалу; VB=Adjusting range; 

d b

a

d b

a
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Універсальний упор 325 L / 525 L

Універсальний упор 325 L / 525 L може бути зафіксований за допомогою отвору системи 
або за допомогою отвору слота. Діапазон отвори слота 0-100 мм. що створює додаткові 
можливості затиску різних елементів системи. 

2-280422.N Універсальний упор 325 L - азотований 70,00 € �

3 системних отвори

довжина: (a) ширина: (b) MS: (d) VB: вага: 

325 мм 50 мм 25 мм 100 мм 2,10 кг

2-280424.N Універсальний упор 525 L - азотований 89,00 € �

7 системних отворів

довжина: (a) ширина: (b) MS: (d) VB: вага: 

525 мм 50 мм 25 мм 100 мм 3,50 кг

MS=Товщина матеріалу; VB=Adjusting range; 

Універсальний упор 500 S / 750 S / 1000 S

Універсальний упор 500 S / 750 S / 1000 S спеціально розроблений для роботи з упорами і 
великими елементами. Додаткові можливості затиску з різних сторін з'являються завдяки 
поєднанню отворів системи і отвори слота (діапазон отвори слота 0-200 мм). 

2-280430.N Універсальний упор 500 S - азотований 92,00 € �

5 системних отвори

довжина: (a) ширина: (b) MS: (d) VB: вага: 

500 мм 100 мм 25 мм 200 мм 7,90 кг

2-280432.N Універсальний упор 750 S - азотований 114,00 € �

10 отворів 

довжина: (a) ширина: (b) MS: (d) VB: вага: 

750 мм 100 мм 25 мм 200 мм 12,10 кг

2-280434.N Універсальний упор 1000 S - азотований 129,00 € �

15 отворів

довжина: (a) ширина: (b) MS: (d) VB: вага: 

1.000 мм 100 мм 25 мм 200 мм 16,30 кг

MS=Товщина матеріалу; VB=Adjusting range; 

� = В наявності на складі � = Під замовлення Детальніше див. стор. 59

= Стійкість до 
виникнення подряпин = Захист від 

зварювальних бризок = Захист від іржі = Шкала

a

bd

a

d b
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Шаблон для установки кута

Складальний еталон дозволяє домогтися точного налаштування кута з кроком 10° 
або безступінчатий в діапазоні 0-90°. Шкала з ціною поділки в 1° забезпечує гнучкість 
настройки. 

2-280455.N Шаблон для установки кута - азотований 66,00 € �

з 2x розпірним кільцем

довжина: (a) ширина: (b) MS: (d) вага: 

250 мм 250 мм 5 мм 1,50 кг

MS=Товщина матеріалу; 

Плоский кут 500

Плоский кут 500 може бути зафіксований за допомогою отвору системи або за допомогою 
отвору слота. Він вільно регулюється по довжині до 200 мм. 

2-280444 Плоский кут 500 великий - воронований 139,00 € �

5 системних отвори

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 

500 мм 375 мм 100 мм 25 мм 12,00 кг

MS=Товщина матеріалу; 

a

b

a

b

c

d
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Плоский кут 175

Плоский кут 175 може бути зафіксований за допомогою отвору системи або за допомогою 
отвору слота. Він вільно регулюється по довжині до 100 мм. 

2-280445 Плоский кут 175 малий - воронований 98,00 € �

3 системних отвори

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 

175 мм 175 мм 50 мм 25 мм 1,85 кг

MS=Товщина матеріалу; 

Набір  Плоский кут 175

С П Е Ц І А Л Ь Н А  П Р О П О З И Ц І Я

Плоский кут 175 може бути зафіксований за допомогою отвору системи або 
за допомогою отвору слота. Він вільно регулюється по довжині до 100 мм. 

2-280445.Set

163,00 €
(замість 196,00 €)

2x 280445

� = В наявності на складі � = Під замовлення

a

b

c

d

2x
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Упорний і кріпильний кутник 75 L

Упорний і кріпильний кутник 75 L може фіксувати великі секції. Крім того, підходить 
для роботи з іншими кутниками. Можливе формування регульованої по висоті 
поверхні шляхом з'єднання упорних і кріпильних кутників через отвір слот, 
наприклад 175 WL (Арт. 280111.N). 

2-280105.N Упорний і кріпильний кутник 75 L - азотований 58,00 € �

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 

75 мм 50 мм 75 мм 25 мм 1,00 кг

MS=Товщина матеріалу; 

Фіксуючий кутник

Фіксуючий кутник може бути використаний як упор, кутник або сполучний елемент. 
Крім того, з його допомогою можна з'єднати зварювальні столи з рейковими опорами. 
Для з'єднання підходять болти Арт. 280528 і Арт. 280510. 

2-280107.N Фіксуючий кутник - азотований 145,00 € �

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 

75 мм 150 мм 75 мм 25 мм 2,90 кг

MS=Товщина матеріалу; 

Упорний і кріпильний кутник 175 WL

Кріпильний і упорний кут 175 WL (Арт. 280111.N) зручно приєднується з кожної зі сторін 
завдяки двом отворам слотів. 

2-280111.N Упорний і кріпильний кутник 175 WL - азотований 120,00 € �

отвір слот / отвір слот 100, рухомий у всіх напрямках

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 

175 мм 50 мм 175 мм 25 мм 1,80 кг

MS=Товщина матеріалу; 

� = В наявності на складі � = Під замовлення Детальніше див. стор. 59

= Стійкість до 
виникнення подряпин = Захист від 

зварювальних бризок = Захист від іржі = Шкала

c

a b

d

c

a b

d

c

a
b

d
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Упорний і кріпильний кутник 175 VL

Кріпильний і упорний кут 175 VL (Арт. 280113.N) з системними отворами може бути 
використаний як опорний елемент. У поєднанні з кутом 75 L (Арт. 280105.N) і 175 SL 
(Арт. 280109.N) створює опорну поверхню, регульовану по висоті. 

2-280113.N Упорний і кріпильний кутник 175 VL - азотований 111,00 € �

отвори / отвори

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 

175 мм 50 мм 175 мм 25 мм 2,40 кг

MS=Товщина матеріалу; 

Упорний і кріпильний кутник 200 L

Упорний і кріпильний кутник 200 L зручно регулюється і широко застосовується 
завдяки поєднанню системних отворів і отворів слота. Додаткова верхня полиця 
розширює можливості його застосування: можна комбінувати з іншими кутниками 
або використовувати як адаптер для призм і струбцин. 

2-280114.N Упорний і кріпильний кутник 200 L - азотований 147,00 € �

серійно з двосторонньою лінійкою

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 

175 мм 50 мм 200 мм 25 мм 2,71 кг

MS=Товщина матеріалу; 

Набір  Упорний і кріпильний кутник 200 L азотований

С П Е Ц І А Л Ь Н А  П Р О П О З И Ц І Я

Кріпильний і упорний кут 200 L також приєднується з кожної зі сторін і знаходить широке застосування 
завдяки поєднанню системних отворів і отвору слота. Додаткова верхня полиця розширює можливості 
застосування: з іншими кутами або в якості адаптера для призм і затискачів. 

2-280114.Set

243,00 €
(замість 294,00 €)

2x 280114.N

c

a
b

d

c

a
b

d

d

2x
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Упорний і кріпильний кутник 175 SL / 175 ML

Упорний і кріпильний кутник 175 SL / 175 ML використовується в якості упора 
для великих секцій. Також підходить для роботи з іншими кутниками. Можливе 
формування регульованої по висоті поверхні шляхом фіксації через отвір слот. 

2-280109.N Упорний і кріпильний кутник 175 SL - азотований 95,00 € �

серійно з двосторонньою лінійкою

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 

175 мм 50 мм 75 мм 25 мм 1,40 кг

2-280109.1.N Упорний і кріпильний кутник 175 ML - азотований 101,00 € �

серійно з двосторонньою лінійкою

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 

175 мм 50 мм 125 мм 25 мм 1,80 кг

MS=Товщина матеріалу; 

Упорний і кріпильний кутник 175 L / 275 WL

Упорний і кріпильний кутник 175 L / 275 WL може використовуватися з різних сторін 
за рахунок фіксації за допомогою отвору системи або отвору слота. Шляхом з'єднання 
упорних і кріпильних кутників 75 L (Арт. 280105.N) і 175 SL (Арт. 280109.N) можна 
створити опорну поверхню, регульовану по висоті. Цей елемент прекрасно підходить в 
якості упору для великих конструкцій. 

2-280110.N Упорний і кріпильний кутник 175 L - азотований 120,00 € �

отвори / отвір слот, серійно з двосторонньою лінійкою

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 

175 мм 50 мм 175 мм 25 мм 1,95 кг

2-280110.G Упорний і кріпильний кутник 175 L - з чавуну / воронований матеріал 111,00 € �

отвори / отвір слот

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 

175 мм 50 мм 175 мм 25 мм 1,90 кг

2-280110.A Упорний і кріпильний кутник 175 L - з алюмінію 136,00 € �

отвори / отвір слот

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 

175 мм 50 мм 175 мм 25 мм 0,80 кг

2-280115.N Упорний і кріпильний кутник 275 WL - азотований 131,00 € �

отвір / отвір слот 200 

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 

275 мм 50 мм 175 мм 25 мм 2,50 кг

MS=Товщина матеріалу; 

� = В наявності на складі � = Під замовлення Детальніше див. стор. 59

= Стійкість до 
виникнення подряпин = Шкала = Захист від 

зварювальних бризок = Захист від іржі = з алюмінію

c

a
b

d

c

a
b

d
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Упорний і кріпильний кутник 275 L

Упорний і кріпильний кутник 275 L з чавуну використовується як упор, а також 
ідеально підходить для розширення робочої поверхні столу при роботі з легкими 
елементами. Завдяки отвору слоту можливе застосування в якості регульованого 
упору для високих деталей. 

2-280112.N Упорний і кріпильний кутник 275 L - азотований 131,00 € �

серійно з двосторонньою лінійкою

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 

175 мм 50 мм 275 мм 25 мм 2,80 кг

MS=Товщина матеріалу; 

Набір  Упорний і кріпильний кутник 275 L

С П Е Ц І А Л Ь Н А  П Р О П О З И Ц І Я

Упорний і кріпильний кутник 275 L з чавуну використовується як упор, а також 
ідеально підходить для розширення робочої поверхні столу при роботі з легкими 
елементами. Завдяки отвору слоту можливе застосування в якості регульованого 
упору для високих деталей. 

2-280112.Set

217,00 €
(замість 262,00 €)

2x 280112.N

c

a
b

d

2x
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Упорний і кріпильний кутник 300 G / 500 G / 750 G

Упорний і кріпильний кутник 300 G / 500 G / 750 G може бути зафіксований за 
допомогою отвору системи або отвору слота. Мультифункціональний кутник може 
бути використаний для збільшення робочої поверхні. Цей елемент виробляється з 
високоякісного матеріалу GGG40. 

2-280152.N Упорний і кріпильний кутник 300 G - азотований 186,00 € �

лівий упор, серійно з двосторонньою лінійкою 

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 

200 мм 75 мм 300 мм 27 мм 6,52 кг

2-280162.N Упорний і кріпильний кутник 500 G - азотований 242,00 € �

лівий упор, серійно з двосторонньою лінійкою 

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 

200 мм 75 мм 500 мм 27 мм 9,40 кг

2-280166.N Упорний і кріпильний кутник 750 G лівий - азотований 295,00 € �

лівий упор, серійно з двосторонньою лінійкою 

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 

276 мм 85 мм 750 мм 27 мм 13,60 кг

2-280167.N Упорний і кріпильний кутник 750 G правий  - азотований 295,00 € �

правий упор, серійно з двосторонньою лінійкою 

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 

276 мм 85 мм 750 мм 27 мм 13,60 кг

MS=Товщина матеріалу; 

� = В наявності на складі � = Під замовлення Детальніше див. стор. 59

= Стійкість до 
виникнення подряпин = Шкала = Захист від 

зварювальних бризок = Захист від іржі

d

b
a

c
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Упорний і кріпильний кутник 300 GK / 500 GK азотований

Упорний і кріпильний кутник 300 GK / 500 GK може бути зафіксований з трьох сторін. 
Він був спеціально розроблений для роботи з важкими деталями, використовується як 
для збільшення робочої поверхні, так і в якості упору. Для забезпечення найбільшої 
стабільності, кутник виготовляється з високоякісного матеріалу GGG40. Рекомендується 
замовляти в парі. 

2-280124.N Упорний і кріпильний кутник 300 GK лівий - азотований 292,00 € �

лівий упор, серійно з двосторонньою лінійкою 

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 

280 мм 95 мм 300 мм 27 мм 12,90 кг

2-280126.N Упорний і кріпильний кутник 300 GK правий  - азотований 292,00 € �

правий упор, серійно з двосторонньою лінійкою 

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 

280 мм 95 мм 300 мм 27 мм 12,90 кг

2-280130.N Упорний і кріпильний кутник 500 GK лівий - азотований 359,00 € �

лівий упор, серійно з двосторонньою лінійкою 

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 

280 мм 95 мм 500 мм 27 мм 17,50 кг

2-280132.N Упорний і кріпильний кутник 500 GK правий  - азотований 359,00 € �

правий упор, серійно з двосторонньою лінійкою 

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 

280 мм 95 мм 500 мм 27 мм 17,50 кг

MS=Товщина матеріалу; 

c

a
b
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Упорний і кріпильний кутник 300 GK / 600 GK / 800 GK / 1200 GK з алюмінію-титану

Упорний і кріпильний кутник GK з алюміній-титану може бути зафіксований з трьох сторін. Він був спеціально 
розроблений для роботи з важкими деталями. Кутник може бути використаний як для збільшення робочої 
поверхні, так і в якості упору. Міцність досягається завдяки використанню алюмінієво-титанового сплаву 
для виробництва упорів і куточків, спеціально розробленого для збільшення твердості. Рекомендується 
замовлення пари кутників. з алюмінію-титану: Для деяких великих упорів і блоків через обмеження по вазі 
ми використовуємо більш легкі, але не менше високоміцні матеріали. Проте, досягти твердості азотованої 
сталі в даному випадку не представляється можливим. 

2-280120 Упорний і кріпильний кутник 300 GK лівий - з алюмінію-титану 304,00 € �

лівий упор, серійно з двосторонньою лінійкою 

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 

280 мм 95 мм 300 мм 27 мм 5,00 кг

2-280121 Упорний і кріпильний кутник 300 GK правий  - з алюмінію-титану 304,00 € �

правий упор, серійно з двосторонньою лінійкою 

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 

280 мм 95 мм 300 мм 27 мм 5,00 кг

2-280138 Упорний і кріпильний кутник 600 GK лівий - з алюмінію-титану 476,00 € �

лівий упор, серійно з двосторонньою лінійкою 

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 

376 мм 95 мм 600 мм 27 мм 8,70 кг

2-280139 Упорний і кріпильний кутник 600 GK правий  - з алюмінію-титану 476,00 € �

правий упор, серійно з двосторонньою лінійкою 

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 

376 мм 95 мм 600 мм 27 мм 8,70 кг

2-280140 Упорний і кріпильний кутник 800 GK лівий - з алюмінію-титану 585,00 € �

лівий упор, серійно з двосторонньою лінійкою 

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 

376 мм 95 мм 800 мм 27 мм 10,40 кг

2-280141 Упорний і кріпильний кутник 800 GK правий  - з алюмінію-титану 585,00 € �

правий упор, серійно з двосторонньою лінійкою 

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 

376 мм 95 мм 800 мм 27 мм 10,40 кг

2-280148 Упорний і кріпильний кутник 1200 GK лівий - з алюмінію-титану 928,00 € �

лівий упор, серійно з двосторонньою лінійкою 

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 

376 мм 95 мм 1.200 мм 27 мм 13,50 кг

2-280149 Упорний і кріпильний кутник 1200 GK правий  - з алюмінію-титану 928,00 € �

правий упор, серійно з двосторонньою лінійкою 

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 

376 мм 95 мм 1.200 мм 27 мм 13,50 кг

MS=Товщина матеріалу; 

� = В наявності на складі � = Під замовлення Детальніше див. стор. 59

= Шкала = з алюмінію = титану = Стійкість до виникнення 
подряпин = Захист від 

зварювальних бризок = Захист від іржі

c

b
a
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Упорний і кріпильний кутник 600 GK / 800 GK азотований

Упорний і кріпильний кутник 600 GK / 800 GK може бути зафіксований з трьох 
сторін. Він був спеціально розроблений для роботи з важкими деталями. Кутник 
використовується як для збільшення робочої поверхні, так і в якості упору. Для 
забезпечення найбільшої стабільності виробляється з високоякісного матеріалу 
GGG40. Рекомендується замовляти парами. 

2-280134.N Упорний і кріпильний кутник 600 GK лівий - азотований 434,00 € �

лівий упор, серійно з двосторонньою лінійкою 

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 

376 мм 95 мм 600 мм 27 мм 22,50 кг

2-280136.N Упорний і кріпильний кутник 600 GK правий  - азотований 434,00 € �

правий упор, серійно з двосторонньою лінійкою 

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 

376 мм 95 мм 600 мм 27 мм 22,50 кг

2-280144.N Упорний і кріпильний кутник 800 GK лівий - азотований 532,00 € �

лівий упор, серійно з двосторонньою лінійкою 

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 

376 мм 95 мм 800 мм 27 мм 27,00 кг

2-280146.N Упорний і кріпильний кутник 800 GK правий  - азотований 532,00 € �

правий упор, серійно з двосторонньою лінійкою 

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 

376 мм 95 мм 800 мм 27 мм 27,00 кг

MS=Товщина матеріалу; 

Упорний і кріпильний кутник 500 G з поворотним кутником

Упорний і кріпильний кутник 500 G з поворотним кутником може бути зафіксований 
з кожної зі сторін завдяки наявності отворів системи і отвору слота. Кутник може бути 
використаний для збільшення робочої поверхні столу. Цей елемент виготовляється з 
високоякісного матеріалу GGG40. 

2-280164.N Упорний і кріпильний кутник 500 G з поворотним кутником лівий - з чавуну / азотований матеріал 340,00 € �

лівий упор, серійно з двосторонньою лінійкою 

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 

276 мм 95 мм 500 мм 27 мм 11,50 кг

2-280165.N Упорний і кріпильний кутник 500 G з поворотним кутником правий  - з чавуну / азотований матеріал 340,00 € �

правий упор, серійно з двосторонньою лінійкою 

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 

276 мм 95 мм 500 мм 27 мм 11,50 кг

MS=Товщина матеріалу; 

b
a

c

d

b
a

c
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Пересувна опора

Пересувна опора дозволяє рухати кутники по двох осях. Третя вісь утворюється при 
використанні ще одного пересувного кутника. Цей елемент зроблений з високоякісного 
чавуну GGG40. 

2-280195.N Пересувна опора - азотований 376,00 € �

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 

350 мм 300 мм 50 мм 16,00 кг

Поворотний кутник 275

Поворотний кутник дозволяє безступінчато з'єднувати затискні елементи з 
отворами системи під кутом 180°. Найбільша фіксація досягається шляхом 
закріплення двома болтами. 

2-280101.N Поворотний кутник 275 - азотований 407,00 € �

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 

180 мм 250 мм 275 мм 10,20 кг

Набір  Поворотний кутник 275 азотований

С П Е Ц І А Л Ь Н А  П Р О П О З И Ц І Я

Поворотний кутник дозволяє безступінчато з'єднувати затискні елементи з 
отворами системи під кутом 180°. Найбільша фіксація досягається шляхом 
закріплення двома болтами. 

