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Produkter & kampanjer 

VÅR INNOVATION:  
FÖRSPÄNNING, BOCKNING OCH RÄTNING
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Svetsbord från världsmarknadsledare –
Vi erbjuder grunden för noggrannhet  
och snabbt arbete. Ännu mer kvalitet med  
betydligt lägre produktionskostnader. 

KÄRA KUND,

Precisionsspänningsbord med modulära tillbehör är numera standardutrustning  
i många produktionsanläggningar. Som världens största tillverkare av svets-  
och spännborstar står vi i framkant i vår bransch. Bland annat erbjuder vi dig  
det hårdast härdade svetsbordet – Professional Extreme 8.8 (material jämförelse  
på sidorna 22 och 23).

Om du inte har några Siegmund-produkter än, kommer det första svetsbordet redan 
att övertyga dig om dess fördelar. Den som någonsin har arbetat med Siegmund 
svets- och spänn-bordssystem vill fortsätta använda våra produkter för projekt eller 
framtida projekt.

Siegmund svets- och spänn-bord medför en enorm minskning av arbetsbelastningen 
och tidsbesparingar för alla potentiella användare. Oavsett om du producerar 
enskilda bitar eller massproducerade föremål - ett precisionsspännebord betalar  
sig snabbt.  

En höjdpunkt i detta flygblad är de många specialerbjudandena samt nya produkter 
och innovationer. Nästan alla produkter från Siegmund finns i härdad form. 
Tillsammans med ditt svets- och spännbord, ger detta en pålitlig och långvarig 
grund för dina projekt.
  

Leta efter den här symbolen för att identifiera våra nya produkter. Alla 
produkter har symboler för att specificera material och ytfinish. Ytterligare 
information finns på sidorna 42 och 43.
 
Punkten bredvid varje artikel visar lagerstatusen. På Siegmund är nästan alla 
produkter ständigt på lager och redo för omedelbar leverans.
� = Produkt framställt för lager
� = Produkt framställt på beställning
 
Detta flygblad är bara ett utdrag ur Bernd Siegmund GmbHs produktsortiment. 
Hela produktutbudet och mer information om våra innovationer finns i vår nya 
huvudkatalog (768 sidor), våra specialkataloger eller online på www.siegmund.com.

Övertyga dig själv om kvaliteten på våra produkter och besök oss på en mässa.

Nästa mässdatum finns på baksidan av detta flygblad. 

Hälsningar
Bernd Siegmund

Hälsningar
Daniel Siegmund
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Unika material, som utvecklats av Siegmund,  
erbjuder funktioner som inte används i 
konventionella svetsbord. Låt oss övertyga dig.  

VÅRA STYRKOR – DINA FÖRDELAR: 

HÅRDASTE SVETSBORDEN 
• Extraordinär hårdhet på grund av specialutvecklade legeringar 

vid Professional Extreme svetsbord
• Mer korrosionsbeständigt, slitstarkt och långvarigt på grund av 

plasmatitrering i svetsborden
• Betydligt mindre vidhäftning av svetsloppor
• Bordstytan även efter flera års användning av de härdade 

versionerna (Professional Extreme 8.7 och 8.8)

TILLBEHÖR TILL YTANS HÅRDHET 
• Förbättrat skydd mot rost
• Förbättrat skydd mot repor
• Förbättrat skydd mot svetsloppor

INNOVATIVT MODULSYSTEM 
• Modulär, kompatibel, individuell –  

ett svets- och klämsystem enligt dina krav
• Särskilda lösningar enligt kundens krav

STORLEK
• Som den största tillverkaren av svetsbord har vi ett 

återförsäljarnätverk i mer än 50 olika länder
• Stort team av utvecklare i ständig kontakt med våra kunder

KVALITET
• Produkt innovationer, högkvalitativa material,  

exakt bearbetning
• Kontinuerlig utveckling av produkterna i samarbete  

med kunder och vår erfarenhet

LAGERMÖJLIGHET
• 26 000 m² lagerutrymme 
• Ca. 2.000 – 5.000 svets- och spännbord och  

ca. 1 miljon tillbehör i lager



Oberottmarshausen (D) 

Deggingen (D)

Skawina (PL)

Lublin (PL)

Großaitingen (D)
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Förutom våra redan befintliga logistik-  
och produktionsanläggningar har en ny 
byggnad byggts i Oberottmarshausen.

VÅRT MÅL: NUTIDENS TILLGÄNGLIGHET

Bernd Siegmund GmbH har under många år framgångsrikt tillverkat och distribuerat 
svets- och spännbordssystem över hela världen. Som världsmarknadsledare har vi mer 
än 60 000 m² tillgängligt för produktion och lagring av våra svetsbord och tillbehör 
inom koncernen, inklusive vår nya byggnad i Oberottmarshausen och Skawina.  

Vid det nya huvudkontoret i Oberottmarshausen (ca 5 km från Großaitingen) har 
ett nytt lager byggts, med ett totalt lagerområde på 18 000 m². Med en kraftigt 
ökad lagringskapacitet kan vi sänka leveranstiderna över hela världen och delar vår 
värdefulla placering med andra märken som Amazon, BMW, Aldi och Lidl.

Platser där våra företag är belägna: 
Oberottmarshausen (D), Grossaitingen (D), Deggingen (D), 
Gossau (CH), Skawina (PL), Lublin (PL), Ningbo (CN).  

Driftsområde ca. 150 000 m², 
Produktionsområde och lager ca. 60 000 m²

Från och med augusti 2018



www.siegmund.com
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I över 50 olika länder förlitar sig dagligen 
hantverkare och industriföretagare på 
Siegmunds svetsbord.

SIEGMUND INTERNET & ONLINESHOP

Som global marknadsledare inom precisionssvetsbord vi har 
affärsförbindelser med över 50 länder. Därför är absolut nödvändigt 
för oss internationell närvaro på nätet.   

Det är vår ambition att kommunicera på ditt nationella språk.  
Vi presenterar oss redan i ca. 30 språk i vår flygblad, huvudkatalog 
samt på World Wide Web.  

Besök vår hemsida och upptäck vårt hela sortiment samt många 
applikationsvideor och specialerbjudanden. Du kan beställa våra 
produkter 24 timmar om dygnet med bara ett klick.  

Ytterligare information på sidorna 6 och 7  
eller på www.siegmund.com



www.siegmund.com

www.siegmund.com/Vmovies www.siegmund.com/Vpractise www.siegmund.com/Vexhibition-info
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Besök oss på www.siegmund.com och få en 
digital inblick i Siegmunds värld.

FILMER OCH VIDEOR

Många produkt- och användningsvideor 
samt filmer från våra mässor och filmer 
på våra extraordinära uthållighetstestet 
på vårt extremt tuffa Professional 
Extreme svetsbord.

SIEGMUND I ARBETE

Användningsexempel från ett brett 
utbud av användare och sektorer från 
hela världen.

ALLA UTSTÄLLNINGSDATUM

Övertyga dig själv om kvaliteten på 
våra produkter och besök oss i vår 
utställningsmonter.  Alla utställningsdatum 
i Tyskland och hela världen finns i vår 
utställningskalender.



www.siegmund.com/Vactualflyer www.siegmund.com/Vassembly www.siegmund.com
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Gå till www.siegmund.com.
Vi ser fram emot ditt besök!

NUVARANDE MEDIA

Alla aktuella flygblad och 
kataloger finns också att ladda 
ner på vår hemsida.

MONTERINGSANVISNINGAR

Våra monteringsanvisningar hjälper 
dig steg för steg vid installationen av 
Siegmunds svets- och klämbordssystem.

ALLA TILLBEHÖR OCH  
ALUMINIUM SET

Alla tillbehörssatser och specialsatser 
inklusive produkter från vår aluminiumserie 
finns i vår webbshop.



SUB TABLE BOX 

SYSTEM 16 BASIC SYSTEM 16 SYSTEM 22

SYSTEM 28 BASIC SYSTEM 28
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NY HOS SIEGMUND

Dina verktyg finns alltid till hands.
Funktionella lådor till Siegmund svetsbord. 
Finns nu även till System 16, 22 och Basic.

Sida 78 Sida 78 Sida 112

Sida 176 Sida 176

SKRUVSTYCKE

Grundutrustningen för varje verkstad är ett pålitligt 
skruvstäd. Vi erbjuder dig rätt skruvstäd för varje 
Siegmund bord.

System 16: Sida 80
System 22: Sida 112
System 28: Sida 178



SIEGMUND PREMIUM LIGHT

UPPLEV  
INNOVATIONER LIVE!
Besök oss på Euroblech i Hannover
23.10 – 26.10.2018: Hall 14, Monter K18

För att spänna fast dina arbetsstycken, erbjuder vi nu  
lättare produkter som har mindre inverkan på maximal  
belastning och är enklare att hantera.  

Åttkantiga bord från sidan 41
Square U-bord från sidan 143

RIKT OCH KLÄMPRESS SYSTEM 28

Rikta deformerade stålprodukter eller ta bort oönskade ojämnheter eller spänningar  
i materialet utan problem med Siegmunds nya rätnings- och klämpress.

från sidan 184

Det finns inga kvalitetsförluster trots tunnare materialtjocklek! Vi har utve 
cklat en light version av vår beprövade speciallegering Professional Extreme X8.7, 
som används här. Detta ger dig alla fördelar med Professional Extreme 8.7.  

Speciellt när de används i kombination med positioner eller robotceller, kan du  
arbeta mer effektivt tack vare deras låga vikt.
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NY HOS SIEGMUND

ÅTTKANTIGA BORD SYSTEM 22

Åttkantiga bord för System 22 är tillgängliga nu.

Sida 39

YTTERLIGARE STORLEKAR I SYSTEM 22

Ännu mer variation – 
ytterligare bordsstorlekar i system 22.

Sida 32

NY DESIGN FÖR KLÄMMOR I SYSTEM 22 HÄRDADE VERKTYG

Alla klämmor i System 22 är 
nu tillgängliga i en ny design.

från sidan 100

Från och med nu kan du få ytterligare 
tillbehör i nitrerad version med de många 
kända fördelarna.
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NY 2019 UPPLEV 
INNOVATIONER LIVE!
Besök oss på Euroblech i Hannover
23.10 – 26.10.2018: Hall 14, Monter K18

SNABBSPÄNNBULT MED HANDTAG

Med snabbspännbulten med handtag kan komponenterna 
snabbt och enkelt klämmas fast utan några extra verktyg.

Tillgänglig från 01.04.2019.

JUSTERBART I HÖJDLED

Det höjdjusterbara stödet med skala erbjuder  
en solid stödyta och kan användas i alla hål.
Tillgängligt för System 16, 22 och 28

Tillgänglig från 01.04.2019.

Mer information går att hitta 
i vår huvudkatalog eller på 
www.siegmund.com



www.siegmund.com/catalog-order

Vår nya produkt- och  
tillbehörskatalog finns nu  
tillgänglig på ditt språk!

768 sidor
Siegmund produkter,  

tillbehör,  
praktiska exempel  

och mycket mer

B E S TÄ L L  G R AT I S  N U :

• Fullständig översikt över vårt hela sortiment
• Speciella mönster som t-spår bord, åttkantiga bord och många fler
• Detaljerad teknisk information
• Applikationsprover för varje artikel
• Omfattande information om Siegmund-plattformen och järnvägssystemet
• Tillgänglig på 32 olika språk
• alla priser För att beställa en gratis katalog; 

skanna QR-koden eller fyll i 
orderformuläret på sidan 242.



282216
28 32 34

16 – –

38 39 40

44 86 118

50 90 126

62 96 146

66 100 152

72 104 162

73 108 167

76 110 170

78 113 176

80 112 178

– – 184

186

188

191

192

196
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Siegmund i praktiken
från sidan 206INNEHÅLL

SYSTEM

Ytterligare tillbehör och reservdelar finns i Siegmunds produkt- och applikationskatalog.  
Du kan beställa vår huvudkatalog på sidan 242 eller på www.siegmund.com/catalog kostnadsfritt.

BORD / BORDSBEN / UPPSÄTTNINGAR

SIEGMUND WORKSTATION

ÅTTKANTIGA BORD

STOPP

VINKLAR

BULTAR

TVINGAR

PRISMOR

STÖDER

QUICK-CHANGE KLÄMMA

SUB TABLE BOX

TILLBEHÖR

RIKT OCH KLÄMPRESS

MAGNETISKA FASTSPÄNNING TEKNIK

FLÄNS

HYDRALISK TVING

ANSLUTA ELEMENT

UNDERHÅLL



SUB TABLE BOX
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DINA VERKTYG ALLTID TILLHANDS

Skapa förvaringsutrymme under ditt svetsbord  
med det praktiska Sub Table Box av Siegmund.

ORGANISATION OCH LAGRINGSUTRYMME
Med Siegmund ST Box har du alltid dina 
verktyg till hands. Skapa lagringsutrymme och 
organisation på svetsbordet.

360 mm utrymme för lådor

LAST KAPACITET
ST Box klarar högst ca. 100 kg belastning.  
Varje låda har en maximal belastning på ca. 50 kg.

VÄLSKYDDAD
Den tillslutande utformningen skyddar 
innehållet i lådorna från smuts och svetsloppor.

MONTERING
Oavsett storleken på bordet eller 
täckplåten kan ST Box fästas på varje 
Siegmund-svetsbord.

INSTALLATION
Vid varje leverans får du även 
monteringsanvisningar. Efter 
montering kan du enkelt fästa ST Box 
på svetsbordet.



System 22

System 28 Basic

System 16

System 16 Basic

System 28

Mått ST Box (L x B x H):
630 x 510 x 420 mm  

Vikt ST Box utan lådor:
ca. 36 kg

Från och med nu är  
Siegmund ST Box också tillgänglig  

för system 16 och 22 och Basic-borden.

ST BOX FÖR SVETSBORD

Information, 
priser och 
specialerbjudanden 
se sidan 78

ST BOX FÖR SVETSBORD

Information, 
priser och 
specialerbjudanden 
se sidan 78

ST BOX FÖR SVETSBORD

Information, 
priser och 
specialerbjudanden 
se sidan 112

ST BOX FÖR SVETSBORD

Information, 
priser och 
specialerbjudanden 
se sidan 176

ST BOX FÖR SVETSBORD

Information, 
priser och 
specialerbjudanden 
se sidan 176
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ALLSIDIG ARBETSSTATION

EN BORDSPLATTA MED
EXTRAORDINÄR HÖG BASHÅRDHET

Material bordsplatta 1200 x 800 x 12 mm: 
tillverkad av specialutvecklad legering Siegmund X8.7
(utan plasma nitrering) 

Dina fördelar: 
Motståndskraftig mot repor, utmärkt slagmotstånd,  
hög punktbelastning och lång livslängd

HÅL
Borrhålen har en diameter på 16 mm och på 
ytan är det en 50x50 mm måttskala Självklart 
är alla Siegmund-tillbehören kompatibla med 
Siegmund Workstation.

SMUTSSKYDD
Två plåtar under bordplattan skyddar dina 
verktyg från svetssprut och smuts. För rengöring 
kan du dra ut plåten som lådor.

FÖTTER
Kombinationen av bordsben och bordsben 
med hjul gör Siegmund Workstation mobil. 
Basplattorna är finjusterbara och möjliggör 
en exakt arbetsyta.
(Castor valfritt)

KAPACITET
Siegmunds Workstation med basplatta har en 
totalvikt på ca. 1.000 kg. Vänligen observera att när 
hjul används, sänks lastkapaciteten till ca. 400 kg.

TILLRÄCKLIG FÖRVARING
Siegmund Workstation har definierat lagringsutrymme för många 
Siegmund-artiklar. Olika tillbehör kan lagras på hyllorna. På detta 
sätt är allt inom räckhåll. Du kan komplettera din workstation med 
praktiska lådor i olika höjder. I dessa får du plats för alla typer av 
verktyg. Uppgradering är möjligt när som helst.

600 mm utrymme för lådor till vänster och på höger sida.
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Vår Siegmund Workstation tilldelades  
BÄSTA INDUSTRIPRISET 2018
i kategorin "Produktion teknik".

Storlek Workstation (L x B x H)
1200 x 800 x 850 mm 

Vikt utan hjul och lådor: 
ca. 139 kg

SPECIALERBJUDANDE

Bordsskivan är tillverkad av genomhärdad verktygsstål 
av specialutvecklad legering Siegmund X8.7

Hål Ø 16 mm   
Borrhålsavstånd på bordsskiva är 50 mm

Varje Workstation kommer att levereras med  
en monteringsanvisning för självmontering.

INKL. VERKTYGSHÅLLARE, LÅDOR OCH TILLBEHÖR

21.218 SEK
Artikelnr. 2-167193

inklusive

Prisen är i SEK ex moms, Transportkostnad tillkommer.
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SPECIALERBJUDANDEN

inkl. verktygshållare  
och tillbehör

17.227 SEK
Artikelnr. 2-167100

Bordsskivan är tillverkad av genomhärdad verktygsstål 
av specialutvecklad legering Siegmund X8.7

Hål Ø 16 mm   
Borrhålsavstånd på bordsskiva är 50 mm

Medföljande tillbehör:

600 mm utrymme  
för lådor till vänster  
och på höger sida.

600 mm  
utrymme för lådor  

till vänster  
och på höger sida.

600 mm  
utrymme för  

lådor till vänster  
och på höger sida.

Hyllor, stift och prisma hållare och verktygsvägg  
kan monteras både till vänster och höger.

inkl. verktygshållare

11.477 SEK
Artikelnr. 2-164001

Basic version
utan verktygshållare eller tillbehör

10.327 SEK
Artikelnr. 2-164002

Prisen är i SEK ex moms, Transportkostnad tillkommer.
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KONFIGURATION
Låda 60 mm
max. lastkapacitet ca. 50 kg

Tilläggsavgift

1.242 SEK
Artikelnr. 2-004200

Låda 120 mm
max. lastkapacitet ca. 50 kg

Tilläggsavgift

1.426 SEK
Artikelnr. 2-004205

Låda 180 mm
max. lastkapacitet ca. 50 kg

Tilläggsavgift

1.530 SEK
Artikelnr. 2-004210

Låda 240 mm
max. lastkapacitet ca. 50 kg

Tilläggsavgift

1.633 SEK
Artikelnr. 2-004215

Premium skruvstäd
inkl. adapterplatta och bult

Tilläggsavgift

2.369 SEK
Artikelnr. 2-004300

Utrustning med 4 hjul
Kapacitet Workstation ca. 400 kg

Tilläggsavgift

1.311 SEK
Artikelnr. 2-004100

Genom att vrida basplattan upp- eller  
nedåt kan du växla mellan fot och hjul.

Perforerad platta
1200 x 800 x 12 mm, 
Genom härdat verktygsstål speciell legering Siegmund X8.7
Hål Ø 16 mm , Borrhålsavstånd på bordsskiva är 50 mm

6.567 SEK
Artikelnr. 2-164003

Tvinghållare

Tilläggsavgift

219 SEK
Artikelnr. 2-164030

Hylla
max. lastkapacitet ca. 10 kg

Tilläggsavgift

230 SEK
Artikelnr. 2-004020

Pin och prismhållare

Tilläggsavgift

265 SEK
Artikelnr. 2-164035

Verktygsvägg inkl. hylla
Hylla stor: max. lastkapacitet ca. 30 kg

Tilläggsavgift

851 SEK
Artikelnr. 2-004025

MONTERING OCH  
INSTALLATION

Du kan enkelt själv montera ihop din 
workstation. En monteringsinstruktion 
med "steg för steg" ingår i varje 
leverans av en workstation.

Exempel på kompletterande alternativ



SIEGMUND WORKSTATION
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INOM OMRÅDET 

PLÅTBEARBETNING OCH  
RÖRLEDNINGSKONSTRUKTION –  
STERN EDELSTAHL GMBH, GERMANY 

Företaget "Stern Edelstahl GmbH" från Tyskland bygger på  
erfarenheter från många generationer och erbjuder kompetent service 
inom rörledningskonstruktion, anläggningskonstruktion, vatten och 
avloppsteknik samt plåtbearbetning. För att alltid erbjuda sina kunder 
högsta kvalitet och pålitlighet tillverkar Stern Edelstahl sina produkter  
på Siegmunds svetsbord och den nya Siegmund Workstation.

På bilderna kan du se produktionen av rördelar samt plåtmontage. Alla 
komponenter kan spännas fast och svetsas ihop på arbetsstationen. 

Med Workstation har jag  
mycket utrymme och jag kan  

spänna fast allt väldigt lätt. 
[Florian Fleischmann metalworker hos Stern Edelstahl GmbH] 



PROFESSIONAL 750 PROFESSIONAL 750 PROFESSIONAL EXTREME 8.7 PROFESSIONAL EXTREME 8.8
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Professional 750 *

Professional Extreme 8.7 *

Professional Extreme 8.8 *

www.siegmund.com/ 
Vplasmanitration
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SVETSBORD
Basmaterialet är en grundläggande 
förutsättning för en hög hårdhet och en  
lång livslängd.  

 Om ni väljer ett Siegmund bord kommer ni  
att spara pengar. Tack vare den överlägsna 
kvaliteten på våra svetsbord får du ett verktyg 
som hjälper dig att arbeta med betydligt mer 
precision och lägre felfrekvens. 

utan plasmanitrering med plasmanitrering med plasmanitrering med plasmanitrering

Hårdhet i Vickers Bas hårdhet ca. 165 – 220 Vickers Bas hårdhet ca. 165 – 220 Vickers
Ythårdhet ca. 450 – 750 Vickers

Bas hårdhet ca. 280 – 340 Vickers
Ythårdhet ca. 450 – 850 Vickers

Bas hårdhet ca. 360 – 420 Vickers
Ythårdhet ca. 500 – 900 Vickers

Material

  

Bas hårdhet

Ythårdhet

Slagtålig

Reptålig

Skydd mot svetsstänk

Korrosionsbeständighet

Lastkapacitet

Planhet ger nya förutsättningar

Underhåll av planhet under hård användning

Hållbarhet

Betäckning standard  
material S355J2+N  

BAR-Beläggning  
Järnnitrid  
Transient regionen  

Betäckning standard  
material S355J2+N   

Transient regionen  
Järnnitrid  
BAR-Beläggning 

Med vår utvärdering, vill vi göra det lättare för dig att jämföra de olika materialen och hjälpa dig att välja rätt svetsbord. 
Gäller även alla Basic svetsbord System 28.
Gäller även alla Basic svetsbord System 16.

JÄMFÖRELSE AV HÅRDHET: YTHÅRDHET 
Plasmanitrering och efterföljande BAR-beläggning skyddar mot repor, korrosion och svetslopper. 

Ungefär värde i hårdhet  

med plasmanitrering 



PROFESSIONAL 750 PROFESSIONAL 750 PROFESSIONAL EXTREME 8.7 PROFESSIONAL EXTREME 8.8

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



150 250 350 450

Basic / Professional 750

Professional Extreme 8.7

Professional Extreme 8.8

www.siegmund.com/ 
Vhardness
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utan plasmanitrering med plasmanitrering med plasmanitrering med plasmanitrering

Hårdhet i Vickers Bas hårdhet ca. 165 – 220 Vickers Bas hårdhet ca. 165 – 220 Vickers
Ythårdhet ca. 450 – 750 Vickers

Bas hårdhet ca. 280 – 340 Vickers
Ythårdhet ca. 450 – 850 Vickers

Bas hårdhet ca. 360 – 420 Vickers
Ythårdhet ca. 500 – 900 Vickers

Material

  

Bas hårdhet

Ythårdhet

Slagtålig

Reptålig

Skydd mot svetsstänk

Korrosionsbeständighet

Lastkapacitet

Planhet ger nya förutsättningar

Underhåll av planhet under hård användning

Hållbarhet

Våra bästsäljare Professional Extreme 8.7 och 8.8:
Exceptionell hårdhet och lång livslängd 

Test av hårdhet – 
Professional Extreme: 

BAR-Beläggning  
Järnnitrid  
Transient regionen  

Genomhärdat verktygsstål och  
speciallegering Siegmund X8.7  

Transient regionen  
Järnnitrid  
BAR-Beläggning 

BAR-Beläggning  
Järnnitrid  
Transient regionen  

Genomhärdat verktygsstål och  
speciallegering Siegmund X8.8  

Transient regionen  
Järnnitrid  
BAR-Beläggning 

Visar förbättringar av egenskaperna de senaste åren. 
Sidoyta Professional Extreme 8.7 och 8.8 är tillverkade av specifik  
basmaterial S355J2+N inkl. plasmanitrering och BAR-beläggning. 

JÄMFÖRELSE AV HÅRDHET: BAS HÅRDHET 
Den höga grundhårdheten är den väsentliga hårdheten och tillåter en hög slaghållfasthet och lång livslängd av svetsbordet. 

Ungefär värde i hårdhet  
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SYSTEM 16

PROFESSIONAL 750

PROFESSIONAL EXTREME 8.7

SYSTEM 16

SYSTEM 28

SYSTEM 22

FÖR DETALJER OCH NOGGRANNHET 

MATERIAL 

Materialtjocklek ca. 11,5 – 13 mm 

Hög kvalitet stål S355J2+N,
plasmanitering, BAR-beläggning

Härdat verktygstål X8.7, 
plasmanitrering, BAR-beläggning 

HÅL Ø 16 MM  

1. Borrhålen är på ytan 50x50 mm rutmönster  
2. Borrhål med radius 2 mm  
3. Radius 3 / 6 mm på bordsidan och hörnor  
4.  Höjden på bordets sida 100 mm  

Avstånd mellan hålen på bordets sida 25 mm  
5. Med skala på ytan  
6. Konstruktionen är försedd med stödplåt 

Rätt arbetsgrund för  
varje applikation –  
Siegmund Systems är det rätta 

För enkla applikationer med  
låg vikt, rekommenderar vi  
System 16 som har standardben  
med maximal vikt på ca. 1.000 kg  
per bordsben. Tack vare 
borrhålsavstånd på 50 mm kan  
du enkelt spänna fast små delar.

Om du huvudsakligen ska bygga 
stora projekt är system 28 idealiskt. 
Här kan benens standardutrustning 
klara upp till och med ca. 2.000 kg 
vardera. Bland tillbehören kan  
du få fastspänningsverktyg för att  
hålla kvar stora, tunga  
applikationer på plats.

Tack vare det sofistikerade 
modulsystemet av Siegmund  
kan alla system anslutas med  
hjälp av anslutningselement. 

Fler och fler kunder väljer 
system 22. Det är stabilare 
än system 16 och lättare än 
system 28. 

KOMPATIBEL
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SYSTEM 28SYSTEM 22

PROFESSIONAL 750 PROFESSIONAL 750

PROFESSIONAL EXTREME 8.7 / 8.8
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STABILARE ÄN SYSTEM 16, BILLIGARE ÄN SYSTEM 28 

MATERIAL 

Materialtjocklek ca. 17 – 19 mm 

Hög kvalitet stål S355J2+N,
plasmanitering, BAR-beläggning

HÅL Ø 22 MM  

1.  Borrhålen på bordet har diagonalt rutmönster  
på 100x100 mm   

2. Borrhål med radius 2,5 mm  
3. Radius 3 / 6 mm på bordsidan och hörnor  
4.  Höjden på bordets sida 150 mm  

Avstånd mellan hålen på bordets sida 50 mm  
5. Med skala på ytan  
6. Konstruktionen är försedd med stödplåt 

FÖR TUNGA APPLIKATIONER 

MATERIAL 

Materialtjocklek ca. 24,5 – 27 mm 

Hög kvalitet stål S355J2+N,
plasmanitering, BAR-beläggning

Härdat verktygstål X8.7 / X8.8, 
plasmanitrering, BAR-beläggning 

HÅL Ø 28 MM  

1.  Borrhålen på bordet har diagonalt rutmönster 
på 100x100 mm   

2. Borrhål med radius 3 mm  
3.  Radius 3 / 6 mm på bordsidan och hörnor  
4.  Höjden på bordets sida 200 mm  

Avstånd mellan hålen på bordets sida 50 mm  
5. Med skala på ytan  
6. Konstruktionen är försedd med stödplåt 
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SYSTEM 28 BASIC

BASIC
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SYSTEM 16 BASIC

BASIC
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DEN EKONOMISKA LÖSNINGEN 

MATERIAL 

Materialtjocklek ca. 11,5 – 13 mm 

Hög kvalitet stål S355J2+N,
plasmanitering, BAR-beläggning

HÅL Ø 16 MM  

1. Borrhålen på ytan är 50x50 mm rutmönster  
2. Borrhål med radius 2 mm  
3. Radius 3 / 6 mm på bordsidan och hörnor  
4. Höjden på bordets sida 50 mm  
5. Avstånd mellan hålen på bordets sida 50 mm  
6. Konstruktionen är försedd med stödplåt 

DEN EKONOMISKA LÖSNINGEN 

MATERIAL 

Tjocklek på bordsplattan ca. 24,5 – 27 mm 

Hög kvalitet stål S355J2+N,
utan plasmanitrering

HÅL Ø 28 MM  

1. Borrhålen på ytan är 100x100 mm rutmönster  
2. Borrhål med radius 3 mm  
3. Radius 3 / 6 mm på bordsidan och hörnor  
4. Utan ytan  
5. 8x45° fasad för bordmontering  
6. M12-gänga på 4 sidor var 200 mm 



Spara upp till 40%  
arbetstid med ett  

svetsbord från Siegmund. 

Tack vare den höga noggrannheten i Siegmunds svets-  
och spännbord kan du arbeta mycket snabbare, mer exakt  
och med en lägre felfrekvens.

Inom kort tid kan du ordna många applikationer med  
Siegmunds modulära system. Detta minskar inställningstider  
och sparar lagringsutrymme och kostnader. 



SYSTEM 16 BASIC
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DEN EKONOMISKA LÖSNINGEN 

Alla bordspriser är minskade jämfört med huvudkatalogen. 

BORD BASIC

Bords storlek
50x50 mm rutnät

med plasmanitrering 1

1,0 x 1,0 m 11.443 SEK
4 Fötter | ca. 183 kg 4-161010.P

1,2 x 0,8 m 11.443 SEK
4 Fötter | ca. 173 kg 4-161025.P

1,2 x 1,2 m 14.893 SEK
4 Fötter | ca. 242 kg 4-161015.P

1,5 x 1,0 m 16.043 SEK
4 Fötter | ca. 244 kg 4-161035.P

Högsta totalbelastningen som rekommenderas med 4 ben 1.000 kg vid jämn viktfördelning. (Data endast för Leg basutrustning) � = Produkter som produserat till lager        
� = Produkter som produseras av order 

BORDSBEN 

Artikelnr. 161856 4-160877.XX 4-161855.XX 2 4-160879.XX 2 4-160874.XX
Kapacitet per bordsben 1.000 kg 1.000 kg 200 kg 200 kg 1.000 kg
Höjd på ben 815 mm 550 – 950 mm 815 mm 600 – 900 mm 815 mm
Bords höjd 850 mm 600 – 1.000 mm 850 mm 650 – 950 mm 850 mm
Finjustering 50 mm 40 mm 50 mm 40 mm 50 mm
Tillägg på ben inklusive
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Anmärkning:  På grund av risk för tippning tillåts inte 1,2 x 0,8 m bord. 

UPPSÄTTNINGAR 

Skruvtving Fastspänning bult Stopp Vinkel Vinkel Vinkel
Material behandlat behandlat nitrerad nitrerad nitrerad nitrerad
Artikelnr. 160620 160510 160420.N 160108.N 160110.N 160162.N
Basis-Set 1: 4-161200 4 x 12 x 8 x 4 x 2 x 7.337 SEK
Basis-Set 2: 4-161300 8 x 16 x 10 x 4 x 4 x 2 x 12.271 SEK

INTERNET 

På www.siegmund.com hittar du information om  
vårt företag, det kompletta sortimentet av produkter 
och förklaringar samt många applikationsexempel.  



BASIC  
1200 x 1200 x 50 mm
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1 x 160920
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� = Produkter som produserat till lager        
� = Produkter som produseras av order 

VÅR REKOMMENDATION FÖR VARJE SIEGMUND SVETSBORD:

Det icke-brandfarliga, vattenlösliga Anti-Spatter 
förhindrar vidhäftning av svetsloppor, utöver det 
skyddet som redan finns i plasma nitreringen.

Kompatibilitet 

Alla tillbehör till Siegmund 
System 16 är kompatibla med 
Basic 16. 

med plasmanitrering 

Välskyddat mot rost,  
repor och svetsloppor. 

TILLBEHÖRS-SET 163999
(Gratis i alla set) 

160402.N Excenterstopp 
160852 Insexnyckel 
160820 Borste 
000942 Oljesten 
000911 Specimen CleanBasic 
000921 Specimen Anti-Spatter 
160920 Svetspistol hållare 

SPECIALERBJUDANDE

högkvalitativt stål S355J2+N,
inklusive plasmanitrering och BAR-beläggning

Borrhålen på ytan är 50x50 mm rutmönster

SVETSBORD INKL. TILLBEHÖR:

22.943 SEK
Istället för /30.142 SEK Katalogpris
Artikelnr. 4-168615.P

inklusive 

Prisen är i SEK ex moms, Transportkostnad tillkommer. 

ONLINEBUTIK 

Besök gärna vår websida, 
eller mejla oss på info 
adressen för priser och mera 
information. 

ANTIVIDHÄFTNING SUB TABLE BOX
Förvaringsmöjligheter vid ditt svetsbord.  
ST-box inkl. 2 lådor. 5.152 SEK

Artikelnr. 2-161900.1
150 SEK

Artikelnr. 2-000924

Värde: 1.001 SEK
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FÖR DETALJER OCH NOGGRANNHET 

Alla bordspriser är minskade jämfört med huvudkatalogen. 

BORD PROFESSIONAL 750 PROFESSIONAL EXTREME 8.7

Bords storlek
50x50 mm rutnät

utan plasmanitrering 1
50x50 mm rutnät

med plasmanitrering 2
50x50 mm rutnät

utan plasmanitrering 1
50x50 mm rutnät

med plasmanitrering 2

1,0 x 0,5 m 9.718 SEK 10.638 SEK 10.925 SEK 11.845 SEK
4 Fötter | ca. 128 kg 4-160005 4-160005.P 4-160005.X07 4-160005.X7

1,0 x 1,0 m 13.076 SEK 14.191 SEK 14.237 SEK 15.353 SEK
4 Fötter | ca. 193 kg 4-160010 4-160010.P 4-160010.X07 4-160010.X7

1,2 x 0,8 m 13.076 SEK 14.191 SEK 15.422 SEK 16.537 SEK
4 Fötter | ca. 195 kg 4-160025 4-160025.P 4-160025.X07 4-160025.X7

1,2 x 1,2 m 15.859 SEK 17.768 SEK 18.182 SEK 20.091 SEK
4 Fötter | ca. 261 kg 4-160015 4-160015.P 4-160015.X07 4-160015.X7

1,5 x 1,0 m 17.101 SEK 18.803 SEK 19.366 SEK 21.068 SEK
4 Fötter | ca. 281 kg 4-160035 4-160035.P 4-160035.X07 4-160035.X7

1,5 x 1,5 m 22.943 SEK 25.243 SEK 25.484 SEK 27.784 SEK
4 Fötter | ca. 397 kg 4-160050 4-160050.P 4-160050.X07 4-160050.X7

2,0 x 1,0 m 22.092 SEK 25.243 SEK 24.633 SEK 27.784 SEK
4 Fötter | ca. 354 kg 4-160020 4-160020.P 4-160020.X07 4-160020.X7

2,0 x 1,2 m 26.634 SEK 29.843 SEK 30.268 SEK 33.477 SEK
4 Fötter | ca. 415 kg 4-160060 4-160060.P 4-160060.X07 4-160060.X7

2,4 x 1,2 m 31.085 SEK 34.443 SEK 35.708 SEK 39.066 SEK
6 Fötter | ca. 503 kg 4-160030 4-160030.P 4-160030.X07 4-160030.X7

3,0 x 1,5 m 45.885 SEK 50.485 SEK 50.968 SEK 55.568 SEK
8 Fötter | ca. 795 kg 4-160050.2 4-160050.P.2 4-160050.X07.2 4-160050.X7.2

4,0 x 2,0 m 70.093 SEK 78.143 SEK
8 Fötter | ca. 1.297 kg 4-160055.X07 4-160055.X7

� = Produkter som produserat till lager        
� = Produkter som produseras av order Består av 2 bord 1,5 x 1,5 m inkl. 6 anslutnings bultar. 

BORDSBEN 

Artikelnr. 160858.X 160857.X 3 4-160877.XX 4-160876.XX 4 4-160879.XX 4 4-160875.XX
Kapacitet per bordsben 1.000 kg 1.000 kg 1.000 kg 200 kg 200 kg 1.000 kg
Höjd på ben 750 mm 850 mm 550 – 950 mm 750 mm 600 – 900 mm 750 mm
Bords höjd 850 mm 950 mm 650 – 1.050 mm 850 mm 700 – 1.000 mm 850 mm
Finjustering 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 50 mm
Tillägg på ben inklusive ---
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Standardutrustning, alternativ höjd:  Utbytbar utan kostnad. 
Observera:  Att hjul rekommenderas inte för svetsbord med 6 eller 8 bordsben. Eftersom det finns risk för tippning rekommenderas inte för 1,0 x 0,5 m och 1,2 x 0,8 m. 

UPPSÄTTNINGAR 

Skruvtving Skruvtving Prisme Fastspänning bult Stopp Stopp Vinkel Vinkel Vinkel Vinkel för rotation Vinkel Vinkel Verktygsvagn
Material behandlat / nitrerad behandlat behandlat behandlat nitrerad nitrerad nitrerad nitrerad nitrerad nitrerad nitrerad nitrerad
Artikelnr. 160610 160630 160645.1 160510 160410.N 160420.N 160108.N 160110.N 160162.N 160161+63.N 160134+36.N 160146+48.N 160910
Set 1: 4-163100 4 x 12 x 4 x 4 x 4 x 9.833 SEK
Set 2: 4-163200 6 x 2 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 6 x 2 x 17.561 SEK
Set 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 25.818 SEK
Set 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 39.031 SEK
Set 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 51.578 SEK

*

Högsta totalbelastningen som rekommenderas med 4 ben 2.000 kg vid jämn viktfördelning. (Data endast för Leg basutrustning) 



500 mm

68
0 

m
m

560 mm

PROFESSIONAL EXTREME 8.7  
1500 x 1000 x 100 mm

1 2

750 mm

5

5

5

6 x 160610 2 x 160630

12 x 160510

4 x 160645.1

90° / 120°

25
 m

m

4 x 160108.N6 x 160420.N

11
5 

m
m

2 x 160110.N

90
 m

m

30
0 

m
m

2 x 160162.N

1 x 160900.1

1 x 160920

1 x 160402.N

1 x 160820

1 x 160852

1 x 000942 1 x 000911 1 x 000921

31

Skruvtving Skruvtving Prisme Fastspänning bult Stopp Stopp Vinkel Vinkel Vinkel Vinkel för rotation Vinkel Vinkel Verktygsvagn
Material behandlat / nitrerad behandlat behandlat behandlat nitrerad nitrerad nitrerad nitrerad nitrerad nitrerad nitrerad nitrerad
Artikelnr. 160610 160630 160645.1 160510 160410.N 160420.N 160108.N 160110.N 160162.N 160161+63.N 160134+36.N 160146+48.N 160910
Set 1: 4-163100 4 x 12 x 4 x 4 x 4 x 9.833 SEK
Set 2: 4-163200 6 x 2 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 6 x 2 x 17.561 SEK
Set 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 25.818 SEK
Set 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 39.031 SEK
Set 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 51.578 SEK

VÅR REKOMMENDATION FÖR VARJE SIEGMUND SVETSBORD:

Det icke-brandfarliga, vattenlösliga Anti-Spatter 
förhindrar vidhäftning av svetsloppor, utöver det 
skyddet som redan finns i plasma nitreringen.

utan plasmanitrering 

Oskyddad mot rost, repor och svetsloppor. 
Skydd mot svetsloppor ges endast genom 
att använda Anti-Spatter spray. 

På grund av bristen på materialhårdhet 
hos Professional 750 är det betydligt 
högre produktslitage. 

med plasmanitrering 

Välskyddat mot rost, 
repor och svetsloppor. 

TILLBEHÖRS-SET 163999
(Gratis i alla set) 

160402.N Excenterstopp 
160852 Insexnyckel 
160820 Borste 
000942 Oljesten 
000911 Specimen CleanBasic 
000921 Specimen Anti-Spatter 
160920 Svetspistol hållare 

SPECIALERBJUDANDE

Härdat verktygsstål speciell legering Siegmund X8.7, 
inklusive plasmanitrering och BAR-beläggning

Borrhålen på ytan är 50x50 mm rutmönster

SVETSBORD INKL. TILLBEHÖR:

34.443 SEK
Istället för /45.092 SEK Katalogpris
Artikelnr. 4-168135.X7

inklusive 

Prisen är i SEK ex moms, Transportkostnad tillkommer. 