2-280101.Set

677,00 €
(замість 814,00 €)

2x 280101.N

� = В наявності на складі � = Під замовлення Детальніше див. стор. 59

= Стійкість до 
виникнення подряпин = Захист від 

зварювальних бризок = Захист від іржі

b

a

c

c

b

a

2x
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28КУТНИКИ

Пересувний кутник Чавун

Пересувний кутник може з'єднувати два опорних і кріпильних кутника, створюючи тим 
самим додаткову опору, а також розширені можливості затиску елементів. Крім того 
він використовується для збільшення робочої поверхні, як надбудова столу або завзята 
планка. Пересувний кутник забезпечує великий потенціал застосування особливо при 
нестачі робочого місця. Цей елемент зроблений з високоякісного чавуну GGG40. 

2-280302.N Пересувний кутник - з чавуну / азотований матеріал 307,00 € �

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 

500 мм 100 мм 100 мм 15,80 кг

Універсальний кутник з механічним затиском

Універсальний кутник з механічним затиском ідеально підходить для 
робіт, де потрібна повторювана висока точність. У діапазоні від 10° до 150° 
за допомогою шаблону встановлюється кожний повний кут і затягується 
ключем-шестигранником. Шаблон входить в комплект поставки. 

2-280170.N Універсальний кутник з механічним затиском - азотований 441,00 € �

з встановлюючим шаблоном 

SL: (e) вага: 

350 мм 14,50 кг

SL=Довжина сторін; 

Універсальний кутник з гідромеханічним затискачем

Універсальний кутник за рахунок гідромеханічного затиску дозволяє виконувати роботи, 
де потрібна висока утримуча сила. На цьому елементі плавно встановлюється кут в 
діапазоні від 0° до 225°. Налаштування кута з граничною точністю можлива за допомогою 
цифрового датчика, який не входить в комплект поставки. Відповідний до кутника 14 мм 
шестигранний ключ продається окремо Арт. 280854 

2-280171 Універсальний кутник з гідромеханічним затискачем - воронований 732,00 € �

SL: (e) вага: 

475 мм 23,00 кг

SL=Довжина сторін; 

b
a

c

e

e
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Кутова прив'язка, чавун

Стандартна кутова прив'язка збільшує робочий простір шляхом кріплення до столу під 
кутом 45°. Вона надійно фіксується і використовується замість призми, а також в якості 
опори або як з'єднувальний елемент з кутниками. Кутова прив'язка дуже міцна і надає 
широкі можливості для з'єднання, підтримки і затиску з 5-ти сторін (Арт. 280191.N). 
Цей елемент зроблений з високоякісного чавуну GGG40. 

2-280191.N Велика кутова прив'язка з чавуну - азотований 348,00 € �

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 

200 мм 200 мм 170 мм 15,70 кг

Набір  Велика кутова прив'язка з чавуну азотований

С П Е Ц І А Л Ь Н А  П Р О П О З И Ц І Я

Стандартна кутова прив'язка збільшує робочий простір шляхом кріплення до столу під кутом 
45°. Вона надійно фіксується і використовується замість призми, а також в якості опори або як 
з'єднувальний елемент з кутниками. Кутова прив'язка дуже міцна і надає широкі можливості 
для з'єднання, підтримки і затиску з 5-ти сторін (Арт. 280191.N). 

2-280191.Set

577,00 €
(замість 696,00 €)

2x 280191.N

Затискний блок

На додаток до U-   і L-кутника був розроблений затискний блок. Отвори системи кроком в 
50 мм забезпечують максимальні можливості комбінування. 

2-280285.P Затискний блок 400x350x200 - з плазмовим азотуванням 817,00 € �

п'ятисторонній

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 

400 мм 350 мм 200 мм 25 мм 60,00 кг

MS=Товщина матеріалу; 

� = В наявності на складі � = Під замовлення Детальніше див. стор. 59

= Стійкість до 
виникнення подряпин = Захист від 

зварювальних бризок = Захист від іржі

c b

a

b a

c

2x
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Установча і затискна рамка

Затискна рамка з'єднує різні елементи, використовується для збільшення робочої поверхні 
або служить консоллю. Отвори системи з кроком 50 мм з 5 сторін рамки забезпечують 
широкі можливості для комбінування. Завдяки наявності системних отворів і отворів 
слотів, можна використовувати фіксовані та регульовані упори. Цей елемент зроблений з 
високоякісного чавуну GGG40. 

2-280300.N Установча і затискна рамка з чавуну 300x200x100 правий  - азотований 370,00 € �

правий упор

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 

300 мм 200 мм 100 мм 25 мм 19,50 кг

2-280301.N Установча і затискна рамка з чавуну 300x200x100 лівий - азотований 370,00 € �

лівий упор

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 

300 мм 200 мм 100 мм 25 мм 19,50 кг

MS=Товщина матеріалу; 

Затискна рейка

Затискна рейка дуже компактна деталь, яка використовується для з'єднання різних 
елементів. Відстань між отворами рейки 100 мм. 

2-280303.P Затискна рейка 1000 - азотований 827,00 € �

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 

1.000 мм 100 мм 100 мм 25 мм 48,00 кг

2-280303.1.P Затискна рейка 2000 - азотований 1.328,00 € �

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 

2.000 мм 100 мм 100 мм 25 мм 95,00 кг

2-280303.2.P Затискна рейка 3000 - азотований 2.162,00 € �

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 

3.000 мм 100 мм 100 мм 25 мм 141,00 кг

MS=Товщина матеріалу; 

b a

c

b

a

c
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U-подібний блок 200/100 отвір слот

U-подібний блок 200/100 завдяки бічним отворам слотів має більш широкі можливості використання в порівнянні з 
U-подібним блоком 200/100. Отвори слотів дають гнучкість в застосуванні. Всі U-подібні блоки від 500 мм довжиною 
мають монтажні отвори для опор на задній стінці (крім 280310.P, 280360.P, 280360.2.P, 280360.3.P, 280321.P). 
Ілюстрації виробів різних розмірів Ви знайдете на нашому сайті www.siegmund.com. 

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 

2-280311.P U-подібний блок 500x200x100
отвір слот  лівий
з плазмовим азотуванням

500 мм 200 мм 100 мм 25 мм 40,00 кг 593,00 € �

2-280312.P U-подібний блок 500x200x100
отвір слот  правий 
з плазмовим азотуванням

500 мм 200 мм 100 мм 25 мм 40,00 кг 593,00 € �

2-280321.P U-подібний блок 1000x200x100
отвір слот  лівий
з плазмовим азотуванням

1.000 мм 200 мм 100 мм 25 мм 72,00 кг 933,00 € �

2-280322.P U-подібний блок 1000x200x100
отвір слот  правий 
з плазмовим азотуванням

1.000 мм 200 мм 100 мм 25 мм 72,00 кг 933,00 € �

� = В наявності на складі � = Під замовлення Детальніше див. стор. 59

= Стійкість до 
виникнення подряпин = Захист від 

зварювальних бризок = Захист від іржі

b

a

c

280311.P 280312.P 280321.P 280322.P
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U-подібний блок 200/100

U-подібний блок 200/100 (стінка 100 мм) підходить не тільки для збільшення робочої поверхні або вертикальної надбудови, 
але і використовується для щільного зчеплення двох зварювальних столів. Для цього блок прикручується до столу сполучними 
болтами (Арт. 280560.N). Кутникам довжиною понад 1000 мм з метою збільшення робочої поверхні потрібна додаткова 
опора. Різноманіття варіантів затиску і з'єднання з іншими кутниками і упорами забезпечується завдяки діагональному 
розташуванню отворів. Для зручності на поверхню блоку нанесені лінії сітки 100x100 мм. Всі U-подібні блоки від 500 мм 
довжиною мають монтажні отвори для опор на задній стінці (крім 280310.P, 280360.P, 280360.2.P, 280360.3.P, 280321.P). 
Ілюстрації виробів різних розмірів Ви знайдете на нашому сайті www.siegmund.com. 

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 

2-280310.P U-подібний блок 500x200x100
з плазмовим азотуванням

500 мм 200 мм 100 мм 25 мм 31,00 кг 491,00 € �

2-280320.P U-подібний блок 1000x200x100
з плазмовим азотуванням

1.000 мм 200 мм 100 мм 25 мм 75,00 кг 839,00 € �

2-280330.P U-подібний блок 1500x200x100
з плазмовим азотуванням

1.500 мм 200 мм 100 мм 25 мм 108,00 кг 1.275,00 € �

2-280340.P U-подібний блок 2000x200x100
з плазмовим азотуванням

2.000 мм 200 мм 100 мм 25 мм 141,00 кг 1.632,00 € �

b

a

c

280310.P 280320.P 280330.P 280340.P
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U-подібний блок 200/200

U-подібний блок в посиленому виконанні (стінка 200 мм) підходить не тільки для збільшення робочої поверхні або 
вертикальної надбудови, але і використовується для більш щільного зчеплення двох зварювальних столів. Для 
цього блок прикручується до столу сполучними болтами (Арт. 280560.N). Кутникам довжиною понад 1000 мм з 
метою збільшення робочої поверхні потрібна додаткова опора. У поєднанні з опорами (Арт. 280376) блоки можуть 
використовуватися на рейках. Безліч варіантів затиску і з'єднань з іншими кутами і упорами забезпечується завдяки 
5-ти системним отворам і їх діагональному розташуванню. Для зручності на поверхню блоку нанесені лінії сітки 
100x100 мм. Всі U-подібні блоки від 500 мм довжиною мають монтажні отвори для опор на задній стінці  
(крім 280310.P, 280360.P, 280360.2.P, 280360.3.P, 280321.P). Ілюстрації виробів різних розмірів Ви знайдете на 
нашому сайті www.siegmund.com. 

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 

2-280396.P U-подібний блок 100x200x200
з плазмовим азотуванням

100 мм 200 мм 200 мм 25 мм 21,00 кг 398,00 € �

2-280396.1.P U-подібний блок 200x200x200
з плазмовим азотуванням

200 мм 200 мм 200 мм 25 мм 31,00 кг 482,00 € �

2-280360.P U-подібний блок 500x200x200
з плазмовим азотуванням

500 мм 200 мм 200 мм 25 мм 67,00 кг 596,00 € �

2-280370.P U-подібний блок 1000x200x200
з плазмовим азотуванням

1.000 мм 200 мм 200 мм 25 мм 120,00 кг 1.003,00 € �

2-280380.P U-подібний блок 1500x200x200
з плазмовим азотуванням

1.500 мм 200 мм 200 мм 25 мм 172,00 кг 1.427,00 € �

2-280390.P U-подібний блок 2000x200x200
з плазмовим азотуванням

2.000 мм 200 мм 200 мм 25 мм 225,00 кг 1.753,00 € �

2-280391.P U-подібний блок 2400x200x200
з плазмовим азотуванням

2.400 мм 200 мм 200 мм 25 мм 266,00 кг 2.162,00 € �

2-280392.P U-подібний блок 3000x200x200
з плазмовим азотуванням

3.000 мм 200 мм 200 мм 25 мм 331,00 кг 2.711,00 € �

2-280394.P U-подібний блок 4000x200x200
з плазмовим азотуванням

4.000 мм 200 мм 200 мм 25 мм 439,00 кг 3.331,00 € �

� = В наявності на складі � = Під замовлення Детальніше див. стор. 59

= Стійкість до 
виникнення подряпин = Захист від 

зварювальних бризок = Захист від іржі

b

a

c
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U-подібний блок 200/200 індивідуальний розмір

U-подібний блок в посиленому виконанні (стінка 200 мм) підходить не тільки для збільшення робочої поверхні або вертикальної 
надбудови, але і використовується для більш щільного зчеплення двох зварювальних столів. Для цього блок прикручується до столу 
сполучними болтами (Арт. 280560.N). Кутникам довжиною понад 1000 мм з метою збільшення робочої поверхні потрібна додаткова 
опора. У поєднанні з опорами (Арт. 280376) блоки можуть використовуватися на рейках. Безліч варіантів затиску і з'єднань з іншими 
кутами і упорами забезпечується завдяки 5-ти системним отворам і їх діагональному розташуванню. Для зручності на поверхню 
блоку нанесені лінії сітки 100x100 мм. Всі U-подібні блоки від 500 мм довжиною мають монтажні отвори для опор на задній стінці 
(крім 280310.P, 280360.P, 280360.2.P, 280360.3.P, 280321.P). Знижка: от 5 шт.: 5 %, от 10 шт.: 10 %, от 20 шт.: 15 %. Ілюстрації виробів 
різних розмірів Ви знайдете на нашому сайті www.siegmund.com. 

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 

2-280362.P U-подібний блок 600x200x200
з плазмовим азотуванням

600 мм 200 мм 200 мм 25 мм 77,00 кг 764,00 € �

2-280366.P U-подібний блок 800x200x200
з плазмовим азотуванням

800 мм 200 мм 200 мм 25 мм 99,00 кг 917,00 € �

2-280374.P U-подібний блок 1200x200x200
з плазмовим азотуванням

1.200 мм 200 мм 200 мм 25 мм 140,00 кг 1.259,00 € �

2-280378.P U-подібний блок 1400x200x200
з плазмовим азотуванням

1.400 мм 200 мм 200 мм 25 мм 162,00 кг 1.385,00 € �

2-280382.P U-подібний блок 1600x200x200
з плазмовим азотуванням

1.600 мм 200 мм 200 мм 25 мм 182,00 кг 1.544,00 € �

2-280386.P U-подібний блок 1800x200x200
з плазмовим азотуванням

1.800 мм 200 мм 200 мм 25 мм 204,00 кг 1.674,00 € �

b

a

c
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U-подібний блок 200/200 Premium Light

U-подібний блок в посиленому виконанні (стінка 200 мм) підходить не тільки для збільшення робочої поверхні або вертикальної 
надбудови, але і використовується для більш щільного зчеплення двох зварювальних столів. Для цього блок прикручується до столу 
сполучними болтами (Арт. 800562). Кутникам довжиною понад 1000 мм з метою збільшення робочої поверхні потрібна додаткова 
опора. У поєднанні з опорами (Арт. 280376) блоки можуть використовуватися на рейках. Безліч варіантів затиску і з'єднань з іншими 
кутами і упорами забезпечується завдяки 5-ти системним отворам і їх диагональному розташуванню. Для зручності на поверхню 
блоку нанесені лінії сітки 100x100 мм. Всі U-образні блоки від 500 мм довжиною мають монтажні отвори для кріплення опор. Для 
використання затискного болта з Premium Light потрібно розділове кільце (артикул № 280653). Матеріал: Посилена інструментальна 
сталь із спеціального сплаву Siegmund X8.7. Ілюстрації виробів різних розмірів Ви знайдете на нашому сайті www.siegmund.com. 

Завдяки тоншому, але не менш твердому матеріалу, Siegmund Premium Light на 40%  
легший у порівнянні з традиційно використовуваним матеріалом. 

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 

2-800360.P U-подібний блок Premium Light 
500x200x200
з плазмовим азотуванням

500 мм 200 мм 200 мм 15 мм 42,00 кг 596,00 € �

2-800370.P U-подібний блок Premium Light 
1000x200x200
з плазмовим азотуванням

1.000 мм 200 мм 200 мм 15 мм 76,00 кг 1.003,00 € �

2-800380.P U-подібний блок Premium Light 
1500x200x200
з плазмовим азотуванням

1.500 мм 200 мм 200 мм 15 мм 110,00 кг 1.427,00 € �

2-800390.P U-подібний блок Premium Light 
2000x200x200
з плазмовим азотуванням

2.000 мм 200 мм 200 мм 15 мм 143,00 кг 1.753,00 € �

a

b

c

15 mm

Premium Light

280510

280653

25 mm

SYSTEM 28  
PREMIUM LIGHT

-40%



157

28КУТНИКИ

U-подібний блок 400/200

Збільшений U-образний блок 400/200 (стінка 200 мм) підходить не тільки для збільшення робочої поверхні або 
вертикальної надбудови, але також використовується для більш щільного зчеплення двох зварювальних столів. Блок 
міцно прикручується до столу сполучними болтами (Арт.№ 280560.N). При збільшенні робочої поверхні необхідні 
додаткові опори, якщо кутник в довжину понад 1000 мм. У поєднанні з опорами (Арт.№ 280371) блоки можуть також 
використовуватися на опорних рейках. Безліч варіантів з'єднань і поєднань можливі з іншими кутами і упорами завдяки 
наявності системним отворам на 5 робочих поверхнях блоку і діагональній сітці отворів. Для зручності на поверхню 
блоку нанесені лінії сітки 100x100 мм. Всі U-подібні блоки від 500 мм довжиною мають монтажні отвори для опор на 
задній стінці (крім 280310.P, 280360.P, 280360.2.P, 280360.3.P, 280321.P). Ілюстрації виробів різних розмірів Ви знайдете 
на нашому сайті www.siegmund.com. 

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 

2-280360.2.P U-подібний блок 500x400x200
з плазмовим азотуванням

500 мм 400 мм 200 мм 25 мм 107,00 кг 927,00 € �

2-280370.2.P U-подібний блок 1000x400x200
з плазмовим азотуванням

1.000 мм 400 мм 200 мм 25 мм 188,00 кг 1.498,00 € �

2-280374.2.P U-подібний блок 1200x400x200
з плазмовим азотуванням

1.200 мм 400 мм 200 мм 25 мм 216,00 кг 2.162,00 € �

2-280380.2.P U-подібний блок 1500x400x200
з плазмовим азотуванням

1.500 мм 400 мм 200 мм 25 мм 260,00 кг 2.329,00 € �

2-280390.2.P U-подібний блок 2000x400x200
з плазмовим азотуванням

2.000 мм 400 мм 200 мм 25 мм 336,00 кг 2.755,00 € �

2-280391.2.P U-подібний блок 2400x400x200
з плазмовим азотуванням

2.400 мм 400 мм 200 мм 25 мм 392,00 кг 3.331,00 € �

2-280392.2.P U-подібний блок 3000x400x200
з плазмовим азотуванням

3.000 мм 400 мм 200 мм 25 мм 489,00 кг 4.090,00 € �

2-280394.2.P U-подібний блок 4000x400x200
з плазмовим азотуванням

4.000 мм 400 мм 200 мм 25 мм 641,00 кг 5.426,00 € �

� = В наявності на складі � = Під замовлення Детальніше див. стор. 59

= Стійкість до 
виникнення подряпин = Захист від 

зварювальних бризок = Захист від іржі

b
a

c
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U-подібний блок 400/400

Збільшений U-образний блок в дуже міцному виконанні (стінка 400 мм) підходить для роботи з великими конструкціями і 
важкими деталями. Блок міцно прикручується до столу сполучними болтами (Арт.№ 280560.N). Якщо кутник в довжину понад 
1000 мм і використовується для збільшення робочої поверхні, то такой конструкції потрібні додаткові опори. У поєднанні з 
опорами (Арт.№ 280371) блоки можна встановити і на опорні рейки. За рахунок системних отворів на 5 робочих поверхнях блоку 
і діагональної сітці отворів забезпечуються розширені можливості комбінування з іншими кутами і упорами. Для зручності на 
поверхню блоку нанесені лінії сітки 100x100 мм. Всі U-подібні блоки від 500 мм довжиною мають монтажні отвори для опор на 
задній стінці (крім 280310.P, 280360.P, 280360.2.P, 280360.3.P, 280321.P). Діагональна сітка за запитом. Ілюстрації виробів різних 
розмірів Ви знайдете на нашому сайті www.siegmund.com. 

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 

2-280360.3.P U-подібний блок 500x400x400
з плазмовим азотуванням

500 мм 400 мм 400 мм 25 мм 176,00 кг 1.415,00 € �

2-280370.3.P U-подібний блок 1000x400x400
з плазмовим азотуванням

1.000 мм 400 мм 400 мм 25 мм 295,00 кг 2.359,00 € �

2-280374.3.P U-подібний блок 1200x400x400
з плазмовим азотуванням

1.200 мм 400 мм 400 мм 25 мм 340,00 кг 2.674,00 € �

2-280380.3.P U-подібний блок 1500x400x400
з плазмовим азотуванням

1.500 мм 400 мм 400 мм 25 мм 414,00 кг 3.420,00 € �

2-280390.3.P U-подібний блок 2000x400x400
з плазмовим азотуванням

2.000 мм 400 мм 400 мм 25 мм 533,00 кг 4.128,00 € �

2-280391.3.P U-подібний блок 2400x400x400
з плазмовим азотуванням

2.400 мм 400 мм 400 мм 25 мм 622,00 кг 5.189,00 € �

2-280392.3.P U-подібний блок 3000x400x400
з плазмовим азотуванням

3.000 мм 400 мм 400 мм 25 мм 770,00 кг 6.235,00 € �

2-280394.3.P U-подібний блок 4000x400x400
з плазмовим азотуванням

4.000 мм 400 мм 400 мм 25 мм 1.007,00 кг 8.491,00 € �

� = В наявності на складі � = Під замовлення Детальніше див. стор. 59

= Стійкість до 
виникнення подряпин = Захист від 

зварювальних бризок = Захист від іржі

b
a

c
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Швидкозатискний болт

Швидкозатискний болт з воронованого матеріалу з поворотним замком відмінно поєднує 
різні елементи системи Siegmund. У цього болта особливо великі кульки, які захищають 
фаску отворів за рахунок зниженого тиску на поверхню. Четверта кулька в центрі зменшує 
внутрішнє тертя і збільшує силу маховика. У нового болта немає кілець, проте він легко 
чиститься. Даний болт не призначений для кріплення U-образних блоків до стільниці! 
Момент затягування залежить від типу столу. 

2-280510 Швидкозатискний болт короткий - воронований 64,00 € �

для з'єднання 2 деталей, з голівкою, що обертається

довжина: (a) Ø: SK: AM: ZK: вага: 

95 мм 28 мм 220 kN 25 Nm 25 kN 0,54 кг

2-280512 Швидкозатискний болт довгий - воронований 81,00 € �

для з'єднання 3 деталей, з голівкою, що обертається

довжина: (a) Ø: SK: AM: ZK: вага: 

120 мм 28 мм 220 kN 25 Nm 25 kN 0,65 кг

SK=Зсуваюче зусилля; AM=момент затягування; ZK=тягове зусилля; 

Універсальний болт зручний

Універсальний болт з воронованого матеріалу забезпечує ідеальне сполучення між 
деталями системи. Використовується для фіксації елементів матеріалу різної товщини. 
Діапазон затиску короткого болта від 45 до 53 мм, а довгого - від 70 до 78 мм. Великі 
кульки зміщують центр тиску до зовнішнього краю і за рахунок помірного поверхневого 
тиску запобігають зім'яттю матеріалу при сильному тиску в бік отвору. Універсальний 
болт затискається вбудованим фіксатором або шестигранним ключем 14 (Арт. 280854). 
Даний болт не призначений для кріплення U-образних блоків до стільниці! Момент 
затягування залежить від типу столу. 

2-280532 Універсальний болт зручний короткий - воронований 66,00 € �

для з'єднання 2 деталей

довжина: (a) Ø: SK: AM: ZK: вага: 

100 мм 28 мм 200 kN 25 Nm 25 kN 0,60 кг

2-280533 Універсальний болт зручний довгий - воронований 83,00 € �

для з'єднання 3 деталей

довжина: (a) Ø: SK: AM: ZK: вага: 

125 мм 28 мм 200 kN 25 Nm 25 kN 0,70 кг

SK=Зсуваюче зусилля; AM=момент затягування; ZK=тягове зусилля; 

� = В наявності на складі � = Під замовлення
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Універсальний болт Basic

Універсальний болт Базовий з воронованого матеріалу є ідеальним елементом для деталей Siegmund. 
Використовується для з'єднання елементів з різних матеріалів. Зона затиску короткого болта від 42 до 57 мм,  
а довгого - від 67 до 82 мм. Завдяки стопорному кільцю болт сам центрується в отворі. Великі кульки переносять 
центр тиску назовні, а при високому зусиллі затиску запобігають зміщення матеріалу в сторону отвору за рахунок 
помірного тиску на поверхні. Універсальний болт затискається вбудованим фіксатором або шестигранним ключем 
(Арт. 280854). Даний болт не призначений для кріплення U-образних блоків до стільниці! Перед використанням 
такого простого і недорогого болта отвір необхідно очистити щіткою. Момент затягування залежить від типу столу. 

2-280536 Універсальний болт Базовий короткий - воронований 48,00 € �

для з'єднання 2 деталей

довжина: (a) Ø: SK: AM: ZK: вага: 

84 мм 28 мм 200 kN 25 Nm 25 kN 0,43 кг

2-280537 Універсальний болт Базовий довгий - воронований 64,00 € �

для з'єднання 3 деталей

довжина: (a) Ø: SK: AM: ZK: вага: 

108 мм 28 мм 200 kN 25 Nm 25 kN 0,55 кг

SK=Зсуваюче зусилля; AM=момент затягування; ZK=тягове зусилля; 

Позиціонучий болт

Позиціонуючий болт фіксує кутники, які закріплені лише одним швидкозатискним болтом, 
і замінює застосування другого такого болта, що дозволяє зменшити вартість оснастки. 
Після фіксації утворюються різні кути, наприклад 90° або 45°. Даний болт не призначений 
для кріплення U-образних блоків до стільниці! 

2-280540 Позиціонучий болт - воронований 17,00 € �

довжина: (a) Ø: вага: 

70 мм 28 мм 0,40 кг



162

28 БОЛТИ

Швидкозатискний болт плоский

Воронований швидкозатискний болт з плоскою голівкою призначений для слот - отворів, 
служить потайним болтом для зменшення висоти збірки. Ідеально підходить для 
бездротової викрутки з обертовим моментом до 25 Нм. Даний болт не призначений для 
кріплення U-образних блоків до стільниці! Момент затягування залежить від типу столу. 

2-280522 Швидкозатискний болт плоский короткий - воронований 58,00 € �

для з'єднання 2 деталей

довжина: (a) Ø: SK: AM: ZK: вага: 

74 мм 28 мм 220 kN 25 Nm 25 kN 0,36 кг

2-280523 Швидкозатискний болт плоский довгий - воронований 67,00 € �

для з'єднання 3 деталей

довжина: (a) Ø: SK: AM: ZK: вага: 

99 мм 28 мм 220 kN 25 Nm 25 kN 0,46 кг

SK=Зсуваюче зусилля; AM=момент затягування; ZK=тягове зусилля; 

Сполучний болт потайний

З'єднувальний болт з воронованого матеріалу з внутрішнім шестигранником був 
спеціально розроблений для з'єднання великих елементів на тривалий період, 
наприклад, стільниць або U-образних блоків. Завдяки внутрішньому 10 мм шестиграннику 
і здатністю болта до самоцентраціі він легко фіксується. Він використовується для 
відповідальних з'єднань. Ідеально підходить для непомітного з'єднання елементів.  
Не підходить для отворів слотів. 

2-280560.N Сполучний болт потайний короткий - азотований 27,00 € �

для з'єднання 2 деталей, з внутрішнім шестикутником 

довжина: (a) Ø: SK: AM: ZK: вага: 

50 мм 28 мм 200 kN 25 Nm 10 kN 0,12 кг

2-280561 Сполучний болт потайний довгий - воронований 33,00 € �

з'єднання 3 деталей, з внутрішнім шестикутником 

довжина: (a) Ø: SK: AM: ZK: вага: 

75 мм 28 мм 200 kN 25 Nm 10 kN 0,20 кг

2-280562 Сполучний болт потайний довгий - воронований 39,00 € �

з'єднання 4 деталей , з внутрішнім шестикутником 

довжина: (a) Ø: SK: AM: ZK: вага: 

100 мм 28 мм 200 kN 25 Nm 10 kN 0,34 кг

SK=Зсуваюче зусилля; AM=момент затягування; ZK=тягове зусилля; 

� = В наявності на складі � = Під замовлення Детальніше див. стор. 59

= Стійкість до 
виникнення подряпин = Захист від 

зварювальних бризок = Захист від іржі
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Потайний болт

Потайний болт використовується для непомітного з'єднання елементів. За своєю 
конструкцією відповідає затискним болтам з чотирьма кульками. Головка ховається 
в отворі, так що над зварювальною деталлю немає виступів. Потайний болт не 
застосовується для отворів слотів. Даний болт не призначений для кріплення  
U-образних блоків до стільниці! Момент затягування залежить від типу столу. 

2-280528 Потайний болт короткий - воронований 58,00 € �

для з'єднання 2 деталей

довжина: (a) Ø: SK: AM: ZK: вага: 

67 мм 28 мм 220 kN 25 Nm 10 kN 0,30 кг

2-280529 Потайний болт довгий - воронований 75,00 € �

для з'єднання 3 деталей

довжина: (a) Ø: SK: AM: ZK: вага: 

91 мм 28 мм 220 kN 25 Nm 10 kN 0,41 кг

SK=Зсуваюче зусилля; AM=момент затягування; ZK=тягове зусилля; 

Швидкозатискний болт з рукояткою

Завдяки швидкозатискному болту з рукояткою компоненти можна швидко і легко 
затискати без будь-яких додаткових інструментів. Хід затиску встановлюється 
регульовальної гайкою в діапазоні від 33 до 60 мм. Даний болт не призначений для 
кріплення U-образних блоків до стільниці! 

2-280516 Швидкозатискний болт з рукояткою - воронований 83,00 € �

довжина: (a) Ø: SK: ZK: вага: 

235 мм 28 мм 220 kN 25 kN 0,63 кг

SK=Зсуваюче зусилля; ZK=тягове зусилля; 

Шаблон клієнта
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Сполучний болт потайний / Siegmund Light <-> Siegmund Light

З´єднувальний болт був спеціально розроблений для з´єднання столів Siegmund Premium Light 
та аксесуарів (товщина матеріалу 15 мм), використовуючи системні отвори.  

2-800560 Сполучний болт потайний / Siegmund Light <-> Siegmund Light - воронований 27,00 € �

довжина: (a) Ø: вага: 

26 мм 28 мм 0,15 кг

Сполучний болт потайний Siegmund <-> Siegmund Light

З'єднувальний болт призначений для з'єднання зварювальних столів і аксесуарів Siegmund 
(товщина матеріалу 25 мм) з компонентами Siegmund Premium Light (товщина матеріалу 15 мм), 
використовуючи системні отвори. U-образні блоки Premium Light можуть бути закріплені на столі 
за допомогою сполучних болтів (арт. № 800562). 

2-800562 Сполучний болт потайний / Siegmund <-> Siegmund Light - воронований 27,00 € �

довжина: (a) Ø: вага: 

40 мм 28 мм 0,15 кг

Шестигранний з'єднувальний болт

Шестигранний з'єднувальний болт з воронованого матеріалу був спеціально розроблений 
для тривалого з'єднання через отвори системи. Болт центруєтся сам, що спрощує 
встановлення. Болт закріплюється ключем 36 і 24 розміру. 

2-280550.1 Шестигранний з'єднувальний болт короткий - воронований 36,00 € �

для з'єднання 2 деталей, з внутрішнім шестикутником 

довжина: (a) Ø: SK: AM: ZK: вага: 

58 мм 28 мм 200 kN 25 Nm 20 kN 0,40 кг

SK=Зсуваюче зусилля; AM=момент затягування; ZK=тягове зусилля; 

� = В наявності на складі � = Під замовлення Детальніше див. стор. 59

= з алюмінію
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Магнітний болт

Магнітний болт забезпечує швидку фіксацію без вкручування болтів і без використання 
додаткових інструментів. Він незамінний при роботі з тонколистовим металом або в 
місцях, де використання звичайних затискачів неможливо (наприклад, замкнуті ємності). 
Кільце-подовжувач було спеціально розроблено для випадків, де потрібний простір між 
двома затискними елементами. (Система 28: 280741 / Система 16: 160539) 

2-280740 Магнітний болт 68 - з алюмінію 33,00 € �

Довжина стрижня 25 мм

довжина: (a) Ø: вага: 

68 мм 28 мм 0,09 кг

2-280740.1 Магнітний болт 93 - з алюмінію 39,00 € �

Довжина стрижня 50 мм

довжина: (a) Ø: вага: 

93 мм 28 мм 0,13 кг

2-280740.2 Магнітний болт 118 - з алюмінію 45,00 € �

Довжина стрижня 75 мм

довжина: (a) Ø: вага: 

118 мм 28 мм 0,16 кг

2-280741 Кільце-підкладка для магнітного болту - воронований 9,00 € �

довжина: (a) Ø: вага: 

25 мм 40 мм 0,12 кг
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Струбцина професійна

Професійна струбцина забезпечує швидкий, сильний і точний затиск різних зварювальних елементів. Ефективність 
даної деталі досягається за рахунок економії часу, легкості регулювання і простоти переміщення. Для індивідуальних 
модифікацій ми пропонуємо різні довжини горизонтальних і вертикальних стрижнів. Розміри горизонтального 
стержня 30x10 мм. Розміри вертикального - 30x14 мм. Крім того, вертикальний стрижень посилений. Азотований 
матеріал гарантує тривалий термін служби і ефективність, а також можливість замовлення запасних частин окремо. 
З новим чавунним маховиком на хрестовині, можна відрегулювати висоту за кілька секунд. Завдяки шестигранній 
вставці, розташованої у верхній частині рукоятки, силу затиску можна точно регулювати за допомогою обмежувача 
крутного моменту. Для надійного кріплення всіх типів зварювальних деталей призми замінні. Відповідні призми див. 
на стор. 171. 

2-280610.N Струбцина професійна - азотований 97,00 € �

Діаметр кульки шпинделя 16 мм

максимальне навантаження ширина: (b) висота: (c) вага: 

5 kN 220 мм 310 мм 2,70 кг

Струбцина професійна XL

Струбцина XL спеціально розроблена для робіт, що вимагають особливих зусиль. Можливо 
виготовлення горизонтальних і вертикальних планок різних розмірів. Використано залізо 35х14 мм. 
Тривалий термін служби гарантується за рахунок застосування воронованого матеріалу і можливості 
замовлення елементів струбцини окремо. За допомогою нового фіксатора на хрестовині, Ви 
можете легко змінити висоту. Через потаємне шестигранне гніздо в верхній частині ручки ключем 
регулюється сила затиску. 

2-280612 Струбцина професійна XL - воронований / азотований 114,00 € �

Діаметр кульки шпинделя 16 мм

максимальне навантаження ширина: (b) висота: (c) вага: 

7 kN 240 мм 310 мм 3,40 кг

Струбцина професійна 45°/90°

Професійний гвинтова струбцина 45° / 90° замінює звичайні гвинтові струбцини 45° або 90°. Вона встановлює нові 
стандарти, завдяки своїй безступінчатіій обертальної здатності від 0° -360°. Розміри використовуваного плоского 
стрижня становлять 30x14 мм. Азотований матеріал гарантує тривалий термін служби і ефективність, а також 
можливість замовлення запасних деталей окремо. З новим маховиком на чавунному хресті висоту можна швидко 
відрегулювати. Через шестигранний отвір, розташований у верхній частині рукоятки, можна точно регулювати силу 
затиску динамометричним ключем. Крім того, вертикальний стрижень посилений. Для надійного кріплення всіх 
типів зварювальних деталей призми замінні. Відповідні призми див.  
на стор. 171. 

2-280630.N Струбцина професійна 45°/90° - азотований 90,00 € �

Діаметр кульки шпинделя 16 мм

максимальне навантаження висота: (c) вага: 

5 kN 310 мм 2,30 кг

� = В наявності на складі � = Під замовлення Детальніше див. стор. 59

= Стійкість до 
виникнення подряпин = Захист від 

зварювальних бризок = Захист від іржі
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Базовий гвинтовий затиск 180°

Гвинтова струбцина 180° забезпечує точний і сильний затиск деталей зварювання під 
кутом 180° до отворів. За рахунок круглої трубки струбцина легко і просто регулюється 
в межах 45-180 мм по горизонталі. Довгий термін служби і ефективність струбцини 
досягаються за рахунок використання воронованого матеріалу і можливості замовлення 
елементів окремо. Для установки вертикальної трубки в отворі використовується кільце 
(Арт. 280653). Розмір гвинта 100 мм. Для надійного кріплення всіх типів зварювальних 
деталей призми замінні. Відповідні призми див. на стор. 171. 

2-280625 Базовий гвинтовий затиск 180° - воронований 81,00 € �

Діаметр кульки шпинделя 16 мм

максимальне навантаження ширина: (b) висота: (c) вага: 

3 kN 220 мм 250 мм 2,30 кг

Затиск для труб Універсальний

Універсальна струбцина забезпечує гнучкість затиску під кутом + / - 42° за рахунок обертового гвинта.  
Ця струбцина об'єднує функціональні переваги стандартних струбцин з кутом повороту 45° і. 90°.  
Ці нові можливості роблять фіксацію елементів більш варіативною: зажим як прямо, так і під кутом. 
Горизонтальна кругла трубка довжиною 200 мм регулюється і в поєднанні з обертовим гвинтом 
створює різноманіття притиску. Довжина вертикальної круглої трубки 250 мм. Довгий термін служби і 
ефективність забезпечуються за рахунок використання воронованого матеріалу і можливості замовлення 
елементів окремо. Для встановлення вертикальної трубки в отворі використовується кільце (Арт. 280653). 
Універсальна струбцина поставляється з нарізним гвинтом 135 мм. 

2-280604 Затиск для труб Універсальний - воронований / азотований 97,00 € �

Діаметр кульки шпинделя 16 мм

максимальне навантаження ширина: (b) висота: (c) вага: 

3 kN 265 мм 250 мм 2,30 кг

Швидкозатискна струбцина професійна

Швидкозатискна струбцина використовується для швидкого і сильного затиску деталей. 
Сила притиску варіюється за рахунок різної відстані до системних отворів. Тривалий 
термін служби гарантується за рахунок застосування воронованого матеріалу і 
можливості замовлення елементів струбцини окремо. За допомогою нового фіксатора 
на хрестовині можна легко змінити висоту. 

2-280615 Швидкозатискна струбцина професійна - воронований / азотований 123,00 € �

максимальне навантаження ширина: (b) висота: (c) вага: 

5 kN 275 мм 310 мм 2,00 кг
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Струбцина професійна з вертикальним затиском

Струбцина з вертикальним затиском забезпечує швидкий і сильний затиск різних 
зварювальних елементів. Стабільність притиску досягається завдяки вертикальному 
затиску зверху. Особливістю даного елемента є велика сила притиску, ніж у 
звичайних швидкозажимних струбцин. За допомогою нового фіксатора на 
хрестовині можна легко змінити висоту. Крім того, вертикальна планка піддається 
загартуванню. Для надійного кріплення всіх типів зварювальних деталей призми 
замінні. Відповідні призми див. на стор. 171. 