ANTIVIDHÄFTNING
Förvaringsmöjligheter vid ditt svetsbord.  
ST-box inkl. 2 lådor.150 SEK

Artikelnr. 2-000924
5.152 SEK

Artikelnr. 2-160900.1

SUB TABLE BOX

Satser utan verktygsvagn:  Alternativt får du i stället för en verktygsvagn en ST-box med lådor  
(Artikelnr. 160900.1) och en 1-liters sprutflaska Anti-Spatter Liquid (Artikelnr. 000924).

Värde: 1.001 SEK
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STABILARE ÄN SYSTEM 16, BILLIGARE ÄN SYSTEM 28

Alla bordspriser är minskade jämfört med huvudkatalogen.

BORD PROFESSIONAL 750

Bords storlek
100x100 mm rutnät

med plasmanitrering 2
Diagonalt rutnät

utan plasmanitrering 1
Diagonalt rutnät

med plasmanitrering 2

1,0 x 1,0 m 14.444 SEK 13.639 SEK 16.043 SEK
4 Fötter | ca. 301 kg 4-220010.P 4-220010.D 4-220010.PD

1,2 x 0,8 m 14.444 SEK 13.639 SEK 16.043 SEK
4 Fötter | ca. 295 kg 4-220025.P 4-220025.D 4-220025.PD

1,2 x 1,2 m 18.584 SEK 17.549 SEK 20.643 SEK
4 Fötter | ca. 395 kg 4-220015.P 4-220015.D 4-220015.PD

1,5 x 1,0 m 18.584 SEK 17.549 SEK 20.643 SEK
4 Fötter | ca. 420 kg 4-220035.P 4-220035.D 4-220035.PD

1,5 x 1,5 m 26.347 SEK 24.875 SEK 29.268 SEK
4 Fötter | ca. 585 kg 4-220050.P 4-220050.D 4-220050.PD

2,0 x 1,0 m 23.529 SEK 22.218 SEK 26.140 SEK
4 Fötter | ca. 529 kg 4-220020.P 4-220020.D 220020.PD

2,0 x 2,0 m 41.354 SEK 39.054 SEK 45.943 SEK
4 Fötter | ca. 951 kg 4-220045.P 4-220045.D 4-220045.PD

2,4 x 1,2 m 29.969 SEK 28.302 SEK 33.293 SEK
6 Fötter | ca. 739 kg 4-220030.P 4-220030.D 4-220030.PD

3,0 x 1,5 m 43.597 SEK 41.170 SEK 48.438 SEK
6 Fötter | ca. 1.097 kg 4-220040.P 4-220040.D 4-220040.PD

4,0 x 2,0 m 72.404 SEK 68.379 SEK 80.443 SEK
8 Fötter | ca. 1.851 kg 4-220055.P 4-220055.D 4-220055.PD

Högsta totalbelastningen som rekommenderas med 4 ben 3.000 kg vid jämn viktfördelning. (Data endast för Leg basutrustning) � = Produkter som produserat till lager        
� = Produkter som produseras av order

BORDSBEN

Artikelnr. 220858 220857.X 3 4-220878.XX 4-220877.XX 4-220866.XX 4 4-220879.XX 4 4-220874.XX
Kapacitet per bordsben 1.000 kg 1.000 kg 1.000 kg 1.000 kg 800 kg 800 kg 1.000 kg
Höjd på ben 700 mm 800 mm 500 – 800 mm 550 – 900 mm 700 mm 600 – 850 mm 700 mm
Bords höjd 850 mm 950 mm 650 – 950 mm 700 – 1.050 mm 850 mm 750 – 1000 mm 850 mm
Finjustering 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 20 mm 20 mm 50 mm
Tillägg på ben inklusive ---
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Standardutrustning, alternativ höjd:  Utbytbar utan kostnad.
Observera:  Att hjul rekommenderas inte för svetsbord med 6 bordsben.

UPPSÄTTNINGAR
Skruvtving Skruvtving Prisme Bult Magnetiska bult Stopp Stopp Stopp Stopp Vinkel Vinkel Vinkel Vinkel Vinkel för rotation Vinkel Verktygsvagn

Material behandlat behandlat behandlat behandlat Aluminium nitrerad nitrerad nitrerad nitrerad nitrerad nitrerad nitrerad nitrerad nitrerad nitrerad
Artikelnr. 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
Set 1: 4-223100 4 x 2 x 12 x 4 x 4 x 2 x 2 x 13.317 SEK
Set 2: 4-223200 6 x 4 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 2 x 4 x 2 x 23.184 SEK
Set 3: 4-223300 10 x 6 x 4 x 24 x 4 x 8 x 8 x 2 x 6 x 2 x 31.154 SEK
Set 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 51.026 SEK
Set 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 65.182 SEK
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Skruvtving Skruvtving Prisme Bult Magnetiska bult Stopp Stopp Stopp Stopp Vinkel Vinkel Vinkel Vinkel Vinkel för rotation Vinkel Verktygsvagn
Material behandlat behandlat behandlat behandlat Aluminium nitrerad nitrerad nitrerad nitrerad nitrerad nitrerad nitrerad nitrerad nitrerad nitrerad
Artikelnr. 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
Set 1: 4-223100 4 x 2 x 12 x 4 x 4 x 2 x 2 x 13.317 SEK
Set 2: 4-223200 6 x 4 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 2 x 4 x 2 x 23.184 SEK
Set 3: 4-223300 10 x 6 x 4 x 24 x 4 x 8 x 8 x 2 x 6 x 2 x 31.154 SEK
Set 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 51.026 SEK
Set 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 65.182 SEK

VÅR REKOMMENDATION FÖR VARJE SIEGMUND SVETSBORD:

ANTIVIDHÄFTNING
Det icke-brandfarliga, vattenlösliga Anti-Spatter 
förhindrar vidhäftning av svetsloppor, utöver det 
skyddet som redan finns i plasma nitreringen.

150 SEK
Artikelnr. 2-000924

SUB TABLE BOX
Förvaringsmöjligheter vid ditt svetsbord.  
ST-box inkl. 2 lådor. 5.152 SEK

Artikelnr. 2-220900.1

utan plasmanitrering

Oskyddad mot rost, repor och svetsloppor. 
Skydd mot svetsloppor ges endast genom 
att använda Anti-Spatter spray.

På grund av bristen på materialhårdhet 
hos Professional 750 är det betydligt 
högre produktslitage.

med plasmanitrering

Välskyddat mot rost,  
repor och svetsloppor.

TILLBEHÖRS-SET 223999
(Gratis i alla set)

220402.N Excenterstopp 
220852 Insexnyckel 
220820 Borste 
000940 Oljesten 
000911 Specimen CleanBasic 
000921 Specimen Anti-Spatter 
220920 Svetspistol hållare 

SPECIALERBJUDANDE

högkvalitativt stål S355J2+N,
inklusive plasmanitrering och BAR-beläggning

Borrhålen på ytan har diagonalt rutmönster

SVETSBORD INKL. TILLBEHÖR:

71.818 SEK
Istället för /78.959 SEK Katalogpris
Artikelnr. 4-228230.PD

inklusive

Prisen är i SEK ex moms, Transportkostnad tillkommer.
Satser utan verktygsvagn:  Alternativt får du i stället för en verktygsvagn en ST-box  
med lådor (Artikelnr. 220900.1) och en 1-liters sprayflaska Anti-Spatter Liquid  
(Artikelnr. 000924) och två 5-liters kapslar av Anti.spatter (Artikelnr. 000926).

Värde: 1.116 SEK
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DEN EKONOMISKA LÖSNINGEN

Alla bordspriser är minskade jämfört med huvudkatalogen.

BORD BASIC

Bords storlek
100x100 mm rutnät

utan plasmanitrering 1

1,0 x 1,0 m 9.706 SEK
4 Fötter | ca. 256 kg 4-281010

1,2 x 0,8 m 9.810 SEK
4 Fötter | ca. 248 kg 4-281025

1,2 x 1,2 m 11.351 SEK
4 Fötter | ca. 354 kg 4-281015

1,5 x 1,0 m 11.420 SEK
4 Fötter | ca. 370 kg 4-281035

2,0 x 1,0 m 14.674 SEK
4 Fötter | ca. 475 kg 4-281020

2,0 x 1,2 m 16.388 SEK
4 Fötter | ca. 569 kg 281060

2,4 x 1,2 m 18.711 SEK
6 Fötter | ca. 697 kg 4-281030

3,0 x 1,5 m 24.403 SEK
6 Fötter | ca. 1.043 kg 4-281040

Högsta totalbelastningen som rekommenderas med 4 ben 2.000 kg vid jämn viktfördelning. (Data endast för basutrustning ben) � = Produkter som produserat till lager  
� = Produkter som produseras av order

BORDSBEN

Artikelnr. 161856 4-160877.XX 4-161855.XX 2 4-160879.XX 2 4-160874.XX
Kapacitet per bordsben 1.000 kg 1.000 kg 200 kg 200 kg 1.000 kg
Höjd på ben 815 mm 550 – 950 mm 815 mm 600 – 900 mm 815 mm
Bords höjd 850 mm 600 – 1.000 mm 850 mm 650 – 950 mm 850 mm
Finjustering 50 mm 40 mm 50 mm 40 mm 50 mm
Tillägg på ben inklusive
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Observera:  Att hjul rekommenderas inte för svetsbord med 6 bordsben.

UPPSÄTTNINGAR

Skruvtving Bult Stopp Vinkel Vinkel Tråd bult Stopp
Material behandlat behandlat nitrerad gjutjärn / skinande nitrerad behandlat galvaniserat
Artikelnr. 280604 280510 280420.N 280110.G 280162.N 280543 160415
Basis-Set 1: 4-281200 4 x 8 x 6 x 2 x 8 x 8 x 10.247 SEK
Basis-Set 2: 4-281300 8 x 12 x 8 x 4 x 8 x 8 x 14.111 SEK
Basis-Set 3: 4-281400 10 x 18 x 10 x 6 x 4 x 8 x 8 x 24.541 SEK

SIDOSTOPP

SIEGMUND HUVUDKATALOG

För en fullständig översikt över 
vårt stora produktsortiment, se vår 
produkt- och applikationskatalog 
på 768 sidor. Vår katalog finns på 
32 språk.
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� = Produkter som produserat till lager  
� = Produkter som produseras av order

VÅR REKOMMENDATION FÖR VARJE SIEGMUND SVETSBORD:

ANTIVIDHÄFTNING
Det icke-brandfarliga, vattenlösliga Anti-Spatter 
förhindrar vidhäftning av svetsloppor.

150 SEK
Artikelnr. 2-000924

SUB TABLE BOX
Förvaringsmöjligheter vid ditt svetsbord.  
ST-box inkl. 2 lådor.

5.152 SEK
Artikelnr. 2-281900.1

Kompatibilitet

Alla tillbehör till Siegmund 
System 28 är kompatibla med 
Basic 28.

utan plasmanitrering

Oskyddad mot rost, repor och svetsloppor. 
Skydd mot svetsloppor ges endast genom 
att använda Anti-Spatter spray.

TILLBEHÖRS-SET 283999
(Gratis i alla set)

280402.N Excenterstopp 
280852.1 Insexnyckel 
280820 Borste 
000940 Oljesten 
000911 Specimen CleanBasic 
000921 Specimen Anti-Spatter 
280920 Svetspistol hållare 

SPECIALERBJUDANDE

Hög kvalitet stål S355J2+N,
utan plasmanitrering

Borrhålen på ytan är 100x100 mm rutmönster

SVETSBORD INKL. TILLBEHÖR:

21.218 SEK
Istället för /34.316 SEK Katalogpris
Artikelnr. 4-288635

inklusive

KAMPANJBLAD

I vår vanliga 20-sidiga flygblad 
hittar du ett urval av produkter 
och regelbundet byte av 
specialerbjudanden.

Prisen är i SEK ex moms, Transportkostnad tillkommer.

Värde: 1.208 SEK
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FÖR TUNGA APPLIKATIONER 

Alla bordspriser är minskade jämfört med huvudkatalogen. 

BORD PROFESSIONAL 750 PROFESSIONAL EXTREME 8.7 PROFESSIONAL EXTREME 8.8

Bords storlek
100x100 mm rutnät

utan plasmanitrering 1
100x100 mm rutnät

med plasmanitrering 2
Diagonalt rutnät

med plasmanitrering 2
100x100 mm rutnät 

med plasmanitrering 2
Diagonalt rutnät

med plasmanitrering 2
100x100 mm rutnät 

med plasmanitrering 2
Diagonalt rutnät

med plasmanitrering 2

1,0 x 1,0 m 16.859 SEK 19.102 SEK 21.505 SEK 21.505 SEK 23.897 SEK 26.899 SEK 29.774 SEK
4 Fötter | ca. 416 kg 4-280010 4-280010.P 4-280010.PD 4-280010.X7 4-280010.XD7 4-280010.X8 4-280010.XD8

1,2 x 0,8 m 16.859 SEK 19.102 SEK 21.505 SEK 21.505 SEK 23.897 SEK 26.899 SEK 29.774 SEK
4 Fötter | ca. 408 kg 4-280025 4-280025.P 4-280025.PD 4-280025.X7 4-280025.XD7 4-280025.X8 4-280025.XD8

1,2 x 1,2 m 22.299 SEK 25.691 SEK 28.693 SEK 28.095 SEK 31.085 SEK 31.085 SEK 34.201 SEK
4 Fötter | ca. 544 kg 4-280015 4-280015.P 4-280015.PD 4-280015.X7 4-280015.XD7 4-280015.X8 4-280015.XD8

1,5 x 1,0 m 22.897 SEK 26.289 SEK 29.889 SEK 29.889 SEK 33.477 SEK 32.649 SEK 35.880 SEK
4 Fötter | ca. 577 kg 4-280035 4-280035.P 4-280035.PD 4-280035.X7 4-280035.XD7 4-280035.X8 4-280035.XD8

1,5 x 1,5 m 29.659 SEK 34.201 SEK 40.664 SEK 38.272 SEK 43.068 SEK 43.068 SEK 47.852 SEK
4 Fötter | ca. 801 kg 4-280050 4-280050.P 4-280050.PD 4-280050.X7 4-280050.XD7 4-280050.X8 4-280050.XD8

2,0 x 1,0 m 26.542 SEK 31.085 SEK 35.880 SEK 34.684 SEK 39.353 SEK 38.997 SEK 43.781 SEK
4 Fötter | ca. 730 kg 4-280020 4-280020.P 4-280020.PD 4-280020.X7 4-280020.XD7 4-280020.X8 4-280020.XD8

2,0 x 1,2 m 30.740 SEK 35.282 SEK 40.664 SEK 38.870 SEK 44.149 SEK 44.264 SEK 49.059 SEK
4 Fötter | ca. 843 kg 4-280060 4-280060.P 4-280060.PD 4-280060.X7 4-280060.XD7 4-280060.X8 4-280060.XD8

2,0 x 2,0 m 46.920 SEK 53.763 SEK 60.893 SEK 59.306 SEK 66.493 SEK 66.976 SEK 75.360 SEK
4 Fötter | ca. 1.299 kg 4-280045 4-280045.P 4-280045.PD 4-280045.X7 4-280045.XD7 4-280045.X8 4-280045.XD8

2,4 x 1,2 m 33.224 SEK 38.916 SEK 45.115 SEK 43.068 SEK 49.059 SEK 47.852 SEK 55.039 SEK
4 Fötter | ca. 986 kg 4-280030 4-280030.P 4-280030.PD 4-280030.X7 4-280030.XD7 4-280030.X8 4-280030.XD8

3,0 x 1,5 m 48.795 SEK 56.787 SEK 61.997 SEK 63.952 SEK 69.943 SEK 73.543 SEK 79.534 SEK
6 Fötter | ca. 1.517 kg 4-280040 4-280040.P 4-280040.PD 4-280040.X7 4-280040.XD7 4-280040.X8 4-280040.XD8

4,0 x 2,0 m 75.601 SEK 85.894 SEK 96.876 SEK 98.072 SEK 106.456 SEK 114.609 SEK 123.234 SEK
8 Fötter | ca. 2.501 kg 4-280055 4-280055.P 4-280055.PD 4-280055.X7 4-280055.XD7 4-280055.X8 4-280055.XD8

� = Produkter som produserat till lager        
� = Produkter som produseras av order 

BORDSBEN 

Artikelnr. 280858.X 280857.X 3 4-280878.XX 4-280877.XX 4-280876.XX 4 4-280879.XX 4 4-280874.XX
Kapacitet per bordsben 2.000 kg 2.000 kg 2.000 kg 2.000 kg 800 kg 800 kg 2.000 kg
Höjd på ben 650 mm 750 mm 450 – 700 mm 550 – 900 mm 650 mm 550 – 750 mm 650 mm
Bords höjd 850 mm 950 mm 650 – 900 mm 750 – 1.100 mm 850 mm 750 – 950 mm 850 mm
Finjustering 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 20 mm 20 mm 50 mm
Tillägg på ben inklusive ---
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Standardutrustning, alternativ höjd:  Utbytbar utan kostnad. 
Observera:  Att hjul rekommenderas inte för svetsbord med 6 eller 8 bordsben. 