2-280611.1 Струбцина професійна з вертикальним затиском 139,00 € �

Діаметр кульки шпинделя 16 мм

максимальне навантаження ширина: (b) висота: (c) вага: 

2,5 kN 222 мм 310 мм 3,30 кг

2-280611.2 Струбцина професійна 45°/90° з вертикальним затиском 136,00 € �

Діаметр кульки шпинделя 16 мм

максимальне навантаження ширина: (b) висота: (c) вага: 

2,5 kN  - 310 мм 2,20 кг

2-009902 Швидкозатискна струбцина 94,00 € �

ширина: (b) висота: (c) вага: 

 - 85 мм 0,40 кг

Базовий гвинтовий затиск 90°

Гвинтова струбцина 90° забезпечує точний і сильний затиск деталей зварювання під кутом 90° 
до отворів. Струбцина повертається на 360° і може бути встановлена   в будь-якому положенні. 
Довгий термін служби і ефективність струбцини забезпечуються за рахунок використання 
воронінням матеріалу і можливості замовлення елементів окремо. Для установки вертикальної 
трубки в отворі використовується кільце (Арт. 280653). Для надійного кріплення всіх типів 
зварювальних деталей призми замінні. Відповідні призми див. на стор. 171. 

2-280608 Базовий гвинтовий затиск 90° - воронований 64,00 € �

Діаметр кульки шпинделя 16 мм

максимальне навантаження висота: (c) вага: 

3 kN 230 мм 1,40 кг

� = В наявності на складі � = Під замовлення
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Швидкозатискна струбцина стандартна

Швидкозатискна струбцина забезпечує своїм простим і точним механізмом швидкий і 
сильний затиск деталей. В наявності струбцини різних розмірів. 

2-280616 Швидкозатискна струбцина стандартна S20 78,00 € �

довжина: (a) ширина: (b) вага: 

200 мм 100 мм 1,10 кг

2-280616.1 Швидкозатискна струбцина стандартна S25 89,00 € �

довжина: (a) ширина: (b) вага: 

250 мм 120 мм 1,50 кг

2-280616.2 Швидкозатискна струбцина стандартна S30 105,00 € �

довжина: (a) ширина: (b) вага: 

300 мм 140 мм 2,30 кг

2-280616.3 Швидкозатискна струбцина стандартна S40 109,00 € �

довжина: (a) ширина: (b) вага: 

400 мм 120 мм 2,50 кг

Адаптер 45°

Використовуючи простий з'єднувальний адаптер 45° зі стандартною горизонтальною 
планкою, можна перебудувати її в струбцину 45°. 

2-280663 Адаптер 45° для струбцини 280610.N - воронований / азотований 25,00 € �

для струбцини 280610.N

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 

75 мм 30 мм 55 мм 0,18 кг

2-280663.1 Адаптер 45° для струбцини XL 280612 - воронований / азотований 28,00 € �

для струбцини XL 280612

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 

75 мм 30 мм 60 мм 0,18 кг

100 mm

20
0 

m
m
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Втулка для кутового рукава / Кутовий рукав

Кутова втулка / муфта застосовується разом з кріпильною трубкою (Арт. 280750 280642). 
Завдяки наявності втулки з різьбленням (Арт. 280618.N) може використовуватися разом 
з різьбовим валом. Відстань між осями складає 40 мм. 

2-280770 Втулка для кутового рукава 45° для затискної трубки 37,00 € �

для затискної трубки  280750, 280642

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 

80 мм 40 мм 40 мм 0,32 кг

2-280771 Втулка для кутового рукава 90° для затискної трубки 36,00 € �

для затискної трубки  280750, 280642

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 

80 мм 40 мм 40 мм 0,32 кг

2-280772 Кутовий рукав 45° для затискної трубки 22,00 € �

для затискної трубки  280750, 280642

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 

100 мм 67 мм 40 мм 0,32 кг

2-280773 Кутовий рукав 90° для затискної трубки 22,00 € �

для затискної трубки  280750, 280642

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 

85 мм 85 мм 40 мм 0,39 кг

Втулка з трапецієвидним різьбленням

Воронована втулка була спеціально розроблена для роботи в обмеженому просторі. 
Вона сумісна зі струбцинами 16 системи (Tr 12x3) і 28 системи (Tr 20x4). Поєднання втулки, 
струбцини та кутника дозволять легко і швидко вирішити складні горизонтальні затискні 
завдання, а також ідеально підходять при зварюванні кутів. 

2-280618.N Втулка з трапецієвидним різьбленням - азотований 9,00 € �

трапецієвидне різьблення 20 x 4 мм для різьбового валу 28-ої системи, для 280610.N, 280612, 280625

висота: (c) Ø: вага: 

22 мм 28 мм 0,05 кг

2-280619 Втулка з трапецієвидним різьбленням Tr 12x3 - воронований / азотований 11,00 € �

трапецієвидне різьблення 12 x 3 мм для нарізного вала 16 системи

висота: (c) Ø: вага: 

23 мм 28 мм 0,07 кг

� = В наявності на складі � = Під замовлення Детальніше див. стор. 59

= Стійкість до 
виникнення подряпин = Захист від 

зварювальних бризок = Захист від іржі = з поліаміду
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Призма для струбцин

Призма для струбцини використовується як з круглими, так і з квадратними трубами. Оскільки 
сферична головка насаджується на вал з різьбленням, призма рухлива і точно кріпиться до 
зварюваної деталі. Її легко зняти і замінити. Призми виготовляються з різних матеріалів. 
Призма з поліаміду застосовується для поверхонь, які легко дряпаються. Призма з нержавіючої 
сталі - для металів, які не чутливі до подряпин (щоб уникнути корозії). 

2-280657.1.N Призма для струбцин - азотований 12,00 € �

для вала з трапецієдальним різьбленням 20 х 4 мм

висота: (c) Ø: вага: 

24 мм 40 мм 0,09 кг

2-280658.E Призма для струбцин - З нержавіючої сталі 17,00 € �

для вала з трапецієдальним різьбленням 20 х 4 мм

висота: (c) Ø: вага: 

21 мм 40 мм 0,10 кг

2-280659.PA Призма для струбцин - з поліаміду 14,00 € �

для вала з трапецієдальним різьбленням 20 х 4 мм

висота: (c) Ø: вага: 

24 мм 40 мм 0,01 кг

2-280661 Контактна кулька для струбцин - полірований матеріал 17,00 € �

для вала з трапецієдальним різьбленням 20 х 4 мм, адаптер для індивідуальних потреб клієнта 

висота: (c) Ø: вага: 

30 мм 40 мм 0,19 кг
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Кульковий наконечник для струбцини

Кульковий наконечник для струбцини був спеціально розроблений для роботи на кутах 
і в пазах. Оскільки на кульової голівці є вал з різьбленням, призма рухлива, тому вона 
гранично точно кріпиться поблизу деталі, що зварюється. Наконечник можна легко зняти з 
головки і замінити на інший. Кульковий наконечник для струбцини виготовляється з різних 
матеріалів. Наконечник з поліаміду підходить для сприйнятливих до подряпин поверхонь, 
а з нержавіючої сталі - для металів, які стійкі до подряпин (щоб уникнути корозії). 

2-280660 Кульковий наконечник для струбцин - воронований / азотований 12,00 € �

для вала з трапецієдальним різьбленням 20 х 4 мм

висота: (c) Ø: вага: 

20 мм 35 мм 0,07 кг

2-280660.E Кульковий наконечник для струбцин - З нержавіючої сталі 17,00 € �

для вала з трапецієдальним різьбленням 20 х 4 мм

висота: (c) Ø: вага: 

20 мм 35 мм 0,07 кг

2-280660.PA Кульковий наконечник для струбцин - з поліаміду 14,00 € �

для вала з трапецієдальним різьбленням 20 х 4 мм

висота: (c) Ø: вага: 

20 мм 35 мм 0,01 кг

Подвійна призма Ø 40 для струбцин

Подвійна призма сумісна з усіма отворами і зажимами 28 системи. О-кільце забезпечує 
оптимальне кріплення і точність посадки. Кут 120° створює стійку підтримку всім круглим 
трубам. Завдяки кутах які вирівняні, призма може використовуватися і з плоскими 
зварювальними елементами. Призма з поліаміду використовується для поверхонь, 
сприйнятливих до подряпин. Призма з поліаміду підходить тільки для використання з 
гвинтовими зажимами. 

2-280650 Подвійна призма Ø 40 - воронований / азотований 25,00 € �

для вала з трапецієдальним різьбленням 20 х 4 мм

висота: (c) Ø: вага: 

35 мм 40 мм 0,15 кг

2-280650.A Подвійна призма Ø 40 - з алюмінію 28,00 € �

для вала з трапецієдальним різьбленням 20 х 4 мм

висота: (c) Ø: вага: 

35 мм 40 мм 0,05 кг

2-280650.PA Подвійна призма Ø 40 - з поліаміду 28,00 € �

для вала з трапецієдальним різьбленням 20 х 4 мм, без ущільнювального кільця

висота: (c) Ø: вага: 

35 мм 40 мм 0,02 кг

� = В наявності на складі � = Під замовлення Детальніше див. стор. 59

= з поліаміду = з алюмінію

120°
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Затискний міст з двома призмами

Затискний міст 2Р використовується у важкодоступних для зварювання ділянках і місцях, 
де складно одночасно притиснути елементи за допомогою затискачів. Також на нерівних 
поверхнях можливий затиск за допомогою компенсатора. Висока функціональність 
забезпечується швидкою заміною сферичних наконечників. У комплект входить затискний 
міст, два компенсатора і дві призми. Для надійного закріплення елементів зварювання, 
призми замінні. Відповідні призми Ви можете знайти на стор. 171. 

2-280210 Затискний міст з двома призмами для струбцин 61,00 € �

одночасний притиск в 2-х точках 

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 

170 мм 35 мм 20 мм 0,80 кг

Затискний міст з трьома призмами

Затискний міст 3Р використовується у важкодоступних для зварювання ділянках і в 
місцях, де складно одночасно притиснути елементи за допомогою затискачів. На нерівних 
поверхнях можливий затиск за допомогою компенсатора. Унікальність зажимного 
моста 3Р полягає в тривимірності, тобто затиск здійснюється в трьох площинах. Висока 
функціональність забезпечується швидкою заміною сферичних наконечників. У комплект 
входить затискний міст, три компенсатора і три призми. Для надійного закріплення 
елементів зварювання, призми замінні. Відповідні призми Ви можете знайти на стор. 171. 

2-280211 Затискний міст з трьома призмами для струбцин 75,00 € �

одночасний притиск в 3-х точках 

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 

170 мм 35 мм 20 мм 1,00 кг
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Призма Ø 50 135° з вкрученим кріпленням

Призма Ø 50 135° створює тверду поверхню для труб з діаметром до 80 мм. Призма з 
кріпленням, що вкручується надійно фіксується в отворі потайним гвинтом (Арт. 009410).  
Для свободи розташування незалежно від сітки отворів втулка швидко і просто викручується. 
При необхідності робочу висоту можна змінити, використовуючи подовжувач призми. 
Призма з поліаміду застосовується для поверхонь, які легко дряпаються. 

2-280648.1.N Призма Ø 50 135° з вкрученим кріпленням - азотований 34,00 € �

Різьблення М16, напр. як подовжувач призми Арт. 280649

висота: (c) Ø: вага: 

20 мм 50 мм 0,20 кг

2-280648.1.A Призма Ø 50 135° з вкрученим кріпленням - з алюмінію 42,00 € �

Різьблення М16, напр. як подовжувач призми Арт. 280649

висота: (c) Ø: вага: 

20 мм 50 мм 0,07 кг

2-280648.1.PA Призма Ø 50 135° з вкрученим кріпленням - з поліаміду 45,00 € �

Різьблення М16, напр. як подовжувач призми Арт. 280649

висота: (c) Ø: вага: 

20 мм 50 мм 0,03 кг

Призма Ø 60 135° з вкрученим кріпленням

Призма Ø 60 з кутом 135° спеціально створена для роботи з трубами діаметром до 80 мм. 
Призма з кріпленням, що вкручується надійно фіксується в отворі потайним гвинтом  
(Арт. 009410). Для свободи розташування незалежно від сітки отворів втулка швидко і просто 
викручується. При необхідності робочу висоту можна змінити, використовуючи подовжувач 
призми. Призма з поліаміду застосовується для поверхонь, які легко дряпаються. 

2-280651.1.N Призма Ø 60 135° з вкрученим кріпленням - азотований 39,00 € �

Різьблення М16, напр. як подовжувач призми Арт. 280649

висота: (c) Ø: вага: 

30 мм 60 мм 0,52 кг Тепер азотировано

2-280651.1.A Призма Ø 60 135° з вкрученим кріпленням - з алюмінію 45,00 € �

Різьблення М16, напр. як подовжувач призми Арт. 280649

висота: (c) Ø: вага: 

30 мм 60 мм 0,18 кг

2-280651.1.PA Призма Ø 60 135° з вкрученим кріпленням - з поліаміду 48,00 € �

Різьблення М16, напр. як подовжувач призми Арт. 280649

висота: (c) Ø: вага: 

30 мм 60 мм 0,08 кг

� = В наявності на складі � = Під замовлення Детальніше див. стор. 59

= Стійкість до 
виникнення подряпин = Захист від 

зварювальних бризок = Захист від іржі = з алюмінію = з поліаміду

135°

c

135°

c
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Призма Ø 80 90° з вкрученим кріпленням

Призма Ø 80 90° створює тверду опорну поверхню для труб з діаметром до 100 мм,  
а також для труб прямокутного перетину. Призма з кріпленням, що вкручується надійно 
фіксується в отворі потайним гвинтом (Арт. 009410). Для свободи розташування 
незалежно від сітки отворів втулка швидко і просто викручується. При необхідності 
робочу висоту можна змінити, використовуючи подовжувач призми. Призма з поліаміду 
застосовується для поверхонь, які легко дряпаються. 

2-280647.1 Призма Ø 80 90° з вкрученим кріпленням - воронований / азотований 47,00 € �

Різьблення М16, напр. як подовжувач призми Арт. 280649

висота: (c) Ø: вага: 

40 мм 80 мм 1,01 кг

2-280647.1.A Призма Ø 80 90° з вкрученим кріпленням - з алюмінію 55,00 € �

Різьблення М16, напр. як подовжувач призми Арт. 280649

висота: (c) Ø: вага: 

40 мм 80 мм 0,55 кг

2-280647.1.PA Призма Ø 80 90° з вкрученим кріпленням - з поліаміду 58,00 € �

Різьблення М16, напр. як подовжувач призми Арт. 280649

висота: (c) Ø: вага: 

40 мм 80 мм 0,19 кг

Універсальна призма Ø 50 90°/120° з вкрученим кріпленням

Універсальна призма може використовуватися як з трубами діаметром до 50 мм, так 
і з прямокутним профілем, поверненим на 45°. Призма з кріпленням, що вкручується 
надійно фіксується в отворі потайним гвинтом (Арт. 009410). Для свободи розташування 
незалежно від сітки отворів втулка швидко і просто викручується. При необхідності 
робочу висоту можна змінити, використовуючи подовжувач призми. Призма з поліаміду 
застосовується для поверхонь, які легко дряпаються. 

2-280645.1 Універсальна призма Ø 50 90° / 120° з вкрученим кріпленням - воронований / азотований 39,00 € �

Різьблення М16, напр. як подовжувач призми Арт. 280649

висота: (c) Ø: вага: 

20 мм 50 мм 0,20 кг

2-280645.1.A Універсальна призма Ø 50 90° / 120° з вкрученим кріпленням - з алюмінію 45,00 € �

Різьблення М16, напр. як подовжувач призми Арт. 280649

висота: (c) Ø: вага: 

20 мм 50 мм 0,07 кг

2-280645.1.PA Універсальна призма Ø 50 90° / 120° з вкрученим кріпленням - з поліаміду 48,00 € �

Різьблення М16, напр. як подовжувач призми Арт. 280649

висота: (c) Ø: вага: 

20 мм 50 мм 0,03 кг

90°

c

90/120°

c
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Фіксучий конус

Фіксуючий конус - пристосування для кріплення круглих і прямокутних 
труб діаметром до < 80 мм, яке здійснюється простим насадженням.  
З протилежного боку конус фіксується болтом. 

2-280670 Фіксучий конус - воронований / азотований 42,00 € �

висота: (c) Ø: вага: 

70 мм 80 мм 1,40 кг

Набір  Фіксучий конус воронований / азотований

С П Е Ц І А Л Ь Н А  П Р О П О З И Ц І Я

Фіксуючий конус - пристосування для кріплення круглих і прямокутних 
труб діаметром до < 80 мм, яке здійснюється простим насадженням.  
З протилежного боку конус фіксується болтом. 

2-280670.Set

140,00 €
(замість 168,00 €)

4x 280670

� = В наявності на складі � = Під замовлення Детальніше див. стор. 59

= з алюмінію = з поліаміду

c

4x
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Призма Ø 120 157° з вкрученим кріпленням

Призма Ø 120 з кутом 157° створена для великих труб з діаметром до 400 мм. Забезпечує 
стабільну опорну поверхню для круглих труб. Призма з кріпленням, що вкручується 
надійно фіксується в отворі потайним гвинтом (Арт. 009410). Для свободи розташування 
незалежно від сітки отворів втулка швидко і просто викручується. При необхідності робочу 
висоту можна змінити, використовуючи подовжувач призми. 

2-280652.1 Призма Ø 120 157° з вкрученим кріпленням - воронований / азотований 66,00 € �

Різьблення М16, напр. як подовжувач призми Арт. 280649

висота: (c) Ø: вага: 

30 мм 120 мм 1,70 кг

2-280652.1.A Призма Ø 120 157° з вкрученим кріпленням - з алюмінію 81,00 € �

Різьблення М16, напр. як подовжувач призми Арт. 280649

висота: (c) Ø: вага: 

30 мм 120 мм 0,70 кг

2-280652.1.PA Призма Ø 120 157° з вкрученим кріпленням - з поліаміду 92,00 € �

Різьблення М16, напр. як подовжувач призми Арт. 280649

висота: (c) Ø: вага: 

30 мм 120 мм 0,30 кг

157°

c
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Подовжувач призми

Подовжувач призми швидко і надійно вкручується в усі типи призм. При з'єднанні 
з підставками (Арт. 280821) можна задати різну висоту. При використанні з 
підтримуючим гвинтом (Арт.280822) можлива безвідривна установка. Спеціальна 
поверхня по краях подовжувача призми дозволяє закріпити виріб на призму або 
прикріпити його до клієнтської конструкції. 

2-280649 Подовжувач призми 25 - воронований 16,00 € �

довжина: (a) Ø: вага: 

25 мм 28 мм 0,11 кг

2-280649.1 Подовжувач призми 50 - воронований 19,00 € �

довжина: (a) Ø: вага: 

50 мм 28 мм 0,22 кг

2-280649.2 Подовжувач призми 100 - воронований 23,00 € �

довжина: (a) Ø: вага: 

100 мм 28 мм 0,45 кг

2-280649.3 Подовжувач призми 150 - воронований 30,00 € �

довжина: (a) Ø: вага: 

150 мм 28 мм 0,69 кг

2-280669 Кріплення призми з гвинтом з потайною головкою - воронований 12,00 € �

довжина: (a) Ø: вага: 

17 мм 28 мм 0,14 кг

� = В наявності на складі � = Під замовлення

a
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Модульна мультизатискна вежа  модульний (модульна)

Модульна мультизатискна вежа потрібна для збільшення різних деталей - струбцин, 
призм, проставок і т.п. Легко кріпиться болтами до столу і інших елементів, створюючи 
тверду підтримуючу поверхню. Пластина і стійка у формі трубки прикручуються одна 
до одної. Замовник може сам приварити трубку для забезпечення більшої міцності. 