UPPSÄTTNINGAR 

Skruvtving Skruvtving Prisme Bult Magnetiska bult Stopp Stopp Stopp Vinkel Vinkel Vinkel Vinkel för rotation Vinkel Vinkel Verktygsvagn
Material nitrerad nitrerad behandlat behandlat Aluminium nitrerad nitrerad nitrerad nitrerad nitrerad nitrerad nitrerad nitrerad nitrerad
Artikelnr. 280610.N 280630.N 280648.1 280510 280740 280410.N 280420.N 280430.N 280110.N 280152.N 280162.N 280164+65.N 280166+67.N 280144+46.N 280910
Set 1: 4-283100 4 x 2 x 2 x 12 x 4 x 4 x 2 x 2 x 16.595 SEK
Set 2: 4-283200 6 x 4 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 4 x 2 x 2 x 29.210 SEK
Set 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 42.113 SEK
Set 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 65.918 SEK
Set 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 80.259 SEK

Högsta totalbelastningen som rekommenderas med 4 ben 4.000 kg vid jämn viktfördelning. (Data endast för Leg basutrustning) 
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BORD PROFESSIONAL 750 PROFESSIONAL EXTREME 8.7 PROFESSIONAL EXTREME 8.8

Bords storlek
100x100 mm rutnät

utan plasmanitrering 1
100x100 mm rutnät

med plasmanitrering 2
Diagonalt rutnät

med plasmanitrering 2
100x100 mm rutnät 

med plasmanitrering 2
Diagonalt rutnät

med plasmanitrering 2
100x100 mm rutnät 

med plasmanitrering 2
Diagonalt rutnät

med plasmanitrering 2

1,0 x 1,0 m 16.859 SEK 19.102 SEK 21.505 SEK 21.505 SEK 23.897 SEK 26.899 SEK 29.774 SEK
4 Fötter | ca. 416 kg 4-280010 4-280010.P 4-280010.PD 4-280010.X7 4-280010.XD7 4-280010.X8 4-280010.XD8

1,2 x 0,8 m 16.859 SEK 19.102 SEK 21.505 SEK 21.505 SEK 23.897 SEK 26.899 SEK 29.774 SEK
4 Fötter | ca. 408 kg 4-280025 4-280025.P 4-280025.PD 4-280025.X7 4-280025.XD7 4-280025.X8 4-280025.XD8

1,2 x 1,2 m 22.299 SEK 25.691 SEK 28.693 SEK 28.095 SEK 31.085 SEK 31.085 SEK 34.201 SEK
4 Fötter | ca. 544 kg 4-280015 4-280015.P 4-280015.PD 4-280015.X7 4-280015.XD7 4-280015.X8 4-280015.XD8

1,5 x 1,0 m 22.897 SEK 26.289 SEK 29.889 SEK 29.889 SEK 33.477 SEK 32.649 SEK 35.880 SEK
4 Fötter | ca. 577 kg 4-280035 4-280035.P 4-280035.PD 4-280035.X7 4-280035.XD7 4-280035.X8 4-280035.XD8

1,5 x 1,5 m 29.659 SEK 34.201 SEK 40.664 SEK 38.272 SEK 43.068 SEK 43.068 SEK 47.852 SEK
4 Fötter | ca. 801 kg 4-280050 4-280050.P 4-280050.PD 4-280050.X7 4-280050.XD7 4-280050.X8 4-280050.XD8

2,0 x 1,0 m 26.542 SEK 31.085 SEK 35.880 SEK 34.684 SEK 39.353 SEK 38.997 SEK 43.781 SEK
4 Fötter | ca. 730 kg 4-280020 4-280020.P 4-280020.PD 4-280020.X7 4-280020.XD7 4-280020.X8 4-280020.XD8

2,0 x 1,2 m 30.740 SEK 35.282 SEK 40.664 SEK 38.870 SEK 44.149 SEK 44.264 SEK 49.059 SEK
4 Fötter | ca. 843 kg 4-280060 4-280060.P 4-280060.PD 4-280060.X7 4-280060.XD7 4-280060.X8 4-280060.XD8

2,0 x 2,0 m 46.920 SEK 53.763 SEK 60.893 SEK 59.306 SEK 66.493 SEK 66.976 SEK 75.360 SEK
4 Fötter | ca. 1.299 kg 4-280045 4-280045.P 4-280045.PD 4-280045.X7 4-280045.XD7 4-280045.X8 4-280045.XD8

2,4 x 1,2 m 33.224 SEK 38.916 SEK 45.115 SEK 43.068 SEK 49.059 SEK 47.852 SEK 55.039 SEK
4 Fötter | ca. 986 kg 4-280030 4-280030.P 4-280030.PD 4-280030.X7 4-280030.XD7 4-280030.X8 4-280030.XD8

3,0 x 1,5 m 48.795 SEK 56.787 SEK 61.997 SEK 63.952 SEK 69.943 SEK 73.543 SEK 79.534 SEK
6 Fötter | ca. 1.517 kg 4-280040 4-280040.P 4-280040.PD 4-280040.X7 4-280040.XD7 4-280040.X8 4-280040.XD8

4,0 x 2,0 m 75.601 SEK 85.894 SEK 96.876 SEK 98.072 SEK 106.456 SEK 114.609 SEK 123.234 SEK
8 Fötter | ca. 2.501 kg 4-280055 4-280055.P 4-280055.PD 4-280055.X7 4-280055.XD7 4-280055.X8 4-280055.XD8

Skruvtving Skruvtving Prisme Bult Magnetiska bult Stopp Stopp Stopp Vinkel Vinkel Vinkel Vinkel för rotation Vinkel Vinkel Verktygsvagn
Material nitrerad nitrerad behandlat behandlat Aluminium nitrerad nitrerad nitrerad nitrerad nitrerad nitrerad nitrerad nitrerad nitrerad
Artikelnr. 280610.N 280630.N 280648.1 280510 280740 280410.N 280420.N 280430.N 280110.N 280152.N 280162.N 280164+65.N 280166+67.N 280144+46.N 280910
Set 1: 4-283100 4 x 2 x 2 x 12 x 4 x 4 x 2 x 2 x 16.595 SEK
Set 2: 4-283200 6 x 4 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 4 x 2 x 2 x 29.210 SEK
Set 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 42.113 SEK
Set 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 65.918 SEK
Set 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 80.259 SEK

VÅR REKOMMENDATION FÖR VARJE SIEGMUND SVETSBORD:

Det icke-brandfarliga, vattenlösliga Anti-Spatter 
förhindrar vidhäftning av svetsloppor, utöver det 
skyddet som redan finns i plasma nitreringen.

utan plasmanitrering 

Oskyddad mot rost, repor och svetsloppor. 
Skydd mot svetsloppor ges endast genom 
att använda Anti-Spatter spray. 

På grund av bristen på materialhårdhet 
hos Professional 750 är det betydligt 
högre produktslitage. 

med plasmanitrering 

Välskyddat mot rost,  
repor och svetsloppor.

Alla Bord utan plasmanitrering  
finns också tillgängliga på för 
frågan. Priserna finns i vår produkt-  
och sortimentskatalog eller på  
www.siegmund.com

TILLBEHÖRS-SET 283999
(Gratis i alla set) 

280402.N Excenterstopp 
280852.1 Insexnyckel 
280820 Borste 
000940 Oljesten 
000911 Specimen CleanBasic 
000921 Specimen Anti-Spatter 
280920 Svetspistol hållare 

SPECIALERBJUDANDE

Härdat verktygsstål speciell legering Siegmund X8.7, 
inklusive plasmanitrering och BAR-beläggning

Borrhålen på ytan har diagonalt rutmönster

Svetsbord inklusive tillbehör och eventuellt  
med bordspress eller 2x ST-box:

80.443 SEK
Istället för /90.114 SEK Katalogpris

Artikelnr. 4-288330.XD7

inklusive 

Prisen är i SEK ex moms, Transportkostnad tillkommer. 

ANTIVIDHÄFTNING SUB TABLE BOX
Förvaringsmöjligheter vid ditt svetsbord.  
ST-box inkl. 2 lådor. 5.152 SEK

Artikelnr. 2-280900.1
150 SEK

Artikelnr. 2-000924

Satser utan verktygsvagn:  Alternativt får du i stället för en verktygsvagn en ST-box  
med lådor (Artikelnr. 280900.1), en 1-liters sprayflaska Anti-Spatter Liquid (Artikelnr. 000924)  
och två 5 liters behållare med Anti-Spatter (Artikelnr. 000926).

Värde: 1.208 SEK

och valfritt:

1x Rikt och klämpress
För klämning och rätningFörvaringsmöjligheter vid  

ditt svetsbord.

Artikelnr. 4-288331.XD7

2x ST Box

ELLER:



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
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2768-m 91600088
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ÅTTKANTIGA BORD
SVETSBORD FÖR MANIPULATORER

BORDSSIDA 100 mm BORDSSIDA 50 mm UTAN YTAN (12 mm)

Storlek
50x50 mm rutnät

med plasmanitrering 1
50x50 mm rutnät

med plasmanitrering 1
50x50 mm rutnät

med plasmanitrering 1

500 mm 12.535 SEK
Vikt ca. 54 kg | Artikelnr. 2-950500.P

600 mm 21.390 SEK 19.251 SEK 13.927 SEK
Vikt ca. 98 kg | Artikelnr. 2-920616.P Vikt ca. 77 kg | Artikelnr. 2-920616.1.P Vikt ca. 63 kg | Artikelnr. 2-950600.P

800 mm 31.533 SEK 28.382 SEK 20.528 SEK
Vikt ca. 131 kg | Artikelnr. 2-920816.P Vikt ca. 103 kg | Artikelnr. 2-920816.1.P Vikt ca. 84 kg | Artikelnr. 2-950800.P

1000 mm 37.720 SEK 33.948 SEK 24.553 SEK
Vikt ca. 170 kg | Artikelnr. 2-921016.P Vikt ca. 135 kg | Artikelnr. 2-921016.1.P Vikt ca. 111 kg | Artikelnr. 2-951000.P

1200 mm 47.484 SEK 42.734 SEK 30.912 SEK
Vikt ca. 228 kg | Artikelnr. 2-921216.P Vikt ca. 186 kg | Artikelnr. 2-921216.1.P Vikt ca. 157 kg | Artikelnr. 2-951200.P

Tilläggsavgift Avgift för anpassning av adapterplattan Kostnad för anpassning av hålbild

Artikelnr. 0-940000 Artikelnr. 0-940000.1
6.118 SEK 4.543 SEK

Ytterligare bordsstorlekar finns tillgängliga vid förfrågan. med plasmanitrering

Välskyddat mot rost,  
repor och svetsloppor.

EGENSKAPER
Hög kvalitet stål S355J2+N,
plasmanitering, BAR-beläggning

Hål Ø 16 mm   
50x50 mm rutnät  
Materialtjocklek 12 mm

Åttkantiga bord är särskilt lämpligt för användning på manipulatorer av 
robotceller. Det åttkantiga bordet erbjuder liknande spännalternativ som 
Siegmund svetsbordssystem 16 på grund av det parallella hålmönstret på 
toppen. För att möta dina individuella behov kan bordet anpassas till din 
produktionsmiljö på begäran.

Adapter plåt

Vid beställning kan vi producera adapterplatta med speciellt 
anslutningshålmönster enligt dina behov mot en tilläggsavgift. 
På grund av anpassningen kan vikten variera. Fotplattor eller 
adapterplattor ingår inte som standard i de åttkantiga borden.



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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VÅR REKOMMENDATION FÖR VARJE SIEGMUND SVETSBORD:

ANTIVIDHÄFTNING
Det icke-brandfarliga, vattenlösliga Anti-Spatter 
förhindrar vidhäftning av svetsloppor, utöver det 
skyddet som redan finns i plasma nitreringen.

150 SEK
Artikelnr. 2-000924

BORDSSIDA 150 mm UTAN YTAN (18 mm)

Storlek
100x100 mm rutnät

med plasmanitrering 1
100x100 mm rutnät

med plasmanitrering 1

600 mm 17.377 SEK
Vikt ca. 79 kg | Artikelnr. 2-930600.P

800 mm 36.938 SEK 21.724 SEK
Vikt ca. 209 kg | Artikelnr. 2-920822.P Vikt ca. 112 kg | Artikelnr. 2-930800.P

1000 mm 42.378 SEK 26.071 SEK
Vikt ca. 276 kg | Artikelnr. 2-921022.P Vikt ca. 155 kg | Artikelnr. 2-931000.P

1200 mm 63.020 SEK 32.867 SEK
Vikt ca. 368 kg | Artikelnr. 2-921222.P Vikt ca. 220 kg | Artikelnr. 2-931200.P

1400 mm 68.460 SEK 41.343 SEK
Vikt ca. 477 kg | Artikelnr. 2-921422.P Vikt ca. 305 kg | Artikelnr. 2-931400.P

1500 mm 73.888 SEK 43.827 SEK
Vikt ca. 525 kg | Artikelnr. 2-921522.P Vikt ca. 340 kg | Artikelnr. 2-931500.P

1600 mm 79.327 SEK
Vikt ca. 604 kg | Artikelnr. 2-921622.P

1700 mm 86.066 SEK
Vikt ca. 655 kg | Artikelnr. 2-921722.P

1800 mm 84.755 SEK
Vikt ca. 710 kg | Artikelnr. 2-921822.P

Tilläggsavgift Avgift för anpassning av adapterplattan Kostnad för anpassning av hålbild

Artikelnr. 0-940000 Artikelnr. 0-940000.1
6.118 SEK 4.543 SEK

Ytterligare bordsstorlekar finns tillgängliga vid förfrågan. med plasmanitrering

Välskyddat mot rost,  
repor och svetsloppor.

EGENSKAPER
Hög kvalitet stål S355J2+N,
plasmanitering, BAR-beläggning

Hål Ø 22 mm   
100x100 mm rutnät  
Materialtjocklek 18 mm

Åttkantiga bord är särskilt lämpligt för användning på manipulatorer av 
robotceller. Det åttkantiga bordet erbjuder liknande spännalternativ som 
Siegmund svetsbordssystem 22 på grund av det parallella hålmönstret på 
toppen. För att möta dina individuella behov kan bordet anpassas till din 
produktionsmiljö på begäran.

Adapter plåt

Vid beställning kan vi producera adapterplatta med speciellt 
anslutningshålmönster enligt dina behov mot en tilläggsavgift. 
På grund av anpassningen kan vikten variera. Fotplattor eller 
adapterplattor ingår inte som standard i de åttkantiga borden.

All information om våra lägesställare 
finns i flygbladet "lägesställare"
eller via denna QR-kod:

Prisen är i SEK ex moms, Transportkostnad tillkommer.
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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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SYSTEM 28

40

ÅTTKANTIGA BORD
SVETSBORD FÖR MANIPULATORER

BORDSSIDA 200 mm BORDSSIDA 100 mm UTAN YTAN (25 mm)

Storlek
100x100 mm rutnät

med plasmanitrering 1
100x100 mm rutnät

med plasmanitrering 1
100x100 mm rutnät

med plasmanitrering 1

600 mm 19.309 SEK
Vikt ca. 94 kg | Artikelnr. 2-940600.P

800 mm 41.044 SEK 36.214 SEK 24.139 SEK
Vikt ca. 291 kg | Artikelnr. 2-920800.P Vikt ca. 203 kg | Artikelnr. 2-920800.1.P Vikt ca. 139 kg | Artikelnr. 2-940800.P

1000 mm 47.081 SEK 41.044 SEK 28.969 SEK
Vikt ca. 386 kg | Artikelnr. 2-921000.P Vikt ca. 277 kg | Artikelnr. 2-921000.1.P Vikt ca. 198 kg | Artikelnr. 2-941000.P

1200 mm 70.024 SEK 53.119 SEK 36.513 SEK
Vikt ca. 513 kg | Artikelnr. 2-921200.P Vikt ca. 380 kg | Artikelnr. 2-921200.1.P Vikt ca. 281 kg | Artikelnr. 2-941200.P

1400 mm 76.061 SEK 65.194 SEK 45.931 SEK
Vikt ca. 656 kg | Artikelnr. 2-921400.P Vikt ca. 501 kg | Artikelnr. 2-921400.1.P Vikt ca. 388 kg | Artikelnr. 2-941400.P

1500 mm 82.099 SEK 70.024 SEK 48.691 SEK
Vikt ca. 725 kg | Artikelnr. 2-921500.P Vikt ca. 557 kg | Artikelnr. 2-921500.1.P Vikt ca. 435 kg | Artikelnr. 2-941500.P

1600 mm 88.136 SEK 72.439 SEK
Vikt ca. 825 kg | Artikelnr. 2-921600.P Vikt ca. 645 kg | Artikelnr. 2-921600.1.P

1700 mm 95.634 SEK 81.294 SEK
Vikt ca. 896 kg | Artikelnr. 2-921700.P Vikt ca. 705 kg | Artikelnr. 2-921700.1.P

1800 mm 94.174 SEK 88.136 SEK
Vikt ca. 974 kg | Artikelnr. 2-921800.P Vikt ca. 771 kg | Artikelnr. 2-921800.1.P

Tilläggsavgift Avgift för anpassning av adapterplattan Kostnad för anpassning av hålbild

Artikelnr. 0-940000 Artikelnr. 0-940000.1
6.118 SEK 4.543 SEK

Ytterligare bordsstorlekar finns tillgängliga vid förfrågan. med plasmanitrering

Välskyddat mot rost,  
repor och svetsloppor.

EGENSKAPER

Hög kvalitet stål S355J2+N,
plasmanitering, BAR-beläggning

Hål Ø 28 mm   
100x100 mm rutnät  
Materialtjocklek 25 mm

Åttkantiga bord är särskilt lämpligt för användning på manipulatorer  
av robotceller. Det åttkantiga bordet erbjuder liknande fäst alternativ  
som Siegmund svetsbordssystem 28 pga det parallella hålmönstret  
på toppen. För att möta dina behov kan bordet anpassas till din 
produktionsmiljö på begäran.

Adapter plåt

Vid beställning kan vi producera adapterplatta med speciellt 
anslutningshålmönster enligt dina behov mot en tilläggsavgift. 
På grund av anpassningen kan vikten variera. Fotplattor eller 
adapterplattor ingår inte som standard i de åttkantiga borden.
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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/
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Tack vare det tunnare men mycket hårdare materialet i Siegmund 
Premium Light, kan du spara upp till 40% av vikten jämfört med 

konventionellt använt material.

BORDSSIDA 200 mm BORDSSIDA 100 mm UTAN YTAN (15 mm)

Storlek
100x100 mm rutnät

med plasmanitrering 1
100x100 mm rutnät

med plasmanitrering 1
100x100 mm rutnät

med plasmanitrering 1

600 mm 19.309 SEK
Vikt ca. 69 kg | Artikelnr. 2-840600.P

800 mm 41.044 SEK 36.214 SEK 24.139 SEK
Vikt ca. 216 kg | Artikelnr. 2-820800.P Vikt ca. 150 kg | Artikelnr. 2-820800.1.P Vikt ca. 95 kg | Artikelnr. 2-840800.P

1000 mm 47.081 SEK 41.044 SEK 28.969 SEK
Vikt ca. 280 kg | Artikelnr. 2-821000.P Vikt ca. 197 kg | Artikelnr. 2-821000.1.P Vikt ca. 142 kg | Artikelnr. 2-841000.P

1200 mm 70.024 SEK 53.119 SEK 36.513 SEK
Vikt ca. 367 kg | Artikelnr. 2-821200.P Vikt ca. 266 kg | Artikelnr. 2-821200.1.P Vikt ca. 205 kg | Artikelnr. 2-841200.P

1400 mm 76.061 SEK 65.194 SEK 45.931 SEK
Vikt ca. 467 kg | Artikelnr. 2-821400.P Vikt ca. 350 kg | Artikelnr. 2-821400.1.P Vikt ca. 254 kg | Artikelnr. 2-841400.P

1500 mm 82.099 SEK 70.024 SEK 48.691 SEK
Vikt ca. 511 kg | Artikelnr. 2-821500.P Vikt ca. 385 kg | Artikelnr. 2-821500.1.P Vikt ca. 310 kg | Artikelnr. 2-841500.P

1600 mm 88.136 SEK 72.439 SEK
Vikt ca. 585 kg | Artikelnr. 2-821600.P Vikt ca. 450 kg | Artikelnr. 2-821600.1.P

1700 mm 95.634 SEK 81.294 SEK
Vikt ca. 630 kg | Artikelnr. 2-821700.P Vikt ca. 487 kg | Artikelnr. 2-821700.1.P

1800 mm 94.174 SEK 88.136 SEK
Vikt ca. 679 kg | Artikelnr. 2-821800.P Vikt ca. 530 kg | Artikelnr. 2-821800.1.P

Tilläggsavgift Avgift för anpassning av adapterplattan Kostnad för anpassning av hålbild

Artikelnr. 0-940000 Artikelnr. 0-940000.1
6.118 SEK 4.543 SEK

Ytterligare bordsstorlekar finns tillgängliga vid förfrågan. med plasmanitrering

Välskyddat mot rost,  
repor och svetsloppor.

EGENSKAPER

Härdat verktygstål X8.7, 
plasmanitrering, BAR-beläggning

Hål Ø 28 mm 
100x100 mm rutnät
Materialtjocklek 15 mm

Åttkantiga bord är särskilt lämpligt för användning på manipulatorer  
av robotceller. Det åttkantiga bordet erbjuder liknande fäst alternativ  
som Siegmund svetsbordssystem 28 pga det parallella hålmönstret  
på toppen. För att möta dina behov kan bordet anpassas till din 
produktionsmiljö på begäran.

Adapter plåt

Vid beställning kan vi producera adapterplatta med speciellt 
anslutningshålmönster enligt dina behov mot en tilläggsavgift. 
På grund av anpassningen kan vikten variera. Fotplattor eller 
adapterplattor ingår inte som standard i de åttkantiga borden.

UPPLEV INNOVATIONER LIVE!

Besök oss på Euroblech i Hannover
23.10 - 26.10.2018: Hall 14, Monter K18

Vi ser fram emot att träffa er.

Prisen är i SEK ex moms, Transportkostnad tillkommer.
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KÄNN IGEN SIEGMUND 
KVALITETEN SNABBT  

Från och med nu, ser du nya, reviderade artiklar med en beskrivning 
av det material som används vid första anblick.   

ARTIKELÖVERSIKT   

Stopp- och spännvinkel 175 L  

Stopp och spännvinkel 175 L, kan användas som en multifunktionell justerbar vinkel, genom att 
kombinera systemet med borrhål och det avlånga hålet. Ett höj- och sänkbart stöd kan skapas 
genom att kombinera Stop och Spänn Vinkel 75 L (Artikelnr. 280105.N) och stopp och Spänn Vinkel 
175 SL (Artikelnr. 280109.N). Denna Vinkel fungerar också bra som ett stopp för stora delar. 
 
 

Stopp- och spännvinkel 175 L - nitrerad

borra hål / avlång slot, seriellt med både dubbelsidig finskaliga

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) MS: (d) Vikt: 

175 mm 50 mm 175 mm 25 mm 1,95 kg

Artikelnamn med beskrivning   
Produktbild med dimension   
Artikelnummer    
Artikelnamn med material specifikation   
Tekniska detaljer   
Pris   

= Lagervara   
= Artikel kommer att tillverkas på beställning   

Produktfunktioner (förklaring se sidan 43)  

886,00 SEK
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NY  

Alla nyutvecklade eller reviderade artiklar är 
markerade med denna symbol.  

SKALA  
Skalan på bordskivan gör att exakt inställning och 
spänning av ditt arbete blir enklare.  

REPTÅLIGT, SVETSSTÄNK- OCH KORROSIONSSKYDDAT

Nitriding skapar reptåliga och korrosionsbeständiga ytor och vid 
användning med vår anti-spatter spray skyddar mot svetssprut.

JÄMN YTA  
BAR-beläggning (Black-Anti-Rust-coating) ger en 
jämn yta och ökar rostskyddet.  

ALUMINIUM  
Dessa produkter är tillgängliga i alumium 
för arbete i rostfritt stål.  

ALUMINIUM-TITAN  
Vi använder detta lätta och höghållfasta material av viktskäl 
till vissa stora stopp och spännrfält. Dock kan hårdheten hos 
nitrerat gjutstål inte uppnås här.  

POLYAMID
Dessa produkter finns i polyamid för rostfritt stål och aluminium  
bearbetning för att förhindra ytskador.
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16 STOPP

Excenterstopp

Excenterstopp är oändligt användbara genom att enkelt vrida dem till det läga som önskas. 
Smidig och utrymmesbesparande. 

2-160401.N Excenterstopp Ø 45 - nitrerad 150,00 SEK �

lämplig där utrymme brist

Ø: (o) MS: (d) Vikt: 

45 mm 12 mm 0,13 kg

2-160402.N Excenterstopp Ø 75 med M10-gängning - nitrerad 196,00 SEK �

för massa anslutningar

Ø: (o) MS: (d) Vikt: 

75 mm 12 mm 0,38 kg

2-160403.N Excenterstopp Ø 75 - nitrerad 184,00 SEK �

även användbar som ett stöd

Ø: (o) MS: (d) Vikt: 

75 mm 12 mm 0,39 kg

MS=Materialtjocklek; 
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16STOPP

Flex Stopp 78 Stål / 97 Stål / 83 Aluminium

Flex Stopp Stål, individuellt justerbara genom den avlånga hålet, ger en mängd alternativ. På grund av dess 
rundade spänn sidor den kan användas i hörn, liksom fria formade spännytor. Flex Stop 97 sträcker sig över hålet 
avstånd även i diagonala applikationer. Aluminium Flex stoppa kombinerar elegant design med hög funktionalitet. 
Aluminium Flex stoppa är individuellt fastställbara till följd av den avlånga slot, och erbjuder därmed universal 
fastspänning möjligheter. Cirkulär-formade sträckning sidan erbjuder ett brett utbud av att stoppa möjligheterna i 
hörnen eller för fritt formade stoppa ansikten. 

2-160415 Flex Stopp 12x78 Stål - galvaniserat 150,00 SEK �

Längd: (a) Bredd: (b) MS: (d) WS: (d1) VB: (f) Vikt: 

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

2-160416 Flex Stopp 24x78 Stål - galvaniserat 207,00 SEK �

en lång fastspänning bult behövs

Längd: (a) Bredd: (b) MS: (d) WS: (d1) VB: (f) Vikt: 

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

2-160417 Flex Stopp 12x97 Stål - galvaniserat 265,00 SEK �

Längd: (a) Bredd: (b) MS: (d) WS: (d1) VB: (f) Vikt: 

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

2-160418 Flex Stopp 24x97 Stål - galvaniserat 334,00 SEK �

en lång fastspänning bult behövs

Längd: (a) Bredd: (b) MS: (d) WS: (d1) VB: (f) Vikt: 

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

2-160412 Flex Stopp 12x83 - Aluminium 161,00 SEK �

Längd: (a) Bredd: (b) MS: (d) WS: (d1) VB: (f) Vikt: 

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

MS=Materialtjocklek; WS=gods tjocklek; VB=Justering möjlighet; 

� = Produkter som produserat till lager � = Produkter som produseras av order Förklaring se sidan 43

= Reptålig = Skydd mot svetsloppor = Rostskydd = Aluminium
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Universal Stopp 50 L / 80 L

Denna universella stoppa kan vara fast monterat på plats genom systemet borrhål och finns i 
olika storlekar. Avståndet mellan borrhål är 25 mm. 

2-160407.N Universal Stopp 50 L - nitrerad 196,00 SEK �

2 system borrhål

Längd: (a) Bredd: (b) MS: (d) Vikt: 

50 mm 30 mm 12 mm 0,08 kg

2-160408.N Universal Stopp 80 L - nitrerad 219,00 SEK �

3 systemet borrhål

Längd: (a) Bredd: (b) MS: (d) Vikt: 

80 mm 30 mm 12 mm 0,16 kg

MS=Materialtjocklek; 

Universal Stopp 80 L

Universellstopp 80 L justeras individuellt genom det ovala hålet med millimeter precision i en 
rad 0-50 mm 

2-160410.N Universal Stopp 80 L - nitrerad 299,00 SEK �

Längd: (a) Bredd: (b) MS: (d) VB: (f) Vikt: 

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

MS=Materialtjocklek; VB=Justering möjlighet; 

� = Produkter som produserat till lager � = Produkter som produseras av order Förklaring se sidan 43

= Reptålig = Skydd mot svetsloppor = Rostskydd = Skala = Aluminium
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Universal Stopp 115 L / 150 L

De universella stoppa 115 L / 150 L kan vara fast eller steglöst justeras till följd av 
kombinationen av avlånga hål och systemet borrhål (inställningsområde 0-50 mm). 
Den är också lämplig för användning av prismor och adaptrar. 

2-160420.N Universal Stopp 115 L - nitrerad 357,00 SEK �

seriellt med både dubbelsidig finskaliga

Längd: (a) Bredd: (b) MS: (d) VB: (f) Vikt: 

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

2-160420.A Universal Stopp 115 L - Aluminium 311,00 SEK �

Längd: (a) Bredd: (b) MS: (d) VB: (f) Vikt: 

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

2-160422.N Universal Stopp 150 L - nitrerad 391,00 SEK �

3 systemet borrhål, seriellt med både dubbelsidig finskaliga

Längd: (a) Bredd: (b) MS: (d) VB: (f) Vikt: 

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

MS=Materialtjocklek; VB=Justering möjlighet; 

Universal Stopp 300 M / 500 M

Universellstopp 300 M / 500 M kan vara fast eller steglöst fast till följd av kombinationen 
av avlånga hål (0-150 mm) och borrhål. Detta gör universalstoppet funktionellt. 

2-160425.N Universal Stopp 300 M - nitrerad 449,00 SEK �

7 system borrhål, seriellt med fina skala

Längd: (a) Bredd: (b) MS: (d) VB: (f) Vikt: 

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

2-160432.N Universal Stopp 500 M  - nitrerad 679,00 SEK �

13 system borrhål, seriellt med både dubbelsidig finskaliga

Längd: (a) Bredd: (b) MS: (d) VB: (f) Vikt: 

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

MS=Materialtjocklek; VB=Justering möjlighet; 



48

16 STOPP

Flat vinkel 250

Torget platt är fast eller variabel inställbar till följd av kombinationen av systemet borra hål och 
den ovala slot. Platt torget är fritt justerbar över en längd av upp till 100 mm. Ett brett utbud av 
stoppa och fastspänning möjligheter resultatet från den två-ensidighet. 

2-160444 Flat vinkel 250 - behandlat 886,00 SEK �

5 system borrhål

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) MS: (d) Vikt: 

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

MS=Materialtjocklek; 

Universal anslag / Spännbro för tving

Universal stoppet kan användas som fastspänning bridge. Med det lilla hålet i mitten är det 
möjligt att använda skruv klämmor med stopp som klämma fast brygga. 

2-160450.N Universal anslag / Spännbro för tving - nitrerad 426,00 SEK �

3 systemet borrhål

Längd: (a) Bredd: (b) Ø: (o) MS: (d) VB: (f) Vikt: 

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

MS=Materialtjocklek; VB=Justering möjlighet; 

Set Universal Stopp

SPECIALERBJUDANDE

Universal stoppet kan användas som fastspänning 
bridge. Med det lilla hålet i mitten är det möjligt att 
använda skruv klämmor med stopp som klämma 
fast brygga. 

2-160450.N.Set

1.426,00 SEK
(istället för 1.704,00 SEK)

4x 160450.N

� = Produkter som produserat till lager � = Produkter som produseras av order Förklaring se sidan 43

= Reptålig = Skydd mot svetsloppor = Rostskydd
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Montering o justeringplåt

Montering o justeringplåt ger en exakt justering, tillval i 10° steg eller kontinuerligt från 0-90°. 
1° Precision skala är det insertable flexibla. 

2-160455.N Montering o justeringplåt - nitrerad 380,00 SEK �

inkl. 2x Distanse bussning

Längd: (a) Bredd: (b) MS: (d) Vikt: 

130 mm 130 mm 5 mm 0,40 kg

MS=Materialtjocklek; 

Nu nitrerade
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Stopp- och spännvinkel 50 L

Stop och fastspänning Square 50 L kan användas som ett stopp för stora delar. Dessutom, det är 
kompatibel med alla typer av torg och kan skapa en Höj-och sänkbara yta genom fastspänning 
avlång springan, e.g. 90 WL (Artikelnr. 160111.N). 

2-160105.N Stopp- och spännvinkel 50 L - nitrerad 311,00 SEK �

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) MS: (d) Vikt: 

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

MS=Materialtjocklek; 

Stopp- och spännvinkel 90 X / 90 SL

Stopp och Spännvinkel 90 X / 90 SL, kan användas som ett stopp för stora delar. Genom att 
använda den avlånga hålet skapar Stop och Spänn Square 90 SL en höj- och sänkbar yta. 

2-160108.N Stopp- och spännvinkel 90 X - nitrerad 357,00 SEK �

seriellt med både dubbelsidig finskaliga

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) MS: (d) Vikt: 

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

2-160109.N Stopp- och spännvinkel 90 SL - nitrerad 380,00 SEK �

seriellt med både dubbelsidig finskaliga

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) MS: (d) Vikt: 

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

MS=Materialtjocklek; 

� = Produkter som produserat till lager � = Produkter som produseras av order Förklaring se sidan 43

= Reptålig = Skydd mot svetsloppor = Rostskydd = Skala = Aluminium
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Stopp- och spännvinkel 90 L

Stop och fastspänning vinkel 90 L är en justerbar vinkel med ovalt hål och som kan flyttas i alla lägen. 
stopp och fastspänning vinkel 50 L (Artikelnr. 160105.N) och stopp och fastspänning vinkel 90 SL 
(Artikelnr. 160109.N). Denna komponent är också mycket lämplig för stopp för stora arbetsstycken. 

2-160110.N Stopp- och spännvinkel 90 L - nitrerad 495,00 SEK �

borra hål / avlång slot, seriellt med både dubbelsidig finskaliga

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) MS: (d) Vikt: 

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

2-160110.A Stopp- och spännvinkel 90 L - Aluminium 564,00 SEK �

borra hål / avlång slot

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) MS: (d) Vikt: 

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

MS=Materialtjocklek; 

Stopp- och spännvinkel 90 WL

Stop och fastspänning Square 90 WL är en adjustbale fyrkant som kan versatilely och 
kontinuerligt användas med kombination av två avlånga hål. 

2-160111.N Stopp- och spännvinkel 90 WL - nitrerad 518,00 SEK �

avlång slot / avlång slot, seriellt med både dubbelsidig finskaliga

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) MS: (d) Vikt: 

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

MS=Materialtjocklek; 
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Stopp- och spännvinkel 90 VL

Hållplatsen fix och fastspänning square 90 VL (Artikelnr. 160113.N) med dubbelsidig hål hål kan 
användas som ett stöd. Genom att ansluta den med stopp och fyrkantiga 50 L (Artikelnr. 160105.N) 
och hållplatsen och fastspänning square 90 SL (Artikelnr. 160109.N) är det möjligt att skapa en 
höjd-justera stöd. 

2-160113.N Stopp- och spännvinkel 90 VL - nitrerad 495,00 SEK �

borra hål / borra hål

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) MS: (d) Vikt: 

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

MS=Materialtjocklek; 

Stopp- och spännvinkel 140 L

Stop och fastspänning Square 140 L är idealisk som en tabell för lätta bitar. En exakt höjd 
justerade propp är möjligt genom det ovala hålet. 

2-160112.N Stopp- och spännvinkel 140 L - nitrerad 587,00 SEK �

5 system borra hål / avlång slot, seriellt med både dubbelsidig finskaliga

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) MS: (d) Vikt: 

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

MS=Materialtjocklek; 

Stopp- och spännvinkel 150 L

Stop och fastspänning vinkel 150 L är en flexibel och justerbar vinkel som kan användas med en 
mängd kombinationer. Vinkeln har både runda och ovala hål. Topplattan möjliggör ytterligare 
kombinationer: för kombinationer med ytterligare vinklar eller använd tillsammmans med 
adapter för verktyg som prismor eller klämmor. 

2-160114.N Stopp- och spännvinkel 150 L - nitrerad 610,00 SEK �

6 system borra hål / avlång slot

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) MS: (d) Vikt: 

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

MS=Materialtjocklek; 

� = Produkter som produserat till lager � = Produkter som produseras av order Förklaring se sidan 43

= Reptålig = Skydd mot svetsloppor = Rostskydd = Skala
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Vinkel för rotation 150

Rotationsvinkeln görs med steglös inställning av spänn element med borrhål system av ett 
vinkelområde på 180°. Optimal fixering uppnås genom att använda 2 spännbultar samtidigt. 

2-160101.N Vinkel för rotation 150 - nitrerad 817,00 SEK �

Höjd: (c) Ø: (o) MS: (d) Vikt: 

150 mm 150 mm 12 mm 1,80 kg

MS=Materialtjocklek; 

Stopp- och spännvinkel 250 G med Vridvinkel

Stop och klämma fast torget 250 G kan fastställas och steglöst justeras till följd av kombinationen av 
systemet borrhål och ovala hålet. Multifunktionella torget används till exempel som tabell förlängning. 
Denna enhet är tillverkad av högkvalitativt GGG40 material. 

2-160161.N Stopp- och spännvinkel 250 G med Vridvinkel vänster - Gjutjärn / nitrerhärdad 1.104,00 SEK �

stoppa vänster, seriellt med fina skala

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) MS: (d) Vikt: 

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

2-160163.N Stopp- och spännvinkel 250 G med Vridvinkel höger - Gjutjärn / nitrerhärdad 1.104,00 SEK �

stoppa höger, seriellt med fina skala

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) MS: (d) Vikt: 

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

MS=Materialtjocklek; 
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Stopp- och spännvinkel 300 G / 500 G

Stopp och Spänn Vinkel 300 G / 500 G kan fixeras och justeras steglöst på grund av kombinationen 
av borrhål och det avlånga spåret. Den mångsidiga vinkel kan även användas som bordsförlängning. 
Denna komponent är tillverkad av högkvalitativt GGG40 duktilt gjutjärn. 

2-160162.N Stopp- och spännvinkel 300 G - nitrerad 794,00 SEK �

stoppa vänster

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) MS: (d) Vikt: 

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

2-160164.N Stopp- och spännvinkel 500 G - nitrerad 1.093,00 SEK �

stoppa vänster

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) MS: (d) Vikt: 

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

MS=Materialtjocklek; 

Ny design

Set Stopp- och spännvinkel behandlat

SPECIALERBJUDANDE - UTGÅENDE ARTIKLAR Så länge lagret räcker!

Stop och klämma fast torget kan fastställas och 
steglöst justeras till följd av kombinationen av 
systemet borrhål och ovala hålet. Multifunktionella 
torget används till exempel som tabell förlängning. 
Denna enhet är tillverkad av högkvalitativt GGG40 
material. 

2-160164.Set

2.024,00 SEK
(istället för 3.360,00 SEK)

2x 160164 4x 160510

� = Produkter som produserat till lager � = Produkter som produseras av order Förklaring se sidan 43

= Reptålig = Skydd mot svetsloppor = Rostskydd = Skala

c

a
d
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Stopp- och spännvinkel 250 GK / 500 GK

Stopp- och spännvinkel 250 GK / 500 GK, ger en mängd olika alternativ för fastspänning, på 
grund av dess tredimensionalitet. De har utvecklats speciellt för tunga delar. De fungerar både 
som ett stopp samt som bordsförlängning. För att uppnå maximal stabilitet, är Stopp- och 
spännvinkel tillverkade av GGG40 segjärn. Rekommenderas att beställas parvis. 

2-160124.N Stopp- och spännvinkel 250 GK vänster - nitrerad 1.081,00 SEK �

stoppa vänster, seriellt med fina skala

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) MS: (d) Vikt: 

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

2-160126.N Stopp- och spännvinkel 250 GK höger - nitrerad 1.081,00 SEK �

stoppa höger, seriellt med fina skala

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) MS: (d) Vikt: 

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

2-160134.N Stopp- och spännvinkel 500 GK vänster - nitrerad 1.645,00 SEK �

stoppa vänster, seriellt med fina skala

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) MS: (d) Vikt: 

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

2-160136.N Stopp- och spännvinkel 500 GK höger - nitrerad 1.645,00 SEK �

stoppa höger, seriellt med fina skala

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) MS: (d) Vikt: 

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

MS=Materialtjocklek; 

Stopp- och spännvinkel 750 GK plasma-nitrerad yta

Stopp- och spännvinkel 750 GK, ger en mängd olika alternativ för fastspänning, på grund av dess 
tredimensionalitet. De har utvecklats speciellt för tunga delar. De fungerar både som ett stopp 
samt som bordsförlängning. För att uppnå maximal stabilitet, är Stopp- och spännvinkel tillverkade 
av GGG40 segjärn. Rekommenderas att beställas parvis. Den dubbla hålbilden på vinkeln gör 
fastspänningsmöjligheterna mer flexibla. Med fästen på tre håll förstärks stabilitet och precision. 

2-160146.N Stopp- och spännvinkel 750 GK vänster - nitrerad 2.818,00 SEK �

stoppa vänster, seriellt med fina skala

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) MS: (d) Vikt: 

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

2-160148.N Stopp- och spännvinkel 750 GK höger - nitrerad 2.818,00 SEK �

stoppa höger, seriellt med fina skala

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) MS: (d) Vikt: 

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

MS=Materialtjocklek; 
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Stopp- och spännvinkel aluminium-titan

Stopp- och spännvinkel GK aluminium-titan har en mångfald av fastspänning möjligheter på 
grund av dess tre dimensionerna. Det var speciellt utformad för användning av tunga delar. 
Det används både som ett gränsstopp och ett bord förlängning. Den yttersta stabilitet uppnås 
genom att vi har producerat vinkelen i en aluminium-titan material som är utvecklad för högsta 
hållbarhet. Beställning parvis rekommenderas. 

2-160120 Stopp- och spännvinkel 250 GK vänster - aluminium-titan 1.645,00 SEK �

stoppa vänster, seriellt med fina skala

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) MS: (d) Vikt: 

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

2-160121 Stopp- och spännvinkel 250 GK höger - aluminium-titan 1.645,00 SEK �

stoppa höger, seriellt med fina skala

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) MS: (d) Vikt: 

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

2-160138 Stopp- och spännvinkel 500 GK vänster - aluminium-titan 2.174,00 SEK �

stoppa vänster, seriellt med fina skala

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) MS: (d) Vikt: 

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

2-160139 Stopp- och spännvinkel 500 GK höger - aluminium-titan 2.174,00 SEK �

stoppa höger, seriellt med fina skala

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) MS: (d) Vikt: 

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

MS=Materialtjocklek; 

Set Stopp- och spännvinkel 500 GK aluminium-titan

SPECIALERBJUDANDE

Stopp- och spännvinkel GK aluminium-titan har en 
mångfald av fastspänning möjligheter på grund av dess tre 
dimensionerna. Det var speciellt utformad för användning 
av tunga delar. Det används både som ett gränsstopp och 
ett bord förlängning. Den yttersta stabilitet uppnås genom 
att vi har producerat vinkelen i en aluminium-titan material 
som är utvecklad för högsta hållbarhet. Beställning parvis 
rekommenderas. 