2-280646.5 Основа велика 48,00 € �

для модульної мультизатискної вежі 

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) Ø: вага: 

150 мм 100 мм 25 мм  - 2,60 кг

2-280646 Плита маленька 31,00 € �

для модульної мультизатискної вежі 

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) Ø: вага: 

120 мм 120 мм 25 мм  - 2,23 кг

2-280646.1 Вертикальна труба 225 66,00 € �

для модульної мультизатискної вежі 

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) Ø: вага: 

 -  - 225 мм 57 мм 1,70 кг

2-280646.2 Вертикальна труба 475 73,00 € �

для модульної мультизатискної вежі 

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) Ø: вага: 

 -  - 475 мм 57 мм 2,94 кг

2-280646.3 Вертикальна труба 725 81,00 € �

для модульної мультизатискної вежі 

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) Ø: вага: 

 -  - 725 мм 57 мм 4,24 кг

2-280646.4 Вертикальна труба 975 92,00 € �

для модульної мультизатискної вежі 

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) Ø: вага: 

 -  - 975 мм 57 мм 5,54 кг

2-280617.5H Чавунний хрестовик з фіксатором 39,00 € �

для модульної мультизатискної вежі 

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) Ø: вага: 

104 мм 80 мм 56 мм  - 1,27 кг
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Підтримучий гвинт Ø 80

Підтримуючий гвинт призначений для регулювання висоти в діапазоні від 75 до 110 мм. 
Висоту можна збільшити за допомогою подовжувача призми і набору підставок. 

2-280822 Підтримучий гвинт Ø 80 - воронований 98,00 € �

висота: (c) Ø: вага: 

75 - 110 мм 80 мм 2,30 кг

Регульована по висоті підтримка зі шкалою

Регульована по висоті підтримка зі шкалою пропонує міцну опорну поверхню та може 
використовуватися у всіх отворах системи. Плавне регулювання висоти в діапазоні від 
20 до 105 мм здійснюється за допомогою регулювального кільця і контргайки. Через 
дрібне масштабування висоту можна встановити з точністю до міліметра. 

2-280824 Регульована по висоті підтримка зі шкалою - воронований 61,00 € �

включено штифт з різьбленням

довжина: (a) Ø: вага: 

144 мм 50 мм 0,87 кг

� = В наявності на складі � = Під замовлення Детальніше див. стор. 59

= Шкала

c
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Набір підставок 11 частин

Набір підставок з 11 елементів дозволяє створити поверхню різної висоти. Підставки 
варіюються від 1 до 100 мм. Найнижча підставка призначена для робіт високої точності. 
Відповідний розмір вказаний на деталі. Підставки встановлюються легко і точно за 
допомогою гумових кілець. Використовуються з отворами 28 системи. Різьба М10 
всередині підставок дозволяє зафіксувати специфічні елементи або призми. Градація 
дисків: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 20 / 40 / 50 мм вкл. 1/10" дюйм диск 2,54 мм. 

2-280821 Набір підставок 11 частин - воронований 66,00 € �

висота: (c) Ø: вага: 

125 мм 50 мм 1,95 кг

2-280821.1 Набір підставок - воронований 31,00 € �

висота: (c) Ø: вага: 

125 мм 50 мм 0,60 кг

2-280821.2 Набір дисків 33,00 € �

висота: (c) Ø: вага: 

 - 50 мм 1,35 кг
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Проставка

Проставка використовується в поєднанні з валом із різьбленням для отворів М16 (Арт. 280825) та 
з кутником або упором. За рахунок простого поворотного механізму будь-яка відстань швидко і 
точно коригується. Як упор для проставлення зазвичай використовується струбцина, кутник і т.п. 

2-280175 Проставка 100 Ø 50 48,00 € �

довжина: (a) висота: (c) Ø: вага: 

100 мм  - 50 мм 0,52 кг

2-280176 Проставка 100 Ø 75 55,00 € �

довжина: (a) висота: (c) Ø: вага: 

100 мм  - 75 мм 0,92 кг

2-280177 Проставка 100 Ø 100 58,00 € �

довжина: (a) висота: (c) Ø: вага: 

100 мм  - 100 мм 1,42 кг

2-280175.1 Проставка 150 Ø 50 51,00 € �

довжина: (a) висота: (c) Ø: вага: 

150 мм  - 50 мм 0,60 кг

2-280176.1 Проставка 150 Ø 75 56,00 € �

довжина: (a) висота: (c) Ø: вага: 

150 мм  - 75 мм 1,00 кг

2-280177.1 Проставка 150 Ø 150 61,00 € �

довжина: (a) висота: (c) Ø: вага: 

150 мм  - 100 мм 1,50 кг

2-280825 Втулка з трапецієвидним різьбленням для різьблення M16 - воронований 19,00 € �

довжина: (a) висота: (c) Ø: вага: 

 - 23 мм 30 мм 0,07 кг

� = В наявності на складі � = Під замовлення

a

Ø
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Швидкозатискна струбцина з адаптером

Швидкозатискний вертикальний затиск може використовуватися в будь-яких 
системних отворах 28 системи, завдяки адаптору. Неймовірно гнучкий у використанні 
в поєднанні з упором Арт. 280420.N. Інше швидкозатискне обладнання ви знайдете 
на нашій Інтернет-сторінці www.siegmund.com 

2-280705 Швидкозатискна струбцина з адаптером 51,00 € �

адаптер 280715 

максимальне навантаження вага: 

1,8 kN 0,73 кг

2-009082 Швидкозатискна струбцина 34,00 € �

вага: 

0,39 кг

Швидкозатискний горизонтальний затиск з адаптером

Завдяки адаптору, цей горизонтальний затиск може використовуватися в системних 
отворах 28 системи. Максимальна функціональність досягається при застосуванні 
універсального упору Арт. 280420.N. Інше швидкозатискне обладнання ви знайдете на 
нашій Інтернет-сторінці www.siegmund.com 

2-280710 Швидкозатискний горизонтальний затиск з адаптером 64,00 € �

адаптер 280715 

максимальне навантаження вага: 

2,5 kN 0,71 кг

2-009083 Швидкозатискний горизонтальний затиск 39,00 € �

вага: 

0,40 кг

� = В наявності на складі � = Під замовлення Детальніше див. стор. 59

= Стійкість до 
виникнення подряпин = Захист від 

зварювальних бризок = Захист від іржі

0-28 mm

40-75 mm

35 mm

60-75 mm
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Швидкозатискна струбцина  100 / 160

Швидкозатискна струбцина використовується в отворах 28 системи. 
Діапазон притиску встановлюється за допомогою регулювального гвинта. 

2-280706 Швидкозатискна струбцина  100 81,00 € �

довжина натяжної планки 100 мм, діапазон притиску 5-75 мм

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) Ø: вага: 

340 мм 30 мм 150 мм 28 мм 1,20 кг

2-280707 Швидкозатискна струбцина  160 81,00 € �

довжина натяжної планки 160 мм, діапазон притиску 05-75 мм

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) Ø: вага: 

360 мм 30 мм 150 мм 28 мм 1,20 кг

Комбінований адаптер 225 / 100

Комбінований адаптер 225 або 100 спеціально розроблений для вставки 
швидкозатискних струбцин. Пряма установка струбцини на адаптері особливо 
незамінна для низьких елементів зварювання. Комбінований адаптер також 
використовується як універсальний упор. 

2-280730.N Комбінований адаптер 225 - азотований 72,00 € �

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 

225 мм 50 мм 25 мм 1,35 кг

2-280730.1.N Комбінований адаптер 100 - азотований 48,00 € �

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 

100 мм 50 мм 25 мм 0,80 кг

a

c b
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Адаптер з отворами

Адаптер з отворами універсальний у використанні для 28-ій системи. За рахунок 
вбудованого кільця досягається максимальна точність. 

2-280715 Адаптер з отворами Ø 50 / 15 - воронований 20,00 € �

для швидкозатискних струбцин

висота: (c) Ø: MS: (d) вага: 

30 мм 50 мм 15 мм 0,30 кг

2-280715.1 Адаптер з отворами Ø 50 / 40 - воронований 25,00 € �

для швидкозатискних струбцин

висота: (c) Ø: MS: (d) вага: 

55 мм 50 мм 40 мм 0,56 кг

2-280715.2 Адаптер з отворами Ø 50 / 70 - воронований 28,00 € �

для швидкозатискних струбцин

висота: (c) Ø: MS: (d) вага: 

85 мм 50 мм 70 мм 1,00 кг

2-280715.3 Адаптер з отворами Ø 50 / 100 - воронований 31,00 € �

для швидкозатискних струбцин

висота: (c) Ø: MS: (d) вага: 

115 мм 50 мм 100 мм 1,49 кг

MS=Товщина матеріалу; 

d
c
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Адаптер-заготовка без отворів

З затискної втулкою для різьблення М16 деталі Siegmund можна використовувати на 
столах з різьбовими отворами. На адаптері фіксуються різні швидкозажимні струбцини 
або інші пристосування. 

2-280720 Адаптер-заготовка без отворів Ø 50 / 15 - воронований 22,00 € �

для швидкозатискних струбцин

висота: (c) Ø: MS: (d) вага: 

30 мм 50 мм 15 мм 0,30 кг

2-280720.1 Адаптер-заготовка без отворів Ø 50 / 5 - воронований 19,00 € �

для швидкозатискних струбцин

висота: (c) Ø: MS: (d) вага: 

20 мм 50 мм 5 мм 0,11 кг

2-280720.2 Адаптер-заготовка без отворів Ø 50 / 40 - воронований 27,00 € �

для швидкозатискних струбцин

висота: (c) Ø: MS: (d) вага: 

55 мм 50 мм 40 мм 0,62 кг

2-280720.3 Адаптер-заготовка без отворів Ø 50 / 70 - воронований 30,00 € �

для швидкозатискних струбцин

висота: (c) Ø: MS: (d) вага: 

85 мм 50 мм 70 мм 1,07 кг

2-280720.4 Адаптер-заготовка без отворів Ø 50 / 100 - воронований 33,00 € �

для швидкозатискних струбцин

висота: (c) Ø: MS: (d) вага: 

115 мм 50 мм 100 мм 1,50 кг

MS=Товщина матеріалу; 

� = В наявності на складі � = Під замовлення

d
c
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Sub Table Box

З ящиком ST Box всі Ваші інструменти завжди будуть під рукою. Створіть місце для 
зберігання під Вашим зварювальним столом. Ящик ST Box витримує до 100 кг. Кожен короб 
витримує до 50 кг. Повністю закритий корпус захищає вміст ящиків від бруду і зварювальних 
бризок. Незалежно від розміру столу або ребра, ящик ST Box може бути прикріплений до 
будь-якого зварювального столу Siegmund. З кожною посилкою буде доставлена інструкція 
по збірці. Після складання Ви зможете легко встановити ящик ST Box під зварювальний стіл. 

2-280900 Sub Table Box для 28 системи 417,00 € �

пофарбований матеріал

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) TF: вага: 

630 мм 510 мм 420 мм  - 29,00 кг

2-281900 Sub Table Box для Система 28 Basic 417,00 € �

пофарбований матеріал

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) TF: вага: 

630 мм 510 мм 420 мм  - 29,50 кг

2-004200 Ящик 60 мм 69,00 € �

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) TF: вага: 

590 мм 400 мм 60 мм 50 кг 7,50 кг Спеціальна пропозиція 

2-004205 Ящик 120 мм 76,00 € �

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) TF: вага: 

590 мм 400 мм 120 мм 50 кг 9,00 кг Спеціальна пропозиція 

2-004210 Ящик 180 мм 84,00 € �

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) TF: вага: 

590 мм 400 мм 180 мм 50 кг 9,50 кг Спеціальна пропозиція 

2-004215 Ящик 240 мм 92,00 € �

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) TF: вага: 

590 мм 400 мм 240 мм 50 кг 10,00 кг

TF=тримаюча здатність; 

Спеціальна пропозиція 

� = В наявності на складі � = Під замовлення

c

b

a
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Sub Table Box з Ящики для інструменту (2x 004210) 
для 28 системи

С П Е Ц І А Л Ь Н А  П Р О П О З И Ц І Я

З ящиком ST Box всі Ваші інструменти завжди будуть під рукою. Створіть місце 
для зберігання під Вашим зварювальним столом. Незалежно від розміру столу 
або ребра, ящик ST Box може бути прикріплений до будь-якого зварювального 
столу Siegmund. Буде доставлений попередньо зібраним. 

2-280900.1

544,00 €
(замість 831,00 €)

1x 280900 2x 004210

Sub Table Box з Ящики для інструменту (2x 004210) 
для Система 28 Basic

С П Е Ц І А Л Ь Н А  П Р О П О З И Ц І Я

З ящиком ST Box всі Ваші інструменти завжди будуть під рукою. Створіть місце 
для зберігання під Вашим зварювальним столом. Незалежно від розміру столу 
або ребра, ящик ST Box може бути прикріплений до будь-якого зварювального 
столу Siegmund. Буде доставлений попередньо зібраним. 

2-281900.1

544,00 €
(замість 831,00 €)

1x 281900 2x 004210

1x

1x
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Візок для інструменту

Візок для інструменту забезпечує достатній простір для розміщення пристроїв Siegmund. 
Елементи завжди знаходяться у Вас на виду і під рукою, а великі і громіздкі кутники 
можуть зберігатися всередині. Завдяки зручним коліщаткам елементи на візку можна 
швидко переміщати від одного робочого місця до іншого. 

2-280910 Візок для інструменту - пофарбований матеріал 866,00 € �

Максимальна загальна вага 240 кг

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 

650 мм 900 мм 1.020 мм 50,00 кг

2-280915 Чохол 335,00 € �

для візка під інструмент 280910

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 

 -  -  -  - 

Візок для інструменту Компактна

Компактний візок для інструменту забезпечує достатній простір для розміщення 
інструменту. Елементи завжди знаходяться у вас на виду і під рукою, а великі і 
громіздкі кутники можуть зберігатися всередині. Візок забезпечений коліщатками, 
так що її можна швидко переміщати від одного робочого місця до іншого. Також її 
можна розмістити під зварювальним столом. 

2-280911 Візок для інструменту Компактна - пофарбований матеріал 866,00 € �

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 

1.000 мм 650 мм 640 мм 59,00 кг

2-280916 Чохол 335,00 € �

для компактної візки під інструмент 280911

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 

 -  -  -  - 

� = В наявності на складі � = Під замовлення

c

a
b

c

b
a
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Модульний настінний органайзер елементів

Модульна система дозволяє створити настінний органайзер, який відповідає 
індивідуальним вимогам. Модуль 280930 підходить для струбцин, призм і болтів. Модуль 
280931 (без кріплення) підходить тільки для призм і болтів. Використовуючи шпильку 
280936, Ви можете розмістити всі елементи 28 системи на стіні. Задня стінка не включена 
в комплект. Краще використовувати ламіновану дошку товщиною не менше 5 см. 

2-280930 Модуль для настінного органайзера - пофарбований матеріал 98,00 € �

для Струбцини  / Призми / Болти

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) Ø: вага: 

500 мм 100 мм 110 мм 28 мм 2,20 кг

2-280931 Модуль для настінного органайзера без рукава - пофарбований матеріал 66,00 € �

для Призми / Болти

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) Ø: вага: 

500 мм 100 мм 110 мм 28 мм 1,90 кг

2-280936 Шпилька для настінного органайзера - воронований 5,00 € �

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) Ø: вага: 

37 мм  -  - 28 мм 0,10 кг

Настінний органайзер елементів

За допомогою настінного органайзера будь-який елемент системи Siegmund у Вас завжди 
під рукою. Організатор кріпиться болтами до столу або прикручується до стіни. 

2-280912 Настінний органайзер елементів - пофарбований матеріал 331,00 € �

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 

800 мм 100 мм 800 мм 22,50 кг

b

a
c

ab

c
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Захисна перегородка

За допомогою захисної перегородки стіл можна розділити на 2 робочих місця. Розмір і 
розташування робочих місць встановлюються в залежності від завдань. Таким чином обидві 
сусідні робочі зони захищені від попадання зварювальних бризок. Перегородка зроблена 
з оцинкованого сталевого листа і кріпиться на 2 системних болта. (За виробничо-технічних 
причин на перегородці можуть бути подряпини). 

2-280980 Захисна перегородка 225,00 € �

За запитом може виконуватися пофарбованою і лакованою за додаткову плату

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 

1.600 мм 50 мм 800 мм 23,00 кг

Ексцентриковий упор Комфорт

Контакт заземлення гарантує 100% з'єднання зі столом, що виключає перегрів. Легко 
встановлюється в системний отвір. навантаження до 500 ампер, поперечний переріз 
кабелю 70-95 кв.мм. 

2-000810 Ексцентриковий упор Комфорт 58,00 € �

вага: 

0,66 кг

Тримач пальника

Тримач пальника може бути зафіксований в будь-якому системному отворі і завжди 
забезпечує зручне розташування пальника. 

2-280920 Тримач пальника - воронований 37,00 € �

висота: (c) вага: 

200 мм 0,50 кг

� = В наявності на складі � = Під замовлення

b a

c

c
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Щітка

Щітка діаметром 30 мм призначена для очищення системних отворів 28 системи. 
Забруднення легко прибираються з її допомогою. 

2-280820 Щітка Ø 30 із захисним ковпачком 25,00 € �

Ø: вага: 

30 мм 0,06 кг

2-280820.10 Щітка Ø 30 з можливістю насадки в перфоратор / 10 штук в упаковці 76,00 € �

Ø: вага: 

30 мм 0,06 кг

Шестигранний ключ 6

Шестигранний ключ 6 підходить для швидкого і легкого затягування болтів. Як ефективний 
допоміжний засіб він використовується із затискними болтами, струбцинами і невеликими 
універсальними кутниками. 

2-280852.1 Шестигранний ключ 6 19,00 € �

жовтий

вага: 

0,09 кг

2-280852 Шестигранний ключ 6 19,00 € �

червоний

вага: 

0,50 кг
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Шестигранний ключ 14

Шестигранний ключ 14 використовується з позиціонованими болтами і великими 
універсальними кутниками. 

2-280854 Шестигранний ключ 14 19,00 € �

вага: 

0,45 кг

Транспортувальний кронштейн

Транспортувальний кронштейн з кріпильної плитою володіє несучою здатністю 1800 кг (c 2x 280510) / 1000 кг 
(c 2x 002822). Він використовується для переміщення зварювальних столів, а також інших важких елементів 
систем легко і безпечно. Він швидко кріпиться до елементів за допомогою як мінімум 2 болтів. При роботі з 
транспортувальним кронштейном необхідно дотримуватися загальних вимог безпеки. Залежно від способу 
застосування несуча здатність істотно знижується. У процесі транспортування елементи не слід піднімати більше 
ніж на 100 мм, забороняється перебувати під елементами, які переміщуються. Також транспортувальний 
кронштейн може бути використаний в якості кріплення для фіксуючих ременів. З метою безпеки звертаємо Вашу 
увагу на наступне: Рим-болт повинен бути закручений до упору і мати плоску опорну поверхню.  
Довжина сполученого різьблення повинна бути достатньою. Слід уникати бічної тяги. 