2-160138.Set

3.910,00 SEK
(istället för 4.348,00 SEK)

1x 160138 1x 160139

� = Produkter som produserat till lager � = Produkter som produseras av order Förklaring se sidan 43

= Skala = Aluminium = Titan = Reptålig = Skydd mot svetsloppor = Rostskydd
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Stopp- och spännvinkel 250 D / 500 D / 750 D

Stop och fastspänning vinkel 250 D / 500 D / 750 D har en mängd fastspänning möjligheter på 
grund av dess tre dimensionerna och dess diagonala hål ordning. Det är väl lämpad för bord med 
rutnät och vertikala lösningar. För att få högsta möjliga stabilitet, är Stop och fastspänningsvinklen 
tillverkad av GGG40 gjutjärnstål. 

2-160140.N Stopp- och spännvinkel 250 D - nitrerad 2.220,00 SEK �

stoppa höger

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) MS: (d) Vikt: 

200 mm 100 mm 250 mm 14 mm 6,60 kg

2-160142.N Stopp- och spännvinkel 500 D - nitrerad 2.864,00 SEK �

stoppa höger

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) MS: (d) Vikt: 

200 mm 100 mm 500 mm 14 mm 11,50 kg

2-160144.N Stopp- och spännvinkel 750 D - nitrerad 3.703,00 SEK �

stoppa höger

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) MS: (d) Vikt: 

200 mm 100 mm 750 mm 14 mm 16,40 kg

MS=Materialtjocklek; 

Universalvinkel med mekanisk fastspänning

Universal Vinkel med mekanisk inställning , perfekt för jobb med olika vinkel inställningar. Varje 
vinkel grad mellan 10° och 150° kan ställas in. Vinkeln justeras med hjälp av inställningsmallen 
och en insexnyckel. Mall medföljer leveransen. 

2-160170.N Universalvinkel med mekanisk fastspänning - nitrerad 2.864,00 SEK �

inkl hål mall

SL: (e) Vikt: 

260 mm 3,40 kg

SL=sidlängd; 
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Universal gradvinkel hydromekanisk fastspänning

Universal vinkel Hydromekanisk fastspänning underlättar en vinkel struktur med hög hållkraft baserad 
på hydromekanisk fastspänning. Denna vinkel är ställbar mellan 0° till 225°. En digital Angle Gauge 
ger exakt inställning (ingår inte i leveransen). 6 mm insexnyckel finns som Artikelnr. 280852.1. 

2-160171 Universal gradvinkel hydromekanisk fastspänning - behandlat 4.359,00 SEK �

SL: (e) Vikt: 

250 mm 2,80 kg

SL=sidlängd; 

Hörn anslutning i gjutjärn

Hörnet anslutningen ger mer arbetsutrymme till följd av dess funktion diagonalt utvidga tabellen i 
45° vinkel. Hörnet anslutningen är justerbar i en fix position och är kompatibel som prisma, stoppa 
eller anslutning till alla andra rutor. Hörnet anslutningen är extremt robust och ger möjligheter för 
anslutning, stoppa och fastspänning längs 5 sidor. Denna komponent är tillverkad av högkvalitativa 
material GGG40. 

2-160190.N Hörn anslutning i gjutjärn - nitrerad 1.472,00 SEK �

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) Vikt: 

100 mm 65 mm 100 mm 1,70 kg
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Stöd och fastspänning ram

Stöd och fastspänning ram ger möjlighet till sammankoppling av olika element och kan användas 
som en tabell förlängning eller en konsol. Systemet borrhål med ett 50 mm rutnät på alla fem sidor 
ger för ett stort antal möjliga kombinationer. Både fasta och variabla gräns stopp är möjliga i borrhål 
och avlånga hålen. 

2-160300.N Stöd och fastspänning ram liten 150x100x50 - nitrerad 1.472,00 SEK �

stoppa höger

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) Vikt: 

150 mm 100 mm 50 mm 2,10 kg

2-160301.N Stöd och fastspänning ram liten 150x100x50 - nitrerad 1.472,00 SEK �

stoppa vänster

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) Vikt: 

150 mm 100 mm 50 mm 2,10 kg

2-160302.N Stöd och fastspänning ram stor 300x200x50 - nitrerad 2.254,00 SEK �

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) Vikt: 

300 mm 200 mm 50 mm 7,40 kg

Spännplåt

Fastspänning blocket passar både som en bord förlängning av vertikala överbyggnader och av två svetsning bordet. 
Individuella bord storlekar kan uppnås genom att ansluta flera fastspänning block tillsammans. Fastspänning blocket 
fast skruvas ihop till bordet med hjälp av ansluter bultar (Artikelnr. 160560.N). En mängd stopp- och fastspänning 
möjligheter finns på grund av kombinationen av en horisontell / vertikal hål arrangemang på toppen och med en 
diagonal på sidorna. 

2-160280.P Spännplåt 300x300x100 - plasma-nitrerad yta 3.646,00 SEK �

fem-sidig

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) MS: (d) Vikt: 

300 mm 300 mm 100 mm 12 mm 16,00 kg

2-160272.P Spännplåt 400x200x200 - plasma-nitrerad yta 5.555,00 SEK �

fem-sidig

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) MS: (d) Vikt: 

400 mm 200 mm 200 mm 12 mm 25,00 kg

2-160290.P Spännplåt 500x500x100 - plasma-nitrerad yta 7.728,00 SEK �

fem-sidig

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) MS: (d) Vikt: 

500 mm 500 mm 100 mm 12 mm 40,00 kg

MS=Materialtjocklek; 

� = Produkter som produserat till lager � = Produkter som produseras av order Förklaring se sidan 43

= Reptålig = Skydd mot svetsloppor = Rostskydd
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Torget U-formen 100/100

Torget U-formen 100/100 passar perfekt som en bord förlängning, för vertikala uppställningar, och även som en robust anslutning 
mellan två svetsning bordet. Torget skruvas fast tillsammans till tabellen med hjälp av ansluter bultar (Artikelnr. 160560.N). Från en 
längd av 500 mm har alla U-formade rutor monteringshål på baksidan för att fästa bordsben. Om en tabell förlängning, tabell benen 
måste bekräftas om torget representerar en längd av mer än 1000 mm. En mängd fastspänning- och anslutning möjligheterna med 
andra rutor och hållplatser är möjligt på grund av borrhål på fyra eller fem sidor och de diagonala hål arrangemang. 50x50 mm nätet 
underlättar orienteringen. För bilder på varje storlek, vänligen gå till www.siegmund.com. 

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) MS: (d) Vikt: 

2-160396.P Torget U-formen 100x100x100
plasma-nitrerad yta

100 mm 100 mm 100 mm 12 mm 4,00 kg 2.703,00 SEK �

2-160360.P Torget U-formen 500x100x100
plasma-nitrerad yta

500 mm 100 mm 100 mm 12 mm 15,00 kg 3.795,00 SEK �

2-160370.P Torget U-formen 1000x100x100
plasma-nitrerad yta

1.000 mm 100 mm 100 mm 12 mm 27,00 kg 6.072,00 SEK �

2-160380.P Torget U-formen 1500x100x100
plasma-nitrerad yta

1.500 mm 100 mm 100 mm 12 mm 39,00 kg 7.383,00 SEK �

2-160390.P Torget U-formen 2000x100x100
plasma-nitrerad yta

2.000 mm 100 mm 100 mm 12 mm 51,00 kg 10.937,00 SEK �

� = Produkter som produserat till lager � = Produkter som produseras av order Förklaring se sidan 43

= Reptålig = Skydd mot svetsloppor = Rostskydd



61

16VINKLAR

Torget U-formen 200/100

U-formen 200/100 (sidorna 200 mm) är idealisk som en förlängare av bordet, för vertikala uppställningar, och även som en robust 
anslutning mellan två svetsbord. U-formen skruvas fast i bordet med hjälp av anslutningsbultar (Artikelnr. 160560.N). Från en längd 
av 500 mm har alla U-formade rutor monteringshål på baksidan för att fästa bordsben. Om en tabell förlängning, tabell benen måste 
bekräftas om torget representerar en längd av mer än 1000 mm. En mängd fastspänning- och anslutning möjligheterna med andra 
rutor och hållplatser är möjligt på grund av borrhål på fyra eller fem sidor och de diagonala hål arrangemang. 50x50 mm nätet 
underlättar orienteringen. För bilder på varje storlek, vänligen gå till www.siegmund.com. 

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) MS: (d) Vikt: 

2-160396.1.P Torget U-formen 200x100x100
plasma-nitrerad yta

200 mm 100 mm 100 mm 12 mm 6,00 kg 2.898,00 SEK �

2-160360.1.P Torget U-formen 500x200x100
plasma-nitrerad yta

500 mm 200 mm 100 mm 12 mm 22,00 kg 4.807,00 SEK �

2-160370.1.P Torget U-formen 1000x200x100
plasma-nitrerad yta

1.000 mm 200 mm 100 mm 12 mm 38,00 kg 8.292,00 SEK �

2-160380.1.P Torget U-formen 1500x200x100
plasma-nitrerad yta

1.500 mm 200 mm 100 mm 12 mm 55,00 kg 10.948,00 SEK �

2-160390.1.P Torget U-formen 2000x200x100
plasma-nitrerad yta

2.000 mm 200 mm 100 mm 12 mm 72,00 kg 14.674,00 SEK �
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Snabbkopplingsbult

Skinande snabbkopplingsbult med turnlock fästelement är den idealiska förbindande elementet 
mellan Siegmund underenheter. Snabb fastspänning bultarna kännetecknas av särskilt stora bollar, 
som skyddar fas i borrhål till följd av mycket lätta marktryck. Den fjärde bollen i centrum minskar inre 
friktion och förstärker kraften i handratten. Den nya versionen av bulten avgår på o-ringar, men är 
ändå lätt att rengöra. Bulten har ytterligare optimerats. Denna bult är inte tillåtet för att kombinera 
tabeller och U-bildade torg! Åtdragningsmomentet beror på typen av. 

2-160510 Snabbkopplingsbult kort - behandlat 334,00 SEK �

för fastspänning av två komponenter, med skruvlock

Längd: (a) Ø: (o) SK: (k1) AM: (k3) ZK: (k2) Vikt: 

53 mm 16 mm 55 kN 10 Nm 10 kN 0,08 kg

2-160512 Snabbkopplingsbult lång - behandlat 403,00 SEK �

för fastspänning av tre komponenter, med skruvlock

Längd: (a) Ø: (o) SK: (k1) AM: (k3) ZK: (k2) Vikt: 

65 mm 16 mm 55 kN 10 Nm 10 kN 0,10 kg

SK=Skruvkraft; AM=Åtdragningsmoment; ZK=Dragkraft; 

Universal bult

Skinande Universal bulten är elementet perfekt anslutning mellan Siegmund-element. Det används 
när delar av olika material tjocklek interconnecteds. Fastspänning är kort klämma fast bulten 22 mm 
28 mm och long en 34 mm till 40 mm. Stora bollar förskjuter centrum av trycket mot utsidan och 
förhindra en förskjutning av materialet på grund av ett lågt marktryck när det är höga fastspänning 
styrkor i riktning mot borrhålet. Universal bulten spänns fast med integrerad handratten eller med 
en Allen nyckel 6 (Artikelnr. 280852.1). Denna bult är inte tillåtet för att kombinera tabeller och 
U-bildade torg! Åtdragningsmomentet beror på typen av. 

2-160532 Universal bult kort - behandlat 345,00 SEK �

för fastspänning av två komponenter

Längd: (a) Ø: (o) SK: (k1) AM: (k3) ZK: (k2) Vikt: 

59 mm 16 mm 50 kN 10 Nm 10 kN 0,11 kg

2-160533 Universal bult lång - behandlat 426,00 SEK �

för fastspänning av tre komponenter

Längd: (a) Ø: (o) SK: (k1) AM: (k3) ZK: (k2) Vikt: 

71 mm 16 mm 50 kN 10 Nm 10 kN 0,12 kg

SK=Skruvkraft; AM=Åtdragningsmoment; ZK=Dragkraft; 

� = Produkter som produserat till lager � = Produkter som produseras av order
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Spännings bult flat

Skinande spännings bulten flat är förutbestämd för avlångt hål. Dess syfte är, liksom försänkt bult, 
att minska höjden på församlingen. Idealisk för sladdlös skruvdragare med upp till 10 Nm vridmoment. 
Denna bult är inte tillåtet för att kombinera tabeller och U-bildade torg! Åtdragningsmomentet beror 
på typen av. 

2-160522 Spännings bult flat kort - behandlat 288,00 SEK �

för fastspänning av två komponenter

Längd: (a) Ø: (o) SK: (k1) AM: (k3) ZK: (k2) Vikt: 

36 mm 16 mm 55 kN 10 Nm 10 kN 0,05 kg

2-160523 Spännings bult flat lång - behandlat 357,00 SEK �

för fastspänning av tre komponenter

Längd: (a) Ø: (o) SK: (k1) AM: (k3) ZK: (k2) Vikt: 

48 mm 16 mm 55 kN 10 Nm 10 kN 0,08 kg

SK=Skruvkraft; AM=Åtdragningsmoment; ZK=Dragkraft; 

Försänkta bultar

Försänkta bultar används som en dold anslutning mellan Siegmund-komponenter. Dess design matchar 
andra anslutande bultarna med fyra bollar. Huvudet försvinner in i borrhålet så att ingenting sticker 
ut av den spända delen. Försänkt bult är inte lämplig för användning i avlånga hål. Denna bult är inte 
tillåtet för att kombinera tabeller och U-bildade torg! Åtdragningsmomentet beror på typen av. 

2-160528 Försänkta bultar kort - behandlat 276,00 SEK �

för fastspänning av två komponenter

Längd: (a) Ø: (o) SK: (k1) AM: (k3) ZK: (k2) Vikt: 

31 mm 16 mm 55 kN 10 Nm 3 kN 0,04 kg

2-160529 Försänkta bultar lång - behandlat 334,00 SEK �

för fastspänning av tre komponenter

Längd: (a) Ø: (o) SK: (k1) AM: (k3) ZK: (k2) Vikt: 

43 mm 16 mm 55 kN 10 Nm 3 kN 0,05 kg

SK=Skruvkraft; AM=Åtdragningsmoment; ZK=Dragkraft; 
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Positioneringsbult

Positionering bultar avsedda för att justera torg, som endast kan vara fast på plats med 
en fastspänning bult, för att byta ut till en låg kostnad en andra en. Dessutom kan olika 
rutor bildas genom att markera dem ut, e.g. 90° eller 45°. Denna bult är inte tillåtet för att 
kombinera tabeller och U-bildade torg! 

2-160540 Positioneringsbult - behandlat 104,00 SEK �

Längd: (a) Ø: (o) Vikt: 

38 mm 16 mm 0,07 kg

Försänkt ansluter bult

Flushmount anslutningsbulten, speciellt utformad för att fungera som en fast och långsiktigt samband 
mellan stora Siegmund komponenter, t.ex. Bord eller U-Profiler. Infälld insexnyckel, och förmågan hos 
anslutningsbulten för att centrera sig, underlätta enkel montering. Den försänkta huvudet och försänkt 
huvud skruv är utrustade med en 6 unbrakonyckel för fastspänning. Anslutning Bult möjliggör robust 
bultning. Anslutning Bolt är inte lämplig för användning i ovala hål. 

2-160560.N Försänkt ansluter bult kort - nitrerad 173,00 SEK �

för anslutning av två komponenter, med insexnyckel

Längd: (a) Ø: (o) SK: (k1) AM: (k3) ZK: (k2) Vikt: 

25 mm 16 mm 50 kN 15 Nm 4 kN 0,03 kg Nu nitrerade

2-160561 Försänkt ansluter bult lång - behandlat 207,00 SEK �

för anslutande o tre komponenter, med insexnyckel

Längd: (a) Ø: (o) SK: (k1) AM: (k3) ZK: (k2) Vikt: 

37 mm 16 mm 50 kN 15 Nm 4 kN 0,05 kg

SK=Skruvkraft; AM=Åtdragningsmoment; ZK=Dragkraft; 

� = Produkter som produserat till lager � = Produkter som produseras av order Förklaring se sidan 43

= Reptålig = Skydd mot svetsloppor = Rostskydd = Aluminium
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Mothållsring

Avstånd bricka är speciellt utvecklad för applikationer där krävs ett utrymme mellan två 
fastspänning element. Det kan du, till exempel för att använda en lång fastspänning bult 
istället för en kort en. 

2-160539 Mothållsring - behandlat 23,00 SEK �

Höjd: (c) Ø: (o) Vikt: 

12 mm 21 mm 0,02 kg

Magnetical klämma fast bulten

Magnetiska spänn bulten, möjliggör snabb fastspänning utan fasspänning eller användning 
av verktyg. Dem ändvänds för tryckkänsliga delar som tunn plåt, samt detaljer som är tryck 
känsliga, t.ex. tunnplåt detaljer. 

2-160740 Magnetical klämma fast bulten 34 - Aluminium 138,00 SEK �

Skaft längd 25 mm

Längd: (a) Ø: (o) Vikt: 

34 mm 16 mm 0,02 kg

2-160740.1 Magnetical klämma fast bulten 46 - Aluminium 161,00 SEK �

Skaft längd 50 mm 

Längd: (a) Ø: (o) Vikt: 

46 mm 16 mm 0,03 kg

2-160740.2 Magnetical klämma fast bulten 58 - Aluminium 184,00 SEK �

Skaft längd 75 mm

Längd: (a) Ø: (o) Vikt: 

58 mm 16 mm 0,04 kg



66

16 TVINGAR & TILLBEHÖR

Professional Skruvtving

Professional skruv klämman verktyget som ger snabb, kraftfull och exakt fastspänning med mest omväxlande 
svetsning delar. Effektivitet nås av tidsbesparande, snabba justeringar och ett lätt sätt att förmultna. För dina 
individuella behov erbjuder vi särskilda längder för horisontella och vertikala barer. Dimensionen av det vågräta 
fältet används är 20x10 mm. Dimensionen av det lodräta fältet används 20x13 mm. Dessutom, det lodräta strecket 
är härdad. För att fästa alla typer av svetsning delar, är prismor utbytbara. För lämplig prismor, se sidan 68. 
Lång livslängd garanteras av galvaniserat material, liksom möjligheten att beställa reservdelar separat. 
Med den nya handratten på gjutjärn cross, kan höjden justeras på nolltid. 

2-160610 Professional Skruvtving - behandlat / nitrerad 598,00 SEK �

Max. belastning Bredd: (b) Höjd: (c) Vikt: 

2,5 kN 163 mm 200 mm 1,20 kg

Professional Skruvtving 45°/90°

Professional skruv klämman 45°/90° ersätter standard skruv klämmor av 45° eller 90°. Denna skruv klämma 
sätter en ny standard på grund av dess steglös twistability från 0°-360°. För att fästa alla typer av svetsnings 
delar, är prismor utbytbara. För lämplig prismor, se sidan 68. Dimensionen på plattstången är 20x13 mm. 
Med det nya fästhjulet på korset kan höjden justeras enkelt och snabbt. 

2-160630 Professional Skruvtving 45°/90° - behandlat 564,00 SEK �

Max. belastning Höjd: (c) Vikt: 

2,5 kN 200 mm 0,75 kg

Professional fast spänningen klämman

Professionell Snabbspänningstving, används för att snabbt och kraftfullt spänna ramar mm. Kraften kan 
justeras individuellt med gallret. Med den nya ratten på gjutjärns kors, är det höj- och sänkbart inom 
några sekunder. Måtten på de tillämpade armar är 20x10 mm och 20x13 mm. Dessutom det lodräta 
armen förstärks. Snabbspänningstvingen rekommenderas endast för plasmanitrated bord system 16. 

2-160606 Professional fast spänningen klämman - behandlat 771,00 SEK �

Max. belastning Bredd: (b) Höjd: (c) Vikt: 

2,5 kN 132 mm 150 mm 0,90 kg

� = Produkter som produserat till lager � = Produkter som produseras av order
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Skruvtving med runda rör

Tving med runt rör är ett verktyg som erbjuder snabb, stark och exakt fastspänning med flexibilitet. Effektivitet nås av 
tidsbesparande, snabba justeringar och enkel demontering. För dina individuella behov erbjuder vi särskilda längder 
för horisontella och vertikala barer. För att fästa alla typer av svetsning delar, är prismor utbytbara. För lämplig prismor, 
se sidan 68. Lång livslängd garanteras av galvaniserat material, liksom möjligheten att beställa reservdelar separat. 
Lämplig för enkla spänn applikationer (se max. belastning). 

2-160601 Skruvtving med runda rör - behandlat 564,00 SEK �

Max. belastning Bredd: (b) Höjd: (c) Vikt: 

1,5 kN 163 mm 200 mm 1,00 kg

Basic runt fäste universal

Rörtving Universal, med vridbar axel med flexibel press på + / - 42 graders vinkel. Denna Rörtving 
gir dig fördelarna att kunde spänna fast i 45° eller 90°. Den kan användas i en vinkel samt raka 
vinklar, vilket resulterar i ytterligare spänn alternativ och en mer rörligt område. Horisontella runda 
rör med en längd av 150 mm är fullt justerbar och skapar, i kombination med den svängbar axel, 
en variabel spännområde. Längden av det vertikala röret är 150 mm. För att säkert fästa olika svets 
delar, prismorna är utbytbara. Att integrera vertikalt rör i systemet borrhål, används justeringsring 
(Artikelnr. 160653). 

2-160604 Rörtving universal - behandlat 598,00 SEK �

Max. belastning Bredd: (b) Höjd: (c) Vikt: 

0,6 kN 165 mm 150 mm 0,80 kg

Basic Skruvtving

Skruv klämman är ett lätt och stadig fastspännings verktyg. Olika delar kan spännas fast med 
hjälp av enkla prismor. 

2-160620 Basic Skruvtving - behandlat 472,00 SEK �

Max. belastning Bredd: (b) Höjd: (c) Vikt: 

2,5 kN 128 mm 200 mm 0,95 kg
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Kort spindel med bussning och prisme

Kort spindeln med bussning och prisma är perfekt för fastspänning kompakta komponenter eller 
andra Siegmund enheter med hjälp av rutor. Kort spindeln var utformad på ett sådant sätt att det 
är möjligt att fastställa ett arbetsstycke genom ett 16 mm borrhål. Kort spindeln justeras med 
hjälp av en fast justerbar nyckel eller en insexnyckel. 

2-160666 Kort spindel med bussning och prisme med bussning och prisma - behandlat 230,00 SEK �

trapets-tråd 12 x 3 mm

Höjd: (c) Ø: (o) Vikt: 

75 mm  - 0,10 kg

2-160618 Gängbussning - behandlat 115,00 SEK �

trapets-tråd 12 x 3 mm

Höjd: (c) Ø: (o) Vikt: 

10 mm 19 mm 0,01 kg

Prisma för skruvtvingar

Prisma för tvingar är lämplig för fastspänning av både runda och fyrkantiga rör. Genom att fästa materialet 
till den ledbara huvudet, prism blir mer flexibla och kan därför fastställas till komponenten. Det kan lätt 
ersättas eller rengöras genom att helt enkelt ta bort huvudet. Prisman finns i olika materiella utföranden. 
Polyamid prisma används för rep-känsliga ytor. Rostfritt stål prisma används för metaller som är känsliga 
för repor (rost skydd). 

2-160656 Prisma för skruvtvingar - behandlat / nitrerad 81,00 SEK �

för hållare med trapetsgänga 12 x 3 mm

Höjd: (c) Ø: (o) Vikt: 

14 mm 25 mm 0,02 kg

2-160656.E Prisma för skruvtvingar - Rostfritt stål 115,00 SEK �

för hållare med trapetsgänga 12 x 3 mm

Höjd: (c) Ø: (o) Vikt: 

14 mm 25 mm 0,02 kg

2-160656.PA Prisma för skruvtvingar - Polyamid 81,00 SEK �

för hållare med trapetsgänga 12 x 3 mm

Höjd: (c) Ø: (o) Vikt: 

14 mm 25 mm 0,01 kg

� = Produkter som produserat till lager � = Produkter som produseras av order Förklaring se sidan 43

= Polyamid = Aluminium
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Formad prisme Ø 25 för skruv klämmor

Duo prismat är på grund av dess dubbla funktion kompatibel till alla borrhål och skruva fast klämmor 
system 16. 120° Torget skapar en stabil yta för alla runda rör. Prismat kan också användas för platt 
svetsning församlingar, på grund av planat hörnen. Polyamidhjul typ prismat används för scratch-
känsliga ytor. Prisma polyamiden är endast lämplig för användning som en prisma för skruvtvingar. 

2-160650 Formad prisme Ø 25 - behandlat / nitrerad 115,00 SEK �

för hållare med trapetsgänga 12 x 3 mm, utan o-ring

Höjd: (c) Ø: (o) Vikt: 

19 mm 25 mm 0,04 kg

2-160650.A Formad prisme Ø 25 - Aluminium 138,00 SEK �

för hållare med trapetsgänga 12 x 3 mm, utan o-ring

Höjd: (c) Ø: (o) Vikt: 

19 mm 25 mm 0,01 kg

2-160650.PA Formad prisme Ø 25 - Polyamid 115,00 SEK �

för hållare med trapetsgänga 12 x 3 mm, utan o-ring

Höjd: (c) Ø: (o) Vikt: 

19 mm 25 mm 0,01 kg

Set Formad prisme Ø 25

SPECIALERBJUDANDE

Duo prismat är på grund av dess dubbla funktion 
kompatibel till alla borrhål och skruva fast klämmor 
system 16. 120° Torget skapar en stabil yta för alla 
runda rör. Prismat kan också användas för platt 
svetsning församlingar, på grund av planat hörnen. 
Polyamidhjul typ prismat används för scratch-
känsliga ytor. 

2-160650.Set

414,00 SEK
(istället för 460,00 SEK)

4x 160650
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Pressa bollen för skruv klämmor

Pressa bollen för skruv klämmor utformades särskilt för fastspänning i hörnen eller spår. Genom att pressa bollen 
till bollen huvudet av tråd spindeln, det blir flexibel och det kan följaktligen fastställas till församlingarna. Den kan 
ersättas och rengöras genom att helt enkelt ta bort bollen huvudet. Pressa bollen finns i olika material. Polyamid 
pressa bollen används för scratch-känsliga ytor. Rostfritt stål pressa bollen används för metaller som är okänsliga 
för repor (rost prevention). 

2-160660 Pressa bollen för skruv klämmor - behandlat 81,00 SEK �

för hållare med trapetsgänga 12 x 3 mm

Höjd: (c) Ø: (o) Vikt: 

13 mm 20 mm 0,02 kg

2-160660.E Pressa bollen för skruv klämmor - Rostfritt stål 115,00 SEK �

för hållare med trapetsgänga 12 x 3 mm

Höjd: (c) Ø: (o) Vikt: 

13 mm 20 mm 0,02 kg

2-160660.PA Pressa bollen för skruv klämmor - Polyamid 92,00 SEK �

för hållare med trapetsgänga 12 x 3 mm

Höjd: (c) Ø: (o) Vikt: 

13 mm 20 mm 0,01 kg

2-160661 Pressa bollen för skruv klämmor - behandlat 138,00 SEK �

trapets-tråd 12 x 3 mm, för kunden specifik anpassning

Höjd: (c) Ø: (o) Vikt: 

25 mm 25 mm 0,07 kg

� = Produkter som produserat till lager � = Produkter som produseras av order Förklaring se sidan 43

= Polyamid
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Variabel prisme Ø 50 90°/120° med inskruvad kragen

Vario Prisma Ø 50, som lämpar sig för både rundade och 45° vridna kvadrat rör med en diameter 
upp till 80 mm, på grund av dess 90° och 120° vinklar. Dessutom kan prisman användas universellt 
för alla 16 mm borrhål. Prisma med adapter kan sättas fast i borrhålen. För att placera prisman 
fritt, kan du enkelt skruva loss adaptern från prisman. Om nödvändigt, kan arbetshöjden av prisma 
varieras genom en förlängning. Polyamidhjul typ prismat används för scratch-känsliga ytor. 

2-160645.1 Variabel prisme Ø 50 90°/120° med inskruvad kragen - behandlat 357,00 SEK �

M10-gänga till exempel prisme förlänger Artikelnr. 160649

Höjd: (c) Ø: (o) Vikt: 

20 mm 50 mm 0,21 kg

2-160645.1.A Variabel prisme Ø 50 90°/120° med inskruvad kragen - Aluminium 483,00 SEK �

M10-gänga till exempel prisme förlänger Artikelnr. 160649

Höjd: (c) Ø: (o) Vikt: 

20 mm 50 mm 0,07 kg

2-160645.1.PA Variabel prisme Ø 50 90°/120° med inskruvad kragen - Polyamid 460,00 SEK �

M10-gänga till exempel prisme förlänger Artikelnr. 160649

Höjd: (c) Ø: (o) Vikt: 

20 mm 50 mm 0,03 kg

2-160641 Variabel prisme Ø 50 90°/120° utan gäng - behandlat 368,00 SEK �

Prisma kan vara fast med bultar

Höjd: (c) Ø: (o) Vikt: 

35 mm 50 mm 0,39 kg

Set Variabel prisme Ø 50 90° / 120°

SPECIALERBJUDANDE

Vario Prisma Ø 50, som lämpar sig för både rundade och 
45° vridna kvadrat rör med en diameter upp till 80 mm, 
på grund av dess 90° och 120° vinklar. Dessutom kan 
prisman användas universellt för alla 16 mm borrhål. 

2-160645.Set

1.288,00 SEK
(istället för 1.428,00 SEK)

4x 160645.1

� = Produkter som produserat till lager � = Produkter som produseras av order Förklaring se sidan 43

= Aluminium = Polyamid
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Prisme Ø 80 120° med inskruvad kragen

Prism Ø 80 med 120° vinkel, som lämpar sig för rör med en diameter på upp till 120 mm. 
Prisman skapar ett stabilt underlag särskilt för runda rör och kan användas för alla 16 mm 
borrhål. Prisma med adapter kan sättas fast i borrhålen. För att placera prisman fritt, kan 
du enkelt skruva loss adaptern från prisman. Om nödvändigt, kan arbetshöjden av prisma 
varieras genom en förlängning. Polyamidhjul typ prismat används för scratch-känsliga ytor. 

2-160652.1 Prisme Ø 80 120° med inskruvad kragen - behandlat / nitrerad 391,00 SEK �

M10-gänga till exempel prisme förlänger Artikelnr. 160649

Höjd: (c) Ø: (o) Vikt: 

30 mm 80 mm 0,77 kg

2-160652.1.A Prisme Ø 80 120° med inskruvad kragen - Aluminium 598,00 SEK �

M10-gänga till exempel prisme förlänger Artikelnr. 160649

Höjd: (c) Ø: (o) Vikt: 

30 mm 80 mm 0,77 kg

2-160652.1.PA Prisme Ø 80 120° med inskruvad kragen - Polyamid 598,00 SEK �

M10-gänga till exempel prisme förlänger Artikelnr. 160649

Höjd: (c) Ø: (o) Vikt: 

30 mm 80 mm 0,77 kg

Set av adapter 7 stycken

7- bitar set uppsättning ger möjlighet att skapa höj- och sänkbara arbetsytor. De individuell stöd kan 
utnyttjas för att kompensera för höjdskillnader av 1-60 mm. För att uppnå den avsedda höjden exakt, är 
den lägsta läge av stöden 1 mm. Mätningarna anges på de särskilda skivor. Stöden kan justeras enkelt 
och exakt med hjälp av O-ringar. Set av stöd kan sättas in universellt i alla borrhål av typ 16. M10-gänga 
på insidan av stöden möjliggör fastsättning av kundspecifika komponenter eller prismor steg utbud av 
skivor: 1 / 2 / 3 / 5 / 10 / 20 mm. 

2-160821 Set av adapter 7 stycken - behandlat 368,00 SEK �

Höjd: (c) Ø: (o) Vikt: 

65 mm 25 mm 0,17 kg

2-160821.1 Stöd förlängare - behandlat 184,00 SEK �

Höjd: (c) Ø: (o) Vikt: 

65 mm 25 mm 0,09 kg

2-160821.2 Rad stödåtgärder skivor 184,00 SEK �

Höjd: (c) Ø: (o) Vikt: 

 - 25 mm 0,08 kg
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Prisme förlänger

Prism förlängningen kan snabbt och säkert fastskruvad i alla prismor och möjliggör positionering 
av prismat på olika höjder i kombination med distanser (Artikelnr. 160821). Med skruvstödet 
(Artikelnr. 160822) en steglös positionering är möjlig. Med spåret kan Prism Extension fästas till 
andra förlängningar eller kopplas till en anpassad konstruktion. 

2-160649.1 Prisme förlänger 50 - behandlat 173,00 SEK �

Längd: (a) Ø: (o) Vikt: 

50 mm 16 mm 0,08 kg

2-160649.2 Prisme förlänger 100 - behandlat 219,00 SEK �

Längd: (a) Ø: (o) Vikt: 

100 mm 16 mm 0,15 kg

2-160649 Skruv för prisme stöd - behandlat 69,00 SEK �

Längd: (a) Ø: (o) Vikt: 

10 mm 16 mm 0,02 kg

2-160649.0 Specialskruv 69,00 SEK �

för prismor System 16

Längd: (a) Ø: (o) Vikt: 

10 mm 16 mm 0,02 kg

Set Prisme förlänger

SPECIALERBJUDANDE

Prism förlängningen kan snabbt och säkert 
fastskruvad i alla prismor och möjliggör 
positionering av prismat på olika höjder i 
kombination med distanser (Artikelnr. 160821). 

2-160649.Set

1.035,00 SEK
(istället för 1.152,00 SEK)

2x 160821.22x 160649.12x 160649.2

� = Produkter som produserat till lager � = Produkter som produseras av order
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Skruv stöd

Skruven stöd är speciellt avsedd för justeringar i höjd i intervallet 55 till 75 mm. Höjden ersättning 
kan tydligt ökas genom prisma förlängningar och uppsättningen av stöden. 

2-160822 Skruv stöd Ø 50 - behandlat 322,00 SEK �

Höjd: (c) Ø: (o) Vikt: 

55 - 75 mm 50 mm 0,71 kg

Uppspänningskona

Genom att helt enkelt fästa en fastspänning kon, kan runda och fyrkantiga rör klämmas fast tills 
en diameter av < 45 mm. Den fastspänning konen fästs med bultar. 

2-160670 Uppspänningskona - behandlat / nitrerad 150,00 SEK �

Höjd: (c) Ø: (o) Vikt: 

40 mm 45 mm 0,26 kg
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Vertikala växla klämman med adapter

Vertikala växla klämman med Adapter användas universellt med 16 mm borrhål. Den vertikala 
clamp framkallar ytterst i funktionalitet i samband med den universella stoppa, (Artikelnr. 160420.N). 
Ytterligare Snabbfixerings tvingar finns på Internet på www.siegmund.com 

2-160705 Vertikala växla klämman med adapter 391,00 SEK �

Adapter 160715

Vikt: 

0,95 kg

2-009082 Vertikala växla klämman 253,00 SEK �

Vikt: 

0,39 kg

Horisontella växla klämman med adapter

Horisontella växla klämman med Adapter kan användas universellt med alla 16 mm borrhål. Vevstake 
klämman framkallar ytterst i funktionalitet i samband med den universella stoppa (Artikelnr. 160420.N). 
Ytterligare Snabbfixerings tvingar finns på Internet på www.siegmund.com 

2-160710 Horisontella växla klämman med adapter 426,00 SEK �

Adapter 160715

Vikt: 

0,91 kg

2-009083 Horisontella växla klämman 288,00 SEK �

Vikt: 

0,40 kg

� = Produkter som produserat till lager � = Produkter som produseras av order
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Adapter med hål / Adapter utan hål

Adapter med många hål. Kan användas i alla 16 mm borrhål. Med integrerad O-ring uppnås 
högst passande noggrannhet. 

2-160715 Adapter med hål Ø 48 / 15 - behandlat 138,00 SEK �

för quick-change klämma

Höjd: (c) Ø: (o) MS: (d) Vikt: 

22 mm 48 mm 15 mm 0,20 kg

2-160720 Adapter utan hål Ø 48 / 15 - behandlat 138,00 SEK �

för quick-change klämma

Höjd: (c) Ø: (o) MS: (d) Vikt: 

22 mm 48 mm 15 mm 0,25 kg

MS=Materialtjocklek; 
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Sub Table Box

Med Siegmund ST Box har du alltid dina verktyg till hands. Skapa lagringsutrymme och organisation 
på svetsbordet. ST Box klarar högst ca. 100 kg belastning. Varje låda har en maximal belastning på 
ca. 50 kg. Den tillslutande utformningen skyddar innehållet i lådorna från smuts och svetsloppor. 
Oavsett storleken på bordet eller täckplåten kan ST Box fästas på varje Siegmund-svetsbord. 

2-160900 Sub Table Box för system 16 3.071,00 SEK �

målade

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) Vikt: 

630 mm 510 mm 420 mm 34,76 kg Nytt i sortimentet

2-161900 Sub Table Box för System 16  Basic 3.071,00 SEK �

målade

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) Vikt: 

630 mm 510 mm 420 mm 34,53 kg Nytt i sortimentet

2-004200 Låda 60 mm 1.242,00 SEK �

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) Vikt: 

590 mm 400 mm 60 mm 7,10 kg

2-004205 Låda 120 mm 1.426,00 SEK �

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) Vikt: 

590 mm 400 mm 120 mm 8,70 kg

2-004210 Låda 180 mm 1.530,00 SEK �

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) Vikt: 

590 mm 400 mm 180 mm 9,10 kg

2-004215 Låda 240 mm 1.633,00 SEK �

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) Vikt: 

590 mm 400 mm 240 mm 9,50 kg

� = Produkter som produserat till lager � = Produkter som produseras av order
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Sub Table Box inkl lådor (2x 004210) för system 16

SPECIALERBJUDANDE

Med Siegmund ST Box har du alltid dina verktyg till hands. 
Skapa lagringsutrymme och organisation på svetsbordet. 
ST Box klarar högst ca. 100 kg belastning. Varje låda har 
en maximal belastning på ca. 50 kg. Den tillslutande 
utformningen skyddar innehållet i lådorna från smuts och 
svetsloppor. Oavsett storleken på bordet eller täckplåten 
kan ST Box fästas på varje Siegmund-svetsbord. 

2-160900.1

5.152,00 SEK
(istället för 6.131,00 SEK)

1x 160900 2x 004210

Sub Table Box inkl lådor (2x 004210) för System 16  Basic 

SPECIALERBJUDANDE

Med Siegmund ST Box har du alltid dina verktyg till hands. 
Skapa lagringsutrymme och organisation på svetsbordet. 
ST Box klarar högst ca. 100 kg belastning. Varje låda har 
en maximal belastning på ca. 50 kg. Den tillslutande 
utformningen skyddar innehållet i lådorna från smuts och 
svetsloppor. Oavsett storleken på bordet eller täckplåten 
kan ST Box fästas på varje Siegmund-svetsbord. 

2-161900.1

5.152,00 SEK
(istället för 6.131,00 SEK)

1x 161900 2x 004210
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Skruvstycke

Grundutrustningen för varje verkstad är ett pålitlig skruvstycke. Siegmund skruvstycke 
erbjuder förbättrad effektivitet. För att fixa bänkskruven krävs spännbultar och, vid behov, 
reducering av bussningar. 

2-004300 Premium skruvstäd 100 för system 16 / 22 / 28 1.518,00 SEK �

Fixering med snabb-spännbultar, ytterligare bussningar för system 16 (000546) och 22 (000544)

Vikt: 

14,00 kg Nytt i sortimentet

2-164301 Standard skruvstäd 100 för system 16 1.162,00 SEK �

Fixering med snabb-spännbultar, ytterligare bussningar för system 16 (000546) och 22 (000544)

Vikt: 

5,00 kg Nytt i sortimentet

2-004302 Premium skruvstäd 125 för system 16 / 22 / 28 2.381,00 SEK �

Fixering med snabb-spännbultar, ytterligare bussningar för system 16 (000546) och 22 (000544)

Vikt: 

19,40 kg Nytt i sortimentet

2-004303 Standard skruvstäd 125 för system 16 / 22 / 28 1.840,00 SEK �

Fixering med snabb-spännbultar, ytterligare bussningar för system 16 (000546) och 22 (000544)

Vikt: 

14,00 kg Nytt i sortimentet

Verktygsvagn

Verktyget vagnen erbjuder tillräckligt med utrymme för dina Siegmund tillbehör. En bra översikt 
över alla verktyg. Stora vinklar är praktiskt och säkert lagrade i insidan av vagnen. Verktygen kan 
transporteras snabbt till olika arbetsplatser på grund av de svängbara hjul. 