2-000830.N Транспортувальний кронштейн  з кріпильної плитою - азотований 66,00 € �

вантажопідйомність 1800 кг (з 2x 280510), вантажопідйомність 1000 кг (c 2x 002822)

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 

150 мм 150 мм 25 мм 4,70 кг

2-000830.N.T1 Кріпильна плита 150x150x25 для транспортувального кронштейна 48,00 € �

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 

150 мм 150 мм 25 мм 3,90 кг

2-000831 Транспортувальний кронштейн без кріпильної пластини 19,00 € �

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 

 -  -  - 0,70 кг

2-000835.N Транспортувальний кронштейн  - азотований 123,00 € �

вантажопідйомність 2500 кг (c 2x 280510), вантажопідйомність 1000 кг (c 2x 002822), вантажопідйомність 700 кг (з 2x 160510)

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 

200 мм 100 мм 165 мм 4,50 кг

� = В наявності на складі � = Під замовлення Детальніше див. стор. 59

= Стійкість до 
виникнення подряпин = Захист від 

зварювальних бризок = Захист від іржі
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Настільний прес

Ідеальні зварні шви завдяки випрямлянню перед зварюванням. Випрямляючий прес використовується для 
вирівнювання виробів з деформованої сталі. При стискаючої силі в 2,5 тонни, деталі, які мають нерівність або 
розтягнення в матеріалі, можуть бути випрямлені. При наявності трубозгинаючого штампування, можливо гнути 
труби діаметром до 42 мм. Загальний хід становить 60 мм, що може бути досягнуто за допомогою 13 ходів насоса 
з робочою силою бл. 330 Н (хід поршня насоса 4,6 мм). Пропускний клапан запобігає додатковому наростанню 
тиску, коли шток поршня повністю висунутий. Для надійного кріплення на столі, прес можна зафіксувати через 
головку вежі за допомогою швидкозатискних болтів або доданого болта. Випрямляючий прес повинен бути завжди 
зафіксований в двох місцях. Інші аксесуари ви знайдете на www.siegmund.com 

2-28004643 Настільний прес Система 28 1.455,00 € �

вага: 

5,70 кг

� = В наявності на складі � = Під замовлення



28НАСТІЛЬНИЙ ПРЕС

Випряміть деформовані сталеві вироби, легко видаліть 
небажану нерівність або напругу в матеріалі за допомогою 

нового настільного преса Siegmund.
Інші аксесуари ви знайдете на  

www.siegmund.com/Vtablepress

РОБОТА У ВЕРТИКАЛЬНОМУ ПОЛОЖЕННІ
За допомогою вбудованого болта настільний 
прес може бути прикріплений до блоку і 
додатково закріплений упором згори.

РОБОТА В КУТАХ
Натягнення кутів робиться за допомогою алюмінієвого 
наконечника. При цьому внутрішній зварювальний шов не 
буде пошкоджений.

ГНУТТЯ ТРУБ
Зі штепселем для гнуття, труби діаметром до 42 мм можуть бути зігнуті 
або випрямлені. Належне поводження і декілька нескладних операцій 
з гнуття приведуть вас до чистого результату без будь-яких слідів.
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Лещата з отворами 16-ої системи

У базову комплектацію робочої станції входять лещата. Лещата від Siegmund  
відрізняються поліпшеною продуктивністю. Стандартні лещата виготовлені з  
ливарної сталі, преміальні лещата виготовлені зі зварювальної сталі.  
Затискні лещата 100 3 системними отворами 16 мм: 
Для столу 16 систем: зі швидкозатискним болтом 160510  
Для столу 22 системи: зі швидкозатискним болтом 220512 і зменшуючими втулками 000541  
Для столу 28 систем: зі швидкозатискним болтом 280510 і зменшуючими втулками 000545 

2-004300 Лещата 100 для 16 системи / 22 / 28 - з отворами 16-ої системи 206,00 € �

Розмір губок лещат 100 мм, Хід відкриття 135 мм, Будь ласка, зверніть увагу на інструкцію для крепленя

вага: 

9,50 кг

2-164301 Стандартні лещата 100 для Система 16 - з отворами 16-ої системи 128,00 € �

Розмір губок лещат 100 мм, Хід відкриття 125 мм, Будь ласка, зверніть увагу на інструкцію для крепленя

вага: 

5,00 кг Спеціальна пропозиція 

ЛЕЩАТА 



199

  16 22 28ЛЕЩАТА 

Лещата з отворами 28-ої системи

У базову комплектацію робочої станції входять лещата. Лещата від Siegmund  
відрізняються поліпшеною продуктивністю. Стандартні лещата виготовлені з  
ливарної сталі, преміальні лещата виготовлені зі зварювальної сталі.  
Затискні лещата 125 з системними отворами 28 мм: 
Для столу 16 систем: зі швидкозатискним болтом 160510 і зменшуючими втулками 000546  
Для столу 22 системи: зі швидкозатискним болтом 220512 і зменшуючими втулками 000544  
Для столу 28 систем: зі швидкозатискним болтом 280510 

2-004302 Лещата 125 для Система 28 - з отворами 28-ої системи 323,00 € �

Розмір губок лещат 125 мм, Хід відкриття 160 мм, Будь ласка, зверніть увагу на інструкцію для крепленя

вага: 

13,50 кг

2-004302.Set Набір для 16 системи: Лещата 125 включено 2x  Перехідна втулка 000546 310,00 € �

Розмір губок лещат 125 мм, Хід відкриття 160 мм, Будь ласка, зверніть увагу на інструкцію для крепленя

вага: 

13,60 кг Спеціальна пропозиція 
Новинка

2-224302.Set Набір для 22 системи: Лещата 125 включено 2x  Перехідна втулка 000544 310,00 € �

Розмір губок лещат 125 мм, Хід відкриття 160 мм, Будь ласка, зверніть увагу на інструкцію для крепленя

вага: 

13,70 кг Спеціальна пропозиція 
Новинка

2-004303 Стандартні лещата 125 для Система 28 - з отворами 28-ої системи 190,00 € �

Розмір губок лещат 125 мм, Хід відкриття 175 мм, Будь ласка, зверніть увагу на інструкцію для крепленя

вага: 

15,50 кг Спеціальна пропозиція 

2-004303.Set Набір для 16 системи: Стандартні лещата 125 включено 2x  Перехідна втулка 000546 209,00 € �

Розмір губок лещат 125 мм, Хід відкриття 175 мм, Будь ласка, зверніть увагу на інструкцію для крепленя

вага: 

15,60 кг Спеціальна пропозиція 
Новинка

2-224303.Set Набір для 22 системи: Стандартні лещата 125 включено 2x  Перехідна втулка 000544 209,00 € �

Розмір губок лещат 125 мм, Хід відкриття 175 мм, Будь ласка, зверніть увагу на інструкцію для крепленя

вага: 

15,70 кг Спеціальна пропозиція 
Новинка

� = В наявності на складі � = Під замовлення
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Двосторонній магнітний затискний блок

Двосторонні магнітні блоки мають дві магнітні сторони і призначені для закріплення заготовок на 
сталевих поверхнях, таких як зварювально-складальні столи. Кілька магнітних затискних блоків 
можуть бути з'єднані один з одним через внутрішній шестигранник, щоб зафіксувати заготовки 
більшого розміру. Активація магніту здійснюється поворотом знімного перемикача. Поверхні 
двостороннього магнітного блоку нікельовані. Дві магнітні затискні сторони блоку можуть 
використовуватися для фіксації заготовок практично будь-якої геометрії: труби, листи або навіть 
профілі. Двосторонній магнітний блок - це оптимальний пристрій для швидкого, універсального 
затиску, що дозволяє уникнути обмежень при зварюванні, свердлінні, зняття задирок або 
нарізування різьблення. 

2-000780 Двосторонній магнітний затискний блок  5 346,00 € �

Стримуюча сила 5 kN

Затискна поверхня (s1) Затискна поверхня (s2) довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 

120 x 57 mm 136 x 64 mm 143 мм 64 мм 71 мм 3,90 кг

2-000781 Двосторонній магнітний затискний блок  7 432,00 € �

Стримуюча сила 7 kN

Затискна поверхня (s1) Затискна поверхня (s2) довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 

156 x 57 mm 172 x 64 mm 178 мм 64 мм 71 мм 4,90 кг

2-000782 Двосторонній магнітний затискний блок  10 571,00 € �

Стримуюча сила 10 kN

Затискна поверхня (s1) Затискна поверхня (s2) довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 

162 x 76 mm 178 x 87 mm 184 мм 87 мм 88 мм 8,80 кг

СИСТЕМА МАГНІТНИХ ЗАТИСКІВ

� = В наявності на складі � = Під замовлення

a

s2
b

c

s1
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Набір Двосторонній магнітний затискний блок  5

С П Е Ц І А Л Ь Н А  П Р О П О З И Ц І Я

Двосторонній магнітний блок - це оптимальний 
пристрій для швидкого, універсального затиску, 
що дозволяє уникнути обмежень при зварюванні, 
свердлінні, знятті задирок або нарізування 
різьблення. Обсяг поставки: 2x Двосторонній 
магнітний затискний блок + 1x Шестигранний ключ 

2-000780.Set

573,00 €
(замість 692,00 €)

2x 000780

Набір Двосторонній магнітний затискний блок  7

С П Е Ц І А Л Ь Н А  П Р О П О З И Ц І Я

Двосторонній магнітний блок - це оптимальний 
пристрій для швидкого, універсального затиску, 
що дозволяє уникнути обмежень при зварюванні, 
свердлінні, знятті задирок або нарізування 
різьблення. Обсяг поставки: 2x Двосторонній 
магнітний затискний блок + 1x Шестигранний ключ 

2-000781.Set

717,00 €
(замість 864,00 €)

2x 000781

Набір Двосторонній магнітний затискний блок  10

С П Е Ц І А Л Ь Н А  П Р О П О З И Ц І Я

Двосторонній магнітний блок - це оптимальний 
пристрій для швидкого, універсального затиску, 
що дозволяє уникнути обмежень при зварюванні, 
свердлінні, знятті задирок або нарізування 
різьблення. Обсяг поставки: 2x Двосторонній 
магнітний затискний блок + 1x Шестигранний ключ 

2-000782.Set

948,00 €
(замість 1.142,00 €)

2x 000782

2x

2x

2x
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Кріпильна плита 550 для фланців стандарту DIN

Кріпильна плита для фланців 550 кріпиться до деталей Siegmund (напр. до кутника) за допомогою затискних болтів. 
Фланці можуть бути розміщені на плиті за допомогою фіксуючих болтів. Великі можливості відкриваються завдяки 
28 мм отворам, які дозволяють закріплювати різні елементи. Додаткова номінальна ширина за запитом. Комплект 
включає: 2x фіксучих болта Ø 13,8, 2x фіксучих болта Ø 17,8, 2x фіксуючих болта Ø 21,8, 2x фіксуючих болта Ø 25,8, 
2x фіксуючих болта Ø 29,8, 2x фіксучих болта Ø 32,8. Для використання затискних плит в 16 системі потрібні такі 
з'єднувальні елементи, як з'єднувальний болт (Арт. 000562), комбінований болт (Арт. 000520) або перехідна втулка 
(Арт. 000546). Для використання затискних плит в 22 системі потрібні такі з'єднувальні елементи, як з'єднувальний 
болт (Арт. 028022), комбінований болт (Арт. 002822) або перехідна втулка (Арт. 000544). для фланців DIN 2632/2633 
номінальна ширина DN 15 - DN 400, фланців DIN 2634/2635 номінальна ширина DN 50 - DN 300. 

2-280220.P Кріпильна плита 550 для фланців стандарту DIN з фіксуючим болтом  - азотований 763,00 € �

довжина: (a) ширина: (b) Ø: MS: (d) вага: 

550 мм 350 мм  - 25 мм 30,00 кг

2-280222 Фіксуючий болт Ø 13,8 для отвору 8.1 - воронований 16,00 € �

для кріпильної плити 280220 / 280221

довжина: (a) ширина: (b) Ø: MS: (d) вага: 

39 мм  - 14 мм  - 0,03 кг

2-280223 Фіксуючий болт Ø 17,8 для отвору 10.1 - воронований 16,00 € �

для кріпильної плити 280220 / 280221

довжина: (a) ширина: (b) Ø: MS: (d) вага: 

41 мм  - 18 мм  - 0,05 кг

2-280224 Фіксуючий болт Ø 21,8 для отвору 16.1 - воронований 16,00 € �

для кріпильної плити 280220 / 280221

довжина: (a) ширина: (b) Ø: MS: (d) вага: 

47 мм  - 22 мм  - 0,10 кг

2-280225 Фіксуючий болт Ø 25,8 для отвору 16.1 - воронований 25,00 € �

для кріпильної плити 280220 / 280221

довжина: (a) ширина: (b) Ø: MS: (d) вага: 

50 мм  - 26 мм  - 0,14 кг

2-280226 Фіксуючий болт Ø 29,8 для отвору 16.1 - воронований 25,00 € �

для кріпильної плити 280220 / 280221

довжина: (a) ширина: (b) Ø: MS: (d) вага: 

55 мм  - 30 мм  - 0,20 кг

2-280227 Фіксуючий болт Ø 32,8 для отвору 16.1 - воронований 25,00 € �

для кріпильної плити 280220 / 280221

довжина: (a) ширина: (b) Ø: MS: (d) вага: 

60 мм  - 33 мм  - 0,27 кг

MS=Товщина матеріалу; 

ФЛАНЦІ

� = В наявності на складі � = Під замовлення Детальніше див. стор. 59

= Стійкість до 
виникнення подряпин = Захист від 

зварювальних бризок = Захист від іржі
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Кріпильна плита для фланців 350 стандарту DIN

Кріпильна плита для фланців 350 приєднується до елементів Siegmund (наприклад до кутника) за 
допомогою затискних болтів. Фланці можуть бути розміщені на затискной пластини за допомогою 
фіксуючих болтів. Великі можливості відкриваються завдяки 28 мм отворам, які дозволяють закріплювати 
різні елементи. Додаткова номінальна ширина за запитом. Комплект включає: 2x фіксуючих болта 
Ø 13,8, 2x фіксуючих болта Ø 17,8, 2x фіксуючих болта Ø 21,8. Для використання затискних плит в 16 
системі потрібні такі з'єднувальні елементи, як з'єднувальний болт (Арт. 000562), комбінований болт 
(Арт. 000520) або перехідна втулка (Арт. 000546). Для використання затискних плит в 22 системі потрібні 
такі з'єднувальні елементи, як з'єднувальний болт (Арт. 028022), комбінований болт (Арт. 002822) або 
перехідна втулка (Арт. 000544). 

2-280221.P Кріпильна плита для фланців 350 стандарту DIN з фіксуючим болтом  - азотований 658,00 € �

для фланців DIN 2633, номінальна ширина DN 15 - DN 200 

довжина: (a) ширина: (b) Ø: MS: (d) вага: 

350 мм 250 мм  - 25 мм 14,00 кг

2-280222 Фіксуючий болт Ø 13,8 для отвору 8.1 - воронований 16,00 € �

для кріпильної плити 280220 / 280221

довжина: (a) ширина: (b) Ø: MS: (d) вага: 

39 мм  - 14 мм  - 0,03 кг

2-280223 Фіксуючий болт Ø 17,8 для отвору 10.1 - воронований 16,00 € �

для кріпильної плити 280220 / 280221

довжина: (a) ширина: (b) Ø: MS: (d) вага: 

41 мм  - 18 мм  - 0,05 кг

2-280224 Фіксуючий болт Ø 21,8 для отвору 16.1 - воронований 16,00 € �

для кріпильної плити 280220 / 280221

довжина: (a) ширина: (b) Ø: MS: (d) вага: 

47 мм  - 22 мм  - 0,10 кг

MS=Товщина матеріалу; 
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Кріпильна плита спеціальні норми безпеки при роботі з обладнанням ANSI / ASME

Кріпильна плита приєднується до елементів Siegmund (наприклад, до кутника) за допомогою затискних болтів. Фланці можуть бути 
розміщені на затискной пластини за допомогою фіксуючих болтів. Великі можливості відкриваються завдяки 28 мм отворів, які 
дозволяють закріплювати різні елементи. Додаткова номінальна ширина за запитом. Комплект 150 фунтів включає: 2x фіксують болта 
Ø 15,5, 2x фіксують болта Ø 18,9, 2x фіксують болта Ø 22,2. Комплект 300 фунтів включає: 2x фіксують болта Ø 15,5, 2x фіксують болта 
Ø 18,9, 2x фіксують болта Ø 22,2, 2x фіксують болта Ø 25,2. Для використання затискних плит в 16 системі потрібні такі з'єднувальні 
елементи, як з'єднувальний болт (Арт. 000562), комбінований болт (Арт. 000520) або перехідна втулка (Арт. 000546). Для використання 
затискних плит в 22 системі потрібні такі з'єднувальні елементи, як з'єднувальний болт (Арт. 028022), комбінований болт (Арт. 002822) 
або перехідна втулка (Арт. 000544). 

2-280250.P Кріпильна плита 150 Ibs з фіксуючим болтом  - азотований 716,00 € �

для фланців згідно з нормами США, ANSI / ASME B 16,5 150 lbs, від 1/2" до 8"

довжина: (a) ширина: (b) Ø: MS: (d) вага: 

350 мм 250 мм  - 25 мм 14,00 кг

2-280251.P Кріпильна плита 300 Ibs з фіксуючим болтом  - азотований 816,00 € �

для фланців згідно з нормами США, ANSI / ASME B 16,5 300 lbs, від 1/2" до 8"

довжина: (a) ширина: (b) Ø: MS: (d) вага: 

350 мм 250 мм  - 25 мм 14,00 кг

2-280252.P Кріпильна плита 400-600 Ibs з фіксуючим болтом  - азотований 850,00 € �

для фланців згідно з нормами США, ANSI / ASME B 16,5 400-600 lbs, від 1/2" до 6"

довжина: (a) ширина: (b) Ø: MS: (d) вага: 

350 мм 250 мм  - 25 мм 14,00 кг

2-280255 Фіксуючий болт Ø 15,5 - воронований 19,00 € �

для кріпильної плити 280250 / 280251 / 280252 

довжина: (a) ширина: (b) Ø: MS: (d) вага: 

39 мм  - 16 мм  - 0,03 кг

2-280256 Фіксуючий болт Ø 18,9 - воронований 19,00 € �

для кріпильної плити 280250 / 280251 / 280252 

довжина: (a) ширина: (b) Ø: MS: (d) вага: 

41 мм  - 19 мм  - 0,05 кг

2-280257 Фіксуючий болт Ø 22,2 - воронований 20,00 € �

для кріпильної плити 280250 / 280251 / 280252 

довжина: (a) ширина: (b) Ø: MS: (d) вага: 

45 мм  - 22 мм  - 0,10 кг

2-280258 Фіксуючий болт Ø 25,2 - воронований 30,00 € �

для кріпильної плити 280251 / 280252 

довжина: (a) ширина: (b) Ø: MS: (d) вага: 

50 мм  - 25 мм  - 0,14 кг

2-280259 Фіксуючий болт Ø 28,2 - воронований 31,00 € �

для кріпильної плити 280252

довжина: (a) ширина: (b) Ø: MS: (d) вага: 

50 мм  - 28 мм  - 0,16 кг

MS=Товщина матеріалу; 

ПНЕВМАТИЧНИЙ ЗАТИСК

� = В наявності на складі � = Під замовлення Детальніше див. стор. 59

= Стійкість до 
виникнення подряпин = Захист від 

зварювальних бризок = Захист від іржі
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Пневматичний затиск

Використовуючи пневматичний циліндр, Ви автоматизуєте кріплення елементів які фіксуються.  
Це істотно скорочує робочий час і витрати. До того ж автоматизація гарантує певні умови, такі як тиск 
затиску і такт.  Короткий варіант пневматичного циліндра (артикули 000850, 000851) встановлюється 
в системні отвори за допомогою адаптера. Довгий варіант пневматичного циліндра (артикул 000855) 
фіксується вкручуванням втулки з різьбленням в отвори 28 системи. Через роздільник для 8 приймачів 
(артикул 000860) пневмоциліндр з'єднується з компресором, до нього може подаватися робочий тиск 
від 1 до 10 бар. Діапазон довжини ходу в залежності від типу циліндра становить 25 мм або 50 мм. 
Напруга знімається закриттям відповідного задвижного клапана. 

0-000850 Пневматичний циліндр короткий вкл. адаптер 16 система 388,00 € �

сила вага: 

F = 650 N при 8 бар 0,90 кг

0-000851 Пневматичний циліндр короткий вкл. адаптер 28 система 373,00 € �

сила вага: 

F = 650 N при 8 бар 0,93 кг

0-000855 Пневматичний циліндр довгий для Система 28 326,00 € �

сила вага: 

F = 350 N при 8 бар 0,80 кг

0-000860 Роздільник для 8 приймачів 357,00 € �

вага: 

0,14 кг
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Пластина-адаптер

Пластина адаптера спеціально розроблена для кріплення струбцин в різних системах. Затиск 
фіксується на столі за допомогою болтів. Отвір, розташований в центрі, використовується для 
швидкого і безпечного кріплення струбцин. 

2-000570 Пластина-адаптер 28 -> 16 - воронований / азотований 56,00 € �

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 

150 мм 50 мм 35 мм 0,94 кг

2-000571.N Пластина-адаптер 28 -> 22 - азотований 56,00 € �

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 

150 мм 50 мм 35 мм 1,09 кг

2-000572.N Пластина-адаптер 22 -> 16 - азотований 56,00 € �

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 

150 мм 50 мм 25 мм 0,83 кг

Перехідний швидкозажимний болт

Комбінований швидкозатискний болт, розроблений спеціально для скріплення 
компонентів різних систем. Розмір кульки і сила затиску відповідають швидкозатискним 
болтам. Четвертий шар, розташований в центрі, зменшує внутрішнє тертя і 
збільшує силу маховика. Нова конструкція швидкозатискного болта йде з кільцями 
ущільнювачів, проте його легко очистити. Даний болт не призначений для кріплення 
U-образних блоків до стільниці! 

2-000520 Перехідний швидкозажимний болт короткий 28 -> 16 - воронований 66,00 € �

довжина: (a) Ø: SK: AM: ZK: вага: 

75 мм 40 мм 55 kN 10 Nm 10 kN 0,32 кг

2-002822 Перехідний швидкозажимний болт короткий 28 -> 22 - воронований 66,00 € �

довжина: (a) Ø: SK: AM: ZK: вага: 

88 мм 40 мм 130 kN 15 Nm 15 kN 0,45 кг

2-002216 Перехідний швидкозажимний болт короткий 22 -> 16 - воронований 61,00 € �

довжина: (a) Ø: SK: AM: ZK: вага: 

71 мм 35 мм 55 kN 10 Nm 10 kN 0,28 кг

SK=Зсуваюче зусилля; AM=момент затягування; ZK=тягове зусилля; 

СПОЛУЧНІ ЕЛЕМЕНТИ

� = В наявності на складі � = Під замовлення Детальніше див. стор. 59

= Стійкість до 
виникнення подряпин = Захист від 

зварювальних бризок = Захист від іржі
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Перехідна втулка

Редукційна втулка спеціально розроблена для затиску компонентів менших систем на 
більших системах. Вона може бути закріплена в оснащенні і, таким чином, дає можливість 
затискати її болтами інших систем. Редукційна втулка підходить для звичайних отворів, 
але не для довгастих Щоб затиснути редукційну втулку на 22 системі, потрібен довгий 
затискний болт. 

2-000545 Перехідна втулка 16 -> 28 - воронований 17,00 € �

довжина: (a) Ø: вага: 

24 мм 32 мм 0,05 кг

2-000541 Перехідна втулка 16 -> 22 - воронований 17,00 € �

потрібен довгий болт 

довжина: (a) Ø: вага: 

24 мм 27 мм 0,04 кг

2-000543 Перехідна втулка 22 -> 28 - воронований 17,00 € �

потрібен довгий болт 

довжина: (a) Ø: вага: 

36 мм 32 мм 0,08 кг

Перехідна втулка

Редукційна втулка розроблена для затиску компонентів великих систем на менших 
системах. Вона може бути закріплена в оснащенні і, таким чином, дає можливість 
затискати її болтами менших систем. Редукційна втулка підходить для звичайних і 
довгастих отворів. Щоб затиснути редукційну втулку на 22 системі, потрібен довгий 
затискний болт. 

2-000544 Перехідна втулка 28 -> 22 - воронований 17,00 € �

потрібен довгий болт 

довжина: (a) Ø: вага: 

35 мм 36 мм 0,10 кг

2-000546 Перехідна втулка 28 -> 16 - воронований 17,00 € �

довжина: (a) Ø: вага: 

29 мм 36 мм 0,07 кг

2-000542 Перехідна втулка 22 -> 16 - воронований 17,00 € �

потрібен довгий болт 

довжина: (a) Ø: вага: 

23 мм 31 мм 0,05 кг
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Перехідна втулка

Адаптерна втулка розроблена для розміщення компонентів у великих отворах системи 
(не підходить для фіксації затискними болтами). У зв'язці з гвинтовою підтримкою можна 
використовувати з компонентами інших систем. 

2-000547 Перехідна втулка 16 -> 28 - воронований 19,00 € �

довжина: (a) Ø: вага: 

40 мм 31 мм 0,12 кг

2-000549 Перехідна втулка 22 -> 28 - воронований 19,00 € �

довжина: (a) Ø: вага: 

25 мм 30 мм 0,04 кг

2-000548 Перехідна втулка 16 -> 22 - воронований 19,00 € �

довжина: (a) Ø: вага: 

18 мм 24 мм 0,02 кг

Сполучний болт потайний

З'єднувальний болт призначений для об'єднання столів різних систем. Будь-яка оснастка 
з різних систем може бути також з'єднана між собою через отвори. 

2-000562 Сполучний болт потайний 28 <-> 16 - воронований 31,00 € �

довжина: (a) Ø: вага: 

34 мм 32 мм 0,12 кг

2-028022 Сполучний болт потайний 28 <-> 22 - воронований 31,00 € �

довжина: (a) Ø: вага: 

36 мм 32 мм 0,11 кг

2-022016 Сполучний болт потайний 22 <-> 16 - воронований 28,00 € �

довжина: (a) Ø: вага: 

27 мм 27 мм 0,15 кг

СПОЛУЧНІ ЕЛЕМЕНТИ

� = В наявності на складі � = Під замовлення
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Комбінований брусок

Комбінований брусок використовується для підтримки рівній поверхні столу, 
а також для видалення ушкоджень від зварювання. Під час догляду за столом 
не можна використовувати кутові шліфувальні машини, зубчасті шайби та 
інші абразиви. Комбінований брусок ідеальний інструмент для вирівнювання 
поверхні столу. Підходить для зварювальних столів і аксесуарів без плазмового 
азотування. 

2-000942 Комбінований брусок 150x50x25 20,00 € �

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 

150 мм 50 мм 25 мм 0,42 кг

2-000940 Комбінований брусок 200x50x25 25,00 € �

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 

200 мм 50 мм 25 мм 0,56 кг

Набір CleanBasic 8x 1 літр в пляшці з розпилювачем 

С П Е Ц І А Л Ь Н А  П Р О П О З И Ц І Я

Очищувач на водній основі підходить для 
щоденного догляду за столом. У звичайних 
умовах антикорозійні компоненти запобігають 
появі іржі. Якщо через високу вологість іржі 
не уникнути, то слід припинити використання 
очищувача на водній основі. З паспортом 
безпеки можна ознайомитися в Інтернеті. 

2-000914.8

114,00 €
(замість 136,00 €)

8x 000914

ПРОДУКЦІЯ ПО ДОГЛЯДУ НА СТОЛОМ

� = В наявності на складі � = Під замовлення

8x



211

  16 22 28ПРОДУКЦІЯ ПО ДОГЛЯДУ НА СТОЛОМ

CleanBasic

Очищувач на водній основі підходить для щоденного догляду за столом. У звичайних 
умовах антикорозійні компоненти запобігають появі іржі. Якщо через високу вологість іржі 
не уникнути, то слід припинити використання очищувача на водній основі. З паспортом 
безпеки можна ознайомитися в Інтернеті. 

2-000914 CleanBasic 1 літр в пляшці з розпилювачем 17,00 € �

пляшка з розпилювачем 1 літр

вага: 

1,10 кг

2-000915 CleanBasic 5 літр 51,00 € �

каністра 5 літр

вага: 

5,20 кг

Набір CleanBasic 6x 5 літр

С П Е Ц І А Л Ь Н А  П Р О П О З И Ц І Я

Очищувач на водній основі підходить для 
щоденного догляду за столом. У звичайних 
умовах антикорозійні компоненти запобігають 
появі іржі. Якщо через високу вологість іржі 
не уникнути, то слід припинити використання 
очищувача на водній основі. З паспортом 
безпеки можна ознайомитися в Інтернеті. 

2-000915.6

256,00 €
(замість 306,00 €)

6x 000915

6x
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Засіб проти прилипання зварювальних бризок з захистом від корозії

Засіб проти прилипання не горючий, що не токсичний, легко розчинний у воді. Він захищає столи від зварювальних 
бризок. При зварюванні не викликає виділення або утворення шкідливих речовин. Також даний засіб може бути 
використано на деталях, що зварюються, зроблених наприклад зі сталі, нержавіючої сталі, алюмінію, оцинкованого 
заліза. Перед фарбуванням дані елементи необхідно обробити відповідним розчином. Для цього підходять 
вода, засоби на водній основі, кислі і нейтральні засоби для чищення (наприклад, 2% засоби проти прилипання, 
розведеного у воді). Не можна використовувати засоби від накипу або хлоровані вуглеводні. Засіб проти бризок слід 
наносити за допомогою розпилювача, щітки або кисті. Засіб однаково ефективний як у вологому, так і в сухому стані. 
Після зварювання бризки легко прибираються з обробленої поверхні. При щоденному використанні витрата засобу 
становить близько 20-30 Євро на кв.м в рік. Паспорт безпеки Ви можете знайти на нашому сайті в інтернеті. 

2-000924 Засіб проти прилипання зварювальних бризок з захистом від корозії 1 літр в пляшці з розпилювачем 20,00 € �

пляшка з розпилювачем 1 літр

вага: 

1,10 кг

2-000929 Засіб проти прилипання зварювальних бризок з захистом від корозії 1 літр в плящці з насосом 45,00 € �

пляшка з насосом 1 літр

вага: 

1,10 кг

2-000926 Засіб проти прилипання зварювальних бризок з захистом від корозії 5 літр 61,00 € �

каністра 5 літр

вага: 

5,20 кг

ПРОДУКЦІЯ ПО ДОГЛЯДУ НА СТОЛОМ

� = В наявності на складі � = Під замовлення
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Набір Засіб проти прилипання зварювальних бризок з захистом 
від корозії 8x 1 літр в пляшці з розпилювачем 

С П Е Ц І А Л Ь Н А  П Р О П О З И Ц І Я

Засіб проти прилипання не горючий, що не 
токсичний, легко розчинний у воді. Він захищає 
столи від зварювальних бризок. При зварюванні 
не викликає виділення або утворення шкідливих 
речовин. Паспорт безпеки Ви можете знайти на 
нашому сайті в інтернеті. 

2-000924.8

135,00 €
(замість 160,00 €)

8x 000924

Набір Засіб проти прилипання зварювальних бризок з захистом від корозії 6x 5 літр

С П Е Ц І А Л Ь Н А  П Р О П О З И Ц І Я

Засіб проти прилипання не горючий, що не 
токсичний, легко розчинний у воді. Він захищає 
столи від зварювальних бризок. При зварюванні 
не викликає виділення або утворення шкідливих 
речовин. Паспорт безпеки Ви можете знайти на 
нашому сайті в інтернеті. 

2-000926.6

304,00 €
(замість 366,00 €)

6x 000926

8x

6x



www.siegmund.com/Vrailsystem

РЕЙКОВА СИСТЕМА

Вільно розміщувати в  
просторі, точно і швидко...

... щоб виправдати це очікування, Siegmund пропонує Вам 
оптимальне рішення - нову рейкову систему з вбудованою 
круглою рейкою.

Високоточна установка нашої рейкової системи забезпечує 
структурований робочий простір при максимальній точності 
і мінімальній похибці. Так, наприклад, при довжині рейки 
25 м відхилення становить лише 2 мм. Таким чином, можна 
виробляти деталі на великій площині точно за розміром.

З поєднання столів, опорних рам і затискних елементів 
будується безліч варіантів кріплення будь-якого розміру. 
Використовуючи рами і опори на роликах, столи і 
пристосування до них можна легко пересувати і фіксувати 
на рейці кроком в 100 мм. За рахунок варіативності рейкової 
системи Ви зможете встановлювати і закріплювати об'єкти 
будь-якого масштабу. Рейкова система Siegmund - це якість, 
точність і економія часу.

Додаткова інформація

ПОЗИЦІОНЕР
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www.siegmund.com/Vplatformsystem

СИСТЕМА ПЛАТФОРМ

Простий і точний притиск  
великих виробів

Для задоволення постійно зростаючих потреб і для 
випередження конкурентів в варіативності і точності, ми 
розробили для Вас спеціальну платформену систему. 
Шляхом з'єднання її елементів створюється структурована 
і гранично точна робоча поверхня будь-якої площі. 
Точність забезпечується використанням сучасного 
3D-лазера. Отримана поверхня оснащена сіткою отворів 
і координатними лініями, що істотно полегшує роботу з 
великими важкими деталями. Затискна система Siegmund 
володіє великими можливостями для кріплення, тому 
Ви будете найкращим чином підготовлені для вирішення 
будь-яких завдань в майбутньому.

Платформи можуть фіксуватися як над, так і під 
підлогою. У разі, якщо робочої поверхні платформи стане 
недостатньо, її можна розширити.

Додаткова інформація

Встановіть нові стандарти 
продуктивності, ергономіки і якості

З позиціонерами Siegmund Ви працюєте в найкращому 
можливому положенні, а також збільшуєте продуктивність 
і якість. Швидка і проста обробка деталей зменшує простої 
і сприяє ергономічній роботі.

Ми пропонуємо широкий асортимент позиціонерів 
для всіх робіт зі зварювання, складання та технічного 
обслуговування. Ми також раді виготовити позиціонер 
індивідуально відповідно до Ваших вимог.

Додаткова інформація

Додаткова інформація

Детальну інформацію про ці продукти можна 
знайти в нашому основному каталозі, спеціальних 
каталогах або на сайті www.siegmund.com.
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www.siegmund.com/ 
Vpractice

Більш ніж в 50 країнах світу приватні 
майстри та промислові підприємства 
віддають перевагу надійним 
зварювальним столам Siegmund.

Ще більше ідей 
використання

ПРИКЛАДИ ВИКОРИСТАННЯ SIEGMUND ПО ВСЬОМУ СВІТУ

В якості найбільшого виробника зварювальних столів у світі, ми 
отримуємо вигоду з багатого досвіду наших міжнародних клієнтів. 
Відкрийте для себе більш ніж 200 практичних прикладів з майстерень 
наших клієнтів і скористайтесь ромаїттям застосування наших 
зварювальних столів.

• Металоконструкції  
• Сталеві конструкції 
• Технологія сипучих матеріалів  
• Харчова промисловість  
• Кораблебудування  

• Підйомно-транспортні установки 
•  Машинобудування та виробництво 

промислового устаткування  
• Робототехніка  
• ...та багато іншого
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ІНТЕР'ЄР

TURUN TERÄSKALUSTE OY, TURKU (FI)

З 1946 року компанія Turun Teräskaluste Oy (TUTEKA) займається розробкою 
і реалізацією складних виробничих проектів для морської промисловості і 
наземних споруд. Упродовж трьох поколінь компанія прагнула перевершити 
очікування своїх клієнтів в кожному проекті.

Ефективне і точне виробництво високоякісних нестандартних інтер'єрів для 
круїзних лайнерів вимагає великого і різнобічного досвіду. На фотографіях 
зображено виробництво дизайнерських меблів для круїзних лайнерів.

Зварювальні столи Siegmund дозволяють швидко і точно будувати  
навіть найвимогливіші об'єкти. "Зварювальні столи Siegmund є невід'ємною 
частиною процесу проектування і виробництва. Вони роблять роботу  
навіть з найскладнішими формами простіше, швидше і точніше."  
- Алекси Кивиниеми, магістр наук, генеральний директор Turun  
Teräskaluste Oy (TUTEKA)
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МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЇ

SYMMETRICA TECH, SUCEAVA (РУМУНІЯ)

Symmetrica Tech працює в області металообробки і промислових 
об'єктів. Будучи дочірньою компанією румунського виробника 
брущатки Symmetrica, компанія займається металевими 
конструкціями і виготовленням автоматичних ліній для виробництва 
збірних бетонних конструкцій.

Завдяки високій точності і стабільності зварювальних столів 
Siegmund, конструкції також можуть бути зафіксовані і зварені точно 
навіть на великій відстані. На фотографіях ви можете побачити 
виробництво коробки передач.
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ЛОКОМОТИВОБУДУВАННЯ

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СІМЕНС", 
МЮНХЕН (НІМЕЧЧИНА)

Через багато стадій виробничого процесу проходить один локомотив 
на заводі в Мюнхені.

На даному етапі притискається каркас опорної основи і закріплюються, 
і приварюються інші компоненти. Завдяки спеціальному поворотному 
механізму тут також відбувається оббивка підлоги конструкції жерстю.

Опорна основа довжиною близько 18 м важить майже 10 тонн.
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АМЕРИКАНСЬКІ ГІРКИ

КОМАНДИТНЕ ТОВАРИСТВО "МАУРЕР ЗЕНЕ", 
МЮНХЕН (НІМЕЧЧИНА)

Виробничий цех розміром 80х20 м повністю викладено опорно-рейковими 
системами Siegmund. У зв'язку з особливо високими навантаженнями 
отвори посилені загартованими втулками. Збірка здійснювалася фірмою 
Siegmund за допомогою сучасної 3D-лазерної техніки.

Спеціальна платформенная система, що складається з окремих елементів, 
з'єднує власні виробничі конструкції з рейкової системою. Платформні 
елементи можуть бути зафіксовані в будь-якому положенні, також як і 
столи Siegmund, вони забезпечують максимальну свободу руху.

Ілюстрації відображають, яким чином встановлюються та підганяются 
вагончики атракціону за допомогою шаблонів замовника на столах 
Siegmund. Висока точність виробництва гарантує аттракціону його безпеку.
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МОСТОБУДУВАННЯ

"МАТЕУС ШМІДТ",  
БАЛЬТРІНГЕН (НІМЕЧЧИНА)

Мінімальна похибка і максимальна експлуатація опорно-рейкових 
систем Siegmund в поєднанні зі столами на опорних рамах 
забезпечують ідеальну точністю при будівництві пішохідного моста 
довжиною 53 метри і вагою 70 тонн.
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СИСТЕМИ ДВЕРЕЙ, ЩО ОБЕРТАЮТЬСЯ

BLASI, МАЛЬБЕРГ (НІМЕЧЧИНА)

Врахочуючи найвищі вимоги компанія Blasi вже більш ніж 40 років 
виробляє автоматичні дверні системи. У співпраці з міжнародними 
архітекторами, будівельними компаніями і підрядниками компанія 
створює індивідуальні дверні системи. В офісі компанії в Малберзі 
біля 100 співробітників розробляють і виробляють автоматичні 
дверні системи для всього світу. Відділ продаж і обслуговування 
представлений 20 офісами по всьому світу. 

На фотографіях Ви отримаєте уявлення про виробництво Blasi. 
Для максимально гнучкого і точного виготовлення, дверні системи 
виробляються на восьмикутних столах Siegmund з використанням 
U-образних блоків. Ці елементи Siegmund встановлюються на 
конструкцію, розроблену компанією Blasi, для повороту виробів в 
будь-якому необхідному положенні і для виробництва з
найвищою точністю.
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ПРОТОТИПИ ВЕЛИКОГАБАРИТНИХ АВТОМОБІЛІВ

МАН ПОЛЬЩА, ПОЛЬЩА

У Стараховіце виготовляються прототипи і "макети" автобусів, які після 
проходження тесту на міцність поставляються в Мюнхен. Після успішної 
тестової стадії вони можуть увійти в серійне виробництво.

Для швидкого обслуговування постійно мінливих завдань фірма Siegmund 
встановила дві різні системи. Перша складається з опорно-рейкової 
системи кріпленням над підлогою зі спорудженої на ній конструкцією зі 
стільниць і U-образних кутників. Друга система - це поєднання круглої 
рейки і опорно-рейкової системи Siegmund із переміщуваними по ній 
чотирма столами Siegmund.

Ілюстрації відображають процес виготовлення "макетів" на попередньо 
встановленої конструкції, на якій збираються двері нового покоління 
автобусів. Самі дверні портали виробляються на другій системі.
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РОБОТОТЕХНІКА

ТБІ ІНДАСТРІЗ ГМБХ, ФЕРНВАЛЬД - 
ШТАЙНБАХ (НІМЕЧЧИНА)

TBi Industries GmbH - німецький виробник якісних зварювальних апаратів, 
що спеціалізується на розробці та виробництві зварювальних пальників. 
Особливу увагу компанія приділяє технологіям зварювальних пальників і 
очищення обладнання для роботизованого зварювання. У власному центрі 
компетенцій і технологій зварювальні столи Siegmund використовуються 
для тестового зварювання.

На знімках Ви можете побачити тестовий прогін зі зварювальним роботом. 
Маніпулятор прикріплений до стільниці за допомогою перехідної пластини. 
Точна робоча поверхня для зварювальних робіт забезпечується навіть у 
похилому положенні.
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АВТОМОБІЛЕБУДУВАННЯ/ПРОТОТИПИ

FORMULA RACING MISKOLC, MISKOLC (HU)

Formula Racing Miskolc - ініціативна група студентів-добровольців 
з університету Мишкольц в Угорщині. Члени команди - студенти з 
таких областей, як машинобудування, інформатика, економіка і 
матеріалознавство. Вони використовують свої теоретичні знання з 
практики для різних проектів в автомобільній промисловості і інших 
сферах автоспорту.

За підтримки Університету Мишкольц, їх професорів і аспірантів, 
волонтери будують гоночні автомобілі, які беруть участь в регіональних 
і національних студентських чемпіонатах, демонструючи свої навички. 
Для забезпечення якості і стабільності на змаганнях, елементи 
автомобілів виготовляються на зварювальному столі Siegmund 16.
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СТАЛЕВІ КОНСТРУКЦІЇ

КОМАНДИТНЕ ТОВАРИСТВО "МАРКТАЛЕР", 
КАЙФБОЙРЕН (НІМЕЧЧИНА)

На фото Ви бачите виробництво спеціальних контейнерів, які 
встановлюються при проведенні підземних робіт для збору бурильної 
рідини при бурінні фундаментних паль. Потрапляє в них бурильна 
суспензія накопичується в них, піддається очищенню, а потім назад 
закачується в пробурений отвір для його стабілізації.

За рахунок застосування столів Siegmund час, що витрачається на 
виробництво однієї невеликої серії, скорочується на 20-25%, так як не 
потрібно виготовлення шаблонів і зварювальних установок.

Контейнер важить 6,4 тонни, 10 метрів завдовжки і ок. 2,5 метра 
завширшки і висотою.
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АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА ПІДЙОМНО-ТРАНСПОРТНА ТЕХНІКА

КОМАНДИТНЕ ТОВАРИСТВО "СЕМЕТ  
МАШІНЕНБАУ", БРАККЕНГАЙМ (НІМЕЧЧИНА)

На фото Ви бачите телескопічний штовхач для виробництва вантажівок, 
який проходить тест на прогин і дотримання допусків.

За допомогою рейкової системи Siegmund і U-образних кутників в точках 
закріплення крана установку можна реально налаштувати.

Всі стадії створення телескопічного штовхача: від виготовлення до 
підсумкового контролю проходять перевірку за допомогою продукції 
Siegmund.

Телескопічний штовхач довжиною 8 м, важить близько. 2 тонни і має 
несуче навантаження близько 1,5 тонни.
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СТАЛЕВІ КОНСТРУКЦІЇ

GLB, SZEGED (HU)

Невелика компанія GLB займається виробництвом запасних частин, 
обладнання та спеціальних машин для індивідуального і серійного 
виробництва. Для того, щоб впоратися з різними вимогами, компанія 
розраховує на надійність зварювальних столів Siegmund і універсальних 
настільних аксесуарів.

Практичний приклад показує виробництво ланцюгового конвеєра для 
системи направляючих газового балона. Окремі частини установки 
довжиною близько 70 м були виготовлені на зварювальних столах 
Siegmund, а потім зібрані у замовника. Фіксація деталей за допомогою 
гвинтових затискачів Siegmund запобігає будь-яким зміщенням і 
забезпечує точний результат зварювання.
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ДЕРЕВООБРОБКА

АСОЦІАЦІЯ АУГСБУРГУ ХАБІТАТ E.V.   
АУГСБУРГ (НІМЕЧЧИНА)  

Habitat Augsburg e.V., дозволяє експертам, а також простим працівникам 
реалізовувати їх проекти, допомагаючи їм в ідеях, плануванні та 
впровадженні. Вони підтримують їх, забезпечуючи професійним 
обладнанням та підтримкою волонтерів інженерів-консультантів, які 
надають інструкції та активну допомогу. Таким чином Habitat формує 
простір, де користувачі можуть випробовувати нові речі, навчатися 
разом та один у одного, насолоджуватися творчістю.

Нині Habitat має повністю обладнану майстерню включаючи Робочу 
Станцію. Заплановано розширення діапазону обладнання, наприклад 
майстерню з металообробки, лабораторії Fab lab, коворкінг та інше.



230

МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЇ

FERR-VÁZ, BUDAPEST (HU)

Ferr-váz з Угорщини робить комплексні рішення і індивідуальні 
конструкції з листового металу для металообробки.

Універсальність замовлень вимагає робочих просторів, що швидко 
адаптуються і легко розширюються. Поєднуючи зварювальні столи 
Siegmund з великими упорами і затискними блоками, можна дуже 
точно затиснути і зварити великі деталі. На фотографіях ви можете 
побачити виготовлення контейнера для живлення для вагонів потягу. 
Виробництво цього продукту вимагає сертифікату CL1 EN 15085.
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ШАБЛОНИ

АГРІКОН КАМ КФТ, КІШКУНМАЙША

З 1993 компанія Agrikon Kam Kft. виробляє кабіни водіїв для 
будівельної техніки, тракторів і легкових автомобілів. При зварюванні 
окремих елементів кабіни, компанія розраховує на якість і надійність 
зварювально-складальних столів Siegmund.

У цій серії зображень Ви можете побачити збірку шаблонів для 
виробництва кранових кабін. Регульовані затискачі і упори 
дозволяють точно фіксувати і зварювати шаблони без викривлень. 
При необхідності зміни шаблону, завдяки варіативному оснащенні, 
можливо внести зміни в найкоротші терміни.
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УСТАНОВКИ ВИСОКОГО ТИСКУ

BHDT GMBH, ХЬОНІГСБЕРГ (АВСТРІЯ)

Столи Siegmund використовуються для попередніх заготовок 
трубопроводів. Завдяки високій точності столів можливе проведення 
систематичних проміжних і кінцевих вимірювань. При цьому з'являється 
не тільки потенціал економії при безпосередньому виконанні робіт таких 
як збірка, але також скорочується час чистової обробки.
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ВИРОБНИЦТВО ПОЇЗДІВ

АТ "ШТАДЛЕР БУСНАНГ", БУСНАНГ 
(ШВЕЙЦАРІЯ)

Виготовляються козирок і модулі захисту від ударних впливів для 
моторного вагона. Ці та інші окремі компоненти з алюмінію виробляються 
на столах Siegmund. Потім вони приварюються до моторного вагону.
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ВЕРСТАКОБУДУВАННЯ 

КУН-ГЕЛЬДРОП БВ, ГЕЛЬДРОП 
(НІДЕРЛАНДИ)

Kuhn-Geldrop BV входить до складу міжнародної групи KUHN з лютого 
2009 року, яка продає сільськогосподарську техніку і транспортні 
засоби. Підрозділ в місті Гельдроп відповідає за розробку і виробництво 
пакетувальних пресів і намотувальних верстатів.

В даному прикладі Ви бачите виробництво частини преса для сіна. Щоб 
отримати максимально можливу робочу поверхню, були з'єднані два 
зварювальних стола Siegmund, що забезпечує плавний затиск і точне 
зварювання довгих компонентів.
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ІНТЕР'ЄР

S-FABER KFT., KECSKEMÉT (HU)

S-Faber з Угорщини спеціалізується на виробництві унікальних меблів для 
магазинів. Вони працюють з різними матеріалами, такими як забарвлені і 
хромовані металеві елементи і нержавіюча сталь.

На зображенні показано виготовлення полиці дисплея. Форма і розмір 
деталей часто нестандартна, тому модульна система Siegmund пропонує 
швидкозмінну і гнучку робочу поверхню.
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СТАЛЕВІ КОНСТРУКЦІЇ

SCITEEX, ВАРШАВА (ПОЛЬЩА)

Легко збільшується - Більше робочої поверхні, більше свободи.  

При роботі з великими елементами, які вимагають безшовного 
кріплення на площині, система платформ, створена з листів і столів, - 
відмінне рішення, вже реалізоване багатьма клієнтами.

Кількість повторних заявок на цю систему доводить, що дане рішення 
себе добре зарекомендувало. Ваша вигода в результаті - виробництво 
великих елементів точно і швидко.
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МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЇ

БАКС МЕТАЛ, БЕРГЕЙК (НІДЕРЛАНДИ)

Ось уже понад 25 років компанія Bax Metaal з Нідерландів славиться 
своїми ноу-хау, якістю і надійністю у виготовленні на замовлення листових 
і трубних конструкцій зі сталі, нержавіючої сталі та алюмінію. У своїй роботі 
компанія Bax Metaal спирається на якість зварювальних столів світового 
лідера. До початку фактичного виробництва проекти розробляються 
спільно з замовником у власному конструкторському відділі. 3D-моделі від 
Siegmund пропонують ідеальну основу для точного і швидкого планування. 
Після цього етапу можливо оцінити технологію і реалізацію індивідуальних 
особливостей проектів. Запуск у виробництво можливий тільки після 
точного планування і узгодження продукту з замовником. Bax Metaal 
надає великого значення ефективності та точності, тому майже всі етапи 
виробництва здійснюються на зварювальних столах Siegmund. Завдяки 
гнучкій робочій поверхні, різні проекти реалізуються з високою точністю. 
Короткий час переналагодження також дозволяє Bax Metaal виробляти 
конкурентоспроможну продукцію і знайти ефективне і економічне вигідне 
рішення для кожного проекту.
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МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЇ

ГЕТЦНЕР ТЕКСТІЛ, БЛЮДЕНЦ (АВСТРІЯ)

Getzner Textil, створена в 1818 році, є провідним виробником 
високоякісних тканин для одягу і одним з провідних постачальників 
модних тканин для сорочок. Корпоративний одяг, а також технічні 
тканини розширюють асортимент продукції. Інноваційний шлях, на думку 
співробітників Getzner Textil AG, є однією з головних причин, завдяки 
якій компанія здатна підтримувати і розширювати свої позиції як в 
стратегічному, так і в оперативному плані, незважаючи на те, що умови на 
ринку постійно змінюються. Для того, щоб мати можливість адаптувати і 
розширювати своє виробництво швидко і незалежно, Getzner робить вибір 
на користь зварювально-складальних систем Siegmund. На фотографіях 
Ви бачите процес створення захисту для кабелю високої напруги, а також 
виробництво спеціального столу для систем дозування. Після процесу 
зварювання близько 9 - 10 годин, цей стіл перевертають і встановлюють в 
нього контейнери (3x 1000 літрів) для текстильного виробництва.
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ТЕХНОЛОГІЯ ЗВАРЮВАННЯ

HDB INDUSTRIEHANDEL GMBH,  
HERSCHBACH (НІМЕЧЧИНА)

В компанії нараховується приблизно 10 співробітників, що охоплює відділ 
продаж, службу підтримки клієнтів, а також технічних спеціалістів, які 
завжди гарантують оптимальний сервіс для їх клієнтів. Склад, офіси, 
демонстраційний зал та станція технічного обслуговування доступні в 
багатьох регіонах, щоб забезпечити найкраще обслуговування. Компанія 
HDB Schweissshop займається техноголіями зварювання всіх видів. На 
їхньому YouTube каналі пропонується допомога для зварювальників, чи 
то навчальні посібники або пояснювальні відео про TIG, MAG, MIG, Ehand, 
плазмове зварювання та різання. Через призму життя зварювальника, 
вони показують, які існують можливості у технологіях зварювання, і що 
зварювання - це мистецтво.
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МАШИНОБУДУВАННЯ ТА ВИРОБНИЦТВО ПРОМИСЛОВОГО УСТАТКУВАННЯ

ТОВ ВЕЛДМАТІК,  
СІГЕТСЕНТМІКЛОШ (УГОРЩИНА)

Заснована в 1994 році, компанія Weldmatic Ltd. спеціалізується на 
розробці автоматизованих систем для зварювальних технологій.  
Вони також розробляють індивідуальні рішення, такі як подовжні 
зварювальні машини для будівництва труб і контейнерів. 

У фотогалереї Ви можете побачити регулюєму подовжню зварювальну 
машину встановлену на U-подібних блоках Siegmund. Для того, щоб 
машина виконувала якісні зварювальні шви, її рейкова система має 
встановлена дуже точно. Конструкція з U-подібних блоків Siegmund 
в такому випадку є ідеальною базою і має набагато менше витрат на 
придбання у порівнянні з продуктами конкурентів. До того ж, вона 
проста у використанні. 
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СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

SAATGUT STAUDERER, ГРОСАЙТИНГЕН 
(НІМЕЧЧИНА)

Сільськогосподарський бізнес Stauderer керується вже четвертим 
поколінням. Сімейна справа пов̀ язана із землеробством та виробництвом 
насіння на власному заводі. На зварювальному столі Siegmund 
виробляються всі необхідні ремонтні роботи. Конструкції та компоненти 
для заводу також виробляються на столі.

На знімках зображена драбина, яка веде до платформи безпечності 
насіннєвого резервуару. На зварювальному столі Siegmund 16 системи всі 
елементи драбини можуть бути закріплені та точно зварені разом.
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SIEGMUND ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ

КАТАЛОГ ТОВАРІВ І ПРИКЛАДІВ 
ВИКОРИСТАННЯ НА 768 СТОРІНКАХ

• повний огляд нашого асортименту
• спеціальні конструкції, такі як: столи Т-слот, восьмикутні і інші
• складські позиції відзначені
• детальна технічна довідка
• приклади використання для всіх виробів
• більш детальна інформація про рейкові та платформні системи Siegmund
• великий вибір наборів аксесуарів
• багато цікавих прикладів з практики
• посилання на відеоролики виробів
• Інформація про компанію
• доступний на 32 мовах
• всі ціни

Каталог товарів і аксесуарів доступний 
і на вашій рідній мові.

Каталог товарів і рішень
сторінок

Товари & Акції
сторінок

Каталог Workstation
сторінок

Позиціонер ФлаєрWorkstation Флаєр
сторіноксторінок

ЗАМОВЛЕННЯ КАТАЛОГІВ:

Просто відмітьте і ми із задоволенням вишлемо вам матеріал 
безкоштовно. Надіслати бланк замовлення вашому дилеру.

Або замовте через ншу онлайн-форму:  
www.siegmund.com/catalog-order

Адреса / Контакти / Друк компанії

Ціни вказані з ПДВ, без упаковки та траспортних витрат. При самовивезенні ми враховуємо витрати на упаковку для System 28 / 22 (Basic / Professional 750 / Professional Extreme 8.7 / 
Professional Extreme 8.8) у розмірі € 95 - 125 і для System 16 (Basic / Professional 750 / Professional Extreme 8.7) у розмірі € 75 - 125. Допустима зміна технічних параметрів. Перепродаж 
дозволений за погодженням сторін. Діють наші загальні умови договору. Допускаються зміни цін і друкарської помилки.

Всі тексти, малюнки та елементи дизайну захищені авторським правом Bernd Siegmund GmbH. Жодна частина цього Флаєру не може бути відредагована аналоговим, цифровим, або  
будь-яким іншим способом, не може бути розмножена або надрукована без письмової згоди правовласника. Порушники  будуть переслідуватися за законом.  
© 2019 Bernd Siegmund GmbH
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FC Augsburg, 1. Bundesliga
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Офіційний партнер та спонсор

Ф О Т О Г Р А Ф І Ї  С Е З О Н У  2 0 1 8  /  2 0 1 9

Наш перший сезон в якості спонсора ФК Аугсбург пройшов зі схрещеними в надії пальцями, в підтримці,  
захопленні і святкуванні перемог – Зігмунд пишається проведеним сезоном разом з ФК Аугсбург.

Mario Götze (DE), Felix Götze (DE)Robert Lewandowski (PL), Reece Oxford (UK)

Arjen Robben (NL), Daniel Baier (DE)
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Святкування забитого голу: Гравці ФК Аугсбург святкують забитий гол



www.siegmund.com/Vexhibition-info

Спеціалізовані виставки: Німеччина

EMO, Hannover
16.09. – 21.09.2019
Павільйон 16, Стенд H15

Blechexpo, Stuttgart
05.11. – 08.11.2019
Павільйон 7, Стенд 7316

Nortec, Hamburg
21.01. – 24.01.2020

Metav, Duesseldorf
10.03. – 13.03.2020

Календар виставок 
також знайдете тут:

ВИРОБНИК:

Bernd Siegmund GmbH
Landsberger Str. 180
86507 Oberottmarshausen
Німеччина (Баварія)
Телефон (0049) 0 82 03 / 96 07 - 0
Факс (0049) 0 82 03 / 96 07 - 33
E-Mail: info@siegmund.com
www.siegmund.com

ВАШ ДИЛЕР:

Інформація про інші продукти не потрібна