2-160910 Verktygsvagn - målade 5.279,00 SEK �

Max. total vikt 240kg

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) Vikt: 

555 mm 560 mm 680 mm 30,00 kg

� = Produkter som produserat till lager � = Produkter som produseras av order
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Verktygsvägg

Med verktygsvägg Siegmund finns tillbehör alltid snabbt inom räckhåll. Den kan lätt fixeras med 
bultar till bordet eller med skruvar i väggen. 

2-160912 Verktygsvägg - målade 2.162,00 SEK �

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) Vikt: 

500 mm 50 mm 500 mm 7,40 kg

Modul för verktygsvägg

Med den modulära toolwall kan du skapa din egen personliga toolwall med hjälp av alla typer av 
komponenter och sammansättningar. Modul 160930 (med en innehavare av typ 16) är lämplig för 
skruv klammer, prismor och bultar. Modul 160931 (utan en hållare) är endast lämplig för prismor 
och bultar. Med hjälp av PIN-koden 160936 kan du lägga alla komponenter med en borr hål på typ 
16 på väggen. Behövs tillbaka styrelsen ingår inte i leverans. Enligt vår mening är en styrelse med 
en tjocklek av minst 5 cm som var glueded upprepade gånger lämplig. 

2-160930 Modul för verktygsvägg med hållare - målade 633,00 SEK �

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) Ø: (o) Vikt: 

500 mm 80 mm 90 mm 16 mm 1,90 kg

2-160931 Modul för verktygsvägg Utan spår - målade 449,00 SEK �

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) Ø: (o) Vikt: 

500 mm 80 mm 90 mm 16 mm 1,60 kg

2-160936.10 Skruv till verktygsvägg - behandlat 127,00 SEK �

10 bitar/förpackning

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) Ø: (o) Vikt: 

22 mm  -  - 16 mm 0,01 kg
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Skyddsvägg för svetsning

Med skyddsvägg för svetsning kan du dela ditt bord i två arbetsområden. Du definierar position 
och storlek för de arbetande områdena enligt respektive krav. Väggen skyddar för svetssprut från 
arbetsområdet. Skyddsväggen är gjord av Zink och är fast med två bultar. (väggen är inte är skyddat 
för repor på grund av produktionsmässiga skäl). 

2-280980 Skyddsvägg för svetsning 1.656,00 SEK �

färgade lackering som custome-made produkt möjligt mot en extra avgift

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) Vikt: 

1.600 mm 50 mm 800 mm 23,00 kg

2-000520 Snabbspännbult, övergång kort 28 -> 16 - behandlat 483,00 SEK �

Längd: (a) Ø: (o) SK: (k1) AM: (k3) ZK: (k2) Vikt: 

75 mm 40 mm 55 kN 10 Nm 10 kN 0,32 kg

SK=Skruvkraft; AM=Åtdragningsmoment; ZK=Dragkraft; 

Jordanslutningen

Jordanslutningen säkerställer en 100% kontakt till bordet vid svetsning. 
Genom jordanslutningen finns ingen risk för överhettning. Enkel montering av 
fästande i borrhållen. Ladda upp till 500 ampere, Kabel tvärsnitt 70-95 mm². 

2-000810 Jordanslutningen Comfort 426,00 SEK �

Vikt: 

0,66 kg

� = Produkter som produserat till lager � = Produkter som produseras av order
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Insexnyckel

Allen nyckel 4 är det praktiska stödet att dra åt bultar snabbt och enkelt. Allen nyckel 4 är 
perfekt för fastspänning av fastspänning bultar och skruv klämmor. 

2-160852 Insexnyckel 4 104,00 SEK �

gul

Vikt: 

0,06 kg

Svetspistol hållare

Svetspistolshållare kan placeras i bordets hål. Det erbjuds som ett tilbehör för din svetsning. 

2-160920 Svetspistol hållare - behandlat 207,00 SEK �

Höjd: (c) Vikt: 

200 mm 0,27 kg
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Borste

Borsta med en diameter av 17 mm är speciellt utvecklad för rengöring av 16 mm borrhål. 
Smuts ansamlingar kan enkelt tas bort med denna borste. 

2-160820 Borste Ø 17 med skyddskåpa 150,00 SEK �

Ø: (o) Vikt: 

17 mm 0,05 kg

2-160820.10 Borste Ø 17 för borr / 10 pack 552,00 SEK �

Ø: (o) Vikt: 

17 mm 0,05 kg

Frakt fäste

Transport adapter med fästplatta har en lastkapacitet på 700 kg. Det används för att förflytta svetsbord 
och andra tunga Siegmund element säkert och enkelt. Monteras snabbt och enkelt med fyra spännbultar. 
De allmänna reglerna för användning av transportfästen måste följas. Lastförmågan kan minskas avsevärt, 
beroende på driftsförhållandena. Under transport kan bordet inte höjas mer än 100 mm, och ingen är tillåten 
under bordet. Dessutom kan adaptern användas som en enkel fästanordning för spännband. För din säkerhet, 
Vänligen observera följande säkerhetsföreskrifter: Ringmutter måste vara helt fastskruvad. Ringmutter måste 
vara platt mot ytan. Längden på gängan måste vara tillräckligt. Dra i sidled bör undvikas. 

2-160830 Frakt fäste med infästning plattan 552,00 SEK �

700 kg bärförmågan (med 4x 160510)

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) Vikt: 

100 mm 100 mm 25 mm 1,7 kg

2-000835.N Frakt fäste för arbete bord 28 och 16 - nitrerad 909,00 SEK �

2500 kg bärförmågan (med 2x 280510), 1000 kg bärförmågan (med 2x 002822), 700 kg bärförmågan (med 2x 160510)

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) Vikt: 

200 mm 100 mm 165 mm 4,50 kg

� = Produkter som produserat till lager � = Produkter som produseras av order Förklaring se sidan 43

= Reptålig = Skydd mot svetsloppor = Rostskydd
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Excenterstopp

Excenterstopp är oändligt användbara genom att enkelt vrida dem till det läga som önskas. 
Smidig och utrymmesbesparande. 

2-220403.N Excenterstopp Ø 100 - nitrerad 207,00 SEK �

även användbar som ett stöd

Ø: (o) MS: (d) Vikt: 

100 mm 18 mm 1,04 kg

2-220402.N Excenterstopp Ø 60 med M10-gängning - nitrerad 207,00 SEK �

för massa anslutningar

Ø: (o) MS: (d) Vikt: 

60 mm 18 mm 0,33 kg

MS=Materialtjocklek; 

Set Excenterstopp

SPECIALERBJUDANDE

Excenterstopp är oändligt användbara genom att 
enkelt vrida dem till det läga som önskas. Smidig och 
utrymmesbesparande. 

2-220403.Set

748,00 SEK
(istället för 828,00 SEK)

4x 220403.N

� = Produkter som produserat till lager � = Produkter som produseras av order Förklaring se sidan 43

= Reptålig = Skydd mot svetsloppor = Rostskydd = Skala
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Universal Stopp 150 L

Den universella stoppa 150 L är kunna justera varje element just 
genom avlånga spåret i en rad 0-100 mm. 

2-220410.N Universal Stopp 150 L - nitrerad 288,00 SEK �

seriellt med både dubbelsidig finskaliga

Längd: (a) Bredd: (b) MS: (d) VB: (f) Vikt: 

150 mm 50 mm 18 mm 100 mm 0,67 kg

MS=Materialtjocklek; VB=Justering möjlighet; 

Universal Stopp 225 L

Universal Stop 225 L, genom att kombinera det avlånga hålet (0-100 mm justerbart längd) 
och borrhålen, kan den spännas ordentligt eller justeras steglöst. Dessutom kan den användas 
med prismor och adaptrar. 

2-220420.N Universal Stopp 225 L - nitrerad 449,00 SEK �

seriellt med både dubbelsidig finskaliga

Längd: (a) Bredd: (b) MS: (d) VB: (f) Vikt: 

225 mm 50 mm 18 mm 100 mm 1,14 kg

MS=Materialtjocklek; VB=Justering möjlighet; 

Universal Stopp 300

Den universella stoppa 300 utvecklades speciellt för att expandera stoppa ansiktet. 
Ytterligare fast eller variabel stoppa möjligheter skapas som en följd av systemets tre 
borra hål och det ovala hålet (med en justerbar utbud av 0-100 mm). 

2-220426.N Universal Stopp 300 - nitrerad 495,00 SEK �

3 systemet borrhål

Längd: (a) Bredd: (b) MS: (d) VB: (f) Vikt: 

300 mm 50 mm 18 mm 100 mm 1,54 kg

MS=Materialtjocklek; VB=Justering möjlighet; 
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Universal Stopp 500 S

Den universella stoppa 500 S är speciellt utvecklad för arbete med stopp och positionering på 
stora komponenter. Ytterligare fast eller variabel stoppa möjligheter skapas som en följd av 
systemet borra hål och det ovala hålet (med en justerbar utbud av 0-200 mm). 

2-220430.N Universal Stopp 500 S - nitrerad 679,00 SEK �

5 system borrhål

Längd: (a) Bredd: (b) MS: (d) VB: (f) Vikt: 

500 mm 100 mm 18 mm 200 mm 6,01 kg

MS=Materialtjocklek; VB=Justering möjlighet; 

� = Produkter som produserat till lager � = Produkter som produseras av order Förklaring se sidan 43

= Reptålig = Skydd mot svetsloppor = Rostskydd
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Stopp- och spännvinkel 175 L

Stopp- och spännvinkel 175 L, kan användas som en multifunktionell justerbar vinkel, 
genom att kombinera borrhål och det ovala spåret. Denna komponent fungerar också 
bra som ett stopp för stora delar. 

2-220110.N Stopp- och spännvinkel 175 L - nitrerad 667,00 SEK �

borra hål / avlång slot, seriellt med både dubbelsidig finskaliga

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) MS: (d) Vikt: 

175 mm 50 mm 175 mm 18 mm 1,65 kg

MS=Materialtjocklek; 

Stopp- och spännvinkel 175 VL

Stopp- och spännvinkel 175 VL (Artikelnr. 220113.N) med dubbelsidig borrhål 
kan användas som ett stöd. 

2-220113.N Stopp- och spännvinkel 175 VL - nitrerad 587,00 SEK �

borra hål / borra hål

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) MS: (d) Vikt: 

175 mm 50 mm 175 mm 18 mm 1,96 kg

MS=Materialtjocklek; 

Stopp- och spännvinkel 175 WL

Stopp- och spännvinkel 175 WL (Artikelnr. 220111.N) med avlång hålbild ger 
möjlighet till steglös fastspänning. 

2-220111.N Stopp- och spännvinkel 175 WL - nitrerad 667,00 SEK �

avlång slot / avlång slot 100, seriellt med både dubbelsidig finskaliga, flexibel i varje riktning

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) MS: (d) Vikt: 

175 mm 50 mm 175 mm 18 mm 1,57 kg

MS=Materialtjocklek; 

� = Produkter som produserat till lager � = Produkter som produseras av order Förklaring se sidan 43

= Reptålig = Skala = Skydd mot svetsloppor = Rostskydd
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Stopp- och spännvinkel 300 G

Stop och klämma fast torget 300 G kan fastställas och steglöst justeras till följd av kombinationen av 
systemet borrhål och ovala hålet. Multifunktionella torget används till exempel som tabell förlängning. 
Denna enhet är tillverkad av högkvalitativt GGG40 material. 

2-220152.N Stopp- och spännvinkel 300 G - nitrerad 909,00 SEK �

stoppa vänster, seriellt med fina skala

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) MS: (d) Vikt: 

200 mm 75 mm 300 mm 20 mm 5,70 kg

MS=Materialtjocklek; 

Set Stopp- och spännvinkel 300 G

SPECIALERBJUDANDE

Stop och klämma fast torget 300 G kan fastställas och 
steglöst justeras till följd av kombinationen av systemet 
borrhål och ovala hålet. Multifunktionella torget används 
till exempel som tabell förlängning. Denna enhet är 
tillverkad av högkvalitativt GGG40 material. 

2-220152.Set

1.817,00 SEK
(istället för 2.578,00 SEK)

2x 220152.N 2x 220510

Stopp- och spännvinkel 500 G

Stop och klämma fast torget 500 G kan fastställas och steglöst justeras till följd av kombinationen av 
systemet borrhål och ovala hålet. Multifunktionella torget används till exempel som tabell förlängning. 
Denna enhet är tillverkad av högkvalitativt GGG40 material. 

2-220162.N Stopp- och spännvinkel 500 G - nitrerad 1.173,00 SEK �

stoppa vänster, seriellt med fina skala

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) MS: (d) Vikt: 

193 mm 75 mm 493 mm 20 mm 7,80 kg

MS=Materialtjocklek; 
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Stopp- och spännvinkel 500 G med Vridvinkel

Stopp- och spännvinkel 500 G kan vara fast och justeras steglöst till följd av kombinationen 
av system borrhål och det avlånga hålet. Den multifunktionella torget kan användas t.ex. som 
bords förlängning. Den här produkten är tillverkad av hög kvalitet GGG40 material. 

2-220164.N Stopp- och spännvinkel 500 G med Vridvinkel vänster - Gjutjärn / nitrerhärdad 1.702,00 SEK �

stoppa vänster, seriellt med fina skala

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) MS: (d) Vikt: 

276 mm 95 mm 500 mm 20 mm 11,60 kg

2-220165.N Stopp- och spännvinkel 500 G med Vridvinkel höger - Gjutjärn / nitrerhärdad 1.702,00 SEK �

stoppa höger, seriellt med fina skala

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) MS: (d) Vikt: 

276 mm 95 mm 500 mm 20 mm 11,60 kg

MS=Materialtjocklek; 

Stopp- och spännvinkel 300 GK

Stopp- och spännvinkel 300 GK, ger en mängd olika alternativ för fastspänning, på grund 
av dess tredimensionalitet. De har utvecklats speciellt för tunga delar. De fungerar både 
som ett stopp samt som bordsförlängning. För att uppnå maximal stabilitet, är Stopp- och 
spännvinkel tillverkade av GGG40 segjärn. Rekommenderas att beställas parvis. 

2-220124.N Stopp- och spännvinkel 300 GK vänster - nitrerad 1.576,00 SEK �

stoppa vänster, seriellt med fina skala

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) MS: (d) Vikt: 

280 mm 95 mm 300 mm 20 mm 11,50 kg

2-220126.N Stopp- och spännvinkel 300 GK höger - nitrerad 1.576,00 SEK �

stoppa höger, seriellt med fina skala

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) MS: (d) Vikt: 

280 mm 95 mm 300 mm 20 mm 11,50 kg

MS=Materialtjocklek; 

� = Produkter som produserat till lager � = Produkter som produseras av order Förklaring se sidan 43

= Reptålig = Skala = Skydd mot svetsloppor = Rostskydd
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Stopp- och spännvinkel 600 GK / 800 GK

Stopp- och spännvinkel 600 GK / 800 GK avslöjar en mängd fastspänning möjligheter på grund av 
dess tre dimensionerna. Det var speciellt utformad för användning med tunga delar. Det används 
både som gräns stopp och en tabell förlängning. För att få högsta möjliga stabilitet, är Stop och 
klämma fast torget tillverkad av GGG40. Beställning i par rekommenderas. Ytterligare borrad på 
stoppsidan för mer stabilitet. 

2-220134.N Stopp- och spännvinkel 600 GK vänster - nitrerad 2.404,00 SEK �

stoppa vänster, seriellt med fina skala

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) MS: (d) Vikt: 

373 mm 95 mm 600 mm 20 mm 21,80 kg

2-220136.N Stopp- och spännvinkel 600 GK höger - nitrerad 2.404,00 SEK �

stoppa höger, seriellt med fina skala

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) MS: (d) Vikt: 

373 mm 95 mm 600 mm 20 mm 21,80 kg

2-220144.N Stopp- och spännvinkel 800 GK vänster - nitrerad 3.738,00 SEK �

stoppa vänster, seriellt med fina skala

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) MS: (d) Vikt: 

373 mm 95 mm 800 mm 20 mm 25,80 kg

2-220146.N Stopp- och spännvinkel 800 GK höger - nitrerad 3.738,00 SEK �

stoppa höger, seriellt med fina skala

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) MS: (d) Vikt: 

373 mm 95 mm 800 mm 20 mm 25,80 kg

MS=Materialtjocklek; 
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Stopp- och spännvinkel 300x195

Stop och fastspänning vinkel 300x195 är en flexibel och justerbar vinkel som kan användas med 
en mängd kombinationer. Vinkeln har både runda och ovala hål. Topplattan möjliggör ytterligare 
kombinationer: för kombinationer med ytterligare vinklar eller använd tillsammmans med 
adapter för verktyg som prismor eller klämmor. 

2-220116.N Stopp- och spännvinkel 300x195 - nitrerad 748,00 SEK �

seriellt med fina skala

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) MS: (d) Vikt: 

195 mm 75 mm 300 mm 20 mm 6,74 kg

MS=Materialtjocklek; 

Universal gradvinkel hydromekanisk fastspänning

Det stora universella torget underlättar vinkel strukturer med hög behålla krafterna som orsakas av 
fastsättnings-hydromekaniska. Denna vinkel är oändligt mycket variabel i intervallet från 0° till 225°. 
Inställningen kan ställas in exakt med en digital vinkel mätare, som inte ingår i leverans. Matchande 
14 mm insexnyckel finns som Artikelnr. 280854. 

2-220171 Universal gradvinkel hydromekanisk fastspänning - behandlat 5.049,00 SEK �

SL: (e) Vikt: 

475 mm 23,00 kg

SL=sidlängd; 

� = Produkter som produserat till lager � = Produkter som produseras av order Förklaring se sidan 43

= Reptålig = Skala = Skydd mot svetsloppor = Rostskydd
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Torget U-formen 200/150

U profilen 200/150 (sidor 150 mm) är idealisk som en bord förlängning, för vertikala uppställningar, och även som en robust anslutning 
mellan två svetsbord. borden skruvas ihop med hjälp av anslutningsbultar (Artikelnr. 220560.N). Om en bord förlängas mer än 1000 mm 
utan bord mellan måste U-profilen monteras med ben. Det diagonala rutnätet av hål får man massor av kombinationer och möjligheter 
med montering av vinklar och stopp. 100x100 mm rutnät underlättar monteringen. Från en längd av 500 mm har alla U-formade rutor 
monteringshål på baksidan för att fästa bordsben (förutom 220360.P). För bilder på varje storlek, vänligen gå till www.siegmund.com. 

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) MS: (d) Vikt: 

2-220350.P Torget U-formen 200x200x150
plasma-nitrerad yta

200 mm 200 mm 150 mm 18 mm 19,00 kg 3.186,00 SEK �

2-220360.P Torget U-formen 500x200x150
plasma-nitrerad yta

500 mm 200 mm 150 mm 18 mm 43,00 kg 4.117,00 SEK �

2-220370.P Torget U-formen 1000x200x150
plasma-nitrerad yta

1.000 mm 200 mm 150 mm 18 mm 75,00 kg 6.705,00 SEK �

2-220380.P Torget U-formen 1500x200x150
plasma-nitrerad yta

1.500 mm 200 mm 150 mm 18 mm 107,00 kg 8.982,00 SEK �

2-220390.P Torget U-formen 2000x200x150
plasma-nitrerad yta

2.000 mm 200 mm 150 mm 18 mm 141,00 kg 11.500,00 SEK �
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Snabbkopplingsbult

Skinande snabbkopplingsbult med turnlock fästelement är den idealiska förbindande elementet 
mellan Siegmund underenheter. Snabb fastspänning bultarna kännetecknas av särskilt stora bollar, 
som skyddar fas i borrhål till följd av mycket lätta marktryck. Den fjärde bollen i centrum minskar 
inre friktion och förstärker kraften i handratten. Den nya versionen av bulten avgår på o-ringar, 
men är ändå lätt att rengöra. Bulten har ytterligare optimerats. Denna bult är inte tillåtet för att 
kombinera tabeller och U-bildade torg! Åtdragningsmomentet beror på typen av. 

2-220510 Snabbkopplingsbult kort - behandlat 380,00 SEK �

för fastspänning av två komponenter, med skruvlock

Längd: (a) Ø: (o) SK: (k1) AM: (k3) ZK: (k2) Vikt: 

83 mm 22 mm 130 kN 15 Nm 15 kN 0,27 kg

2-220512 Snabbkopplingsbult lång - behandlat 472,00 SEK �

för fastspänning av tre komponenter, med skruvlock

Längd: (a) Ø: (o) SK: (k1) AM: (k3) ZK: (k2) Vikt: 

101 mm 22 mm 130 kN 15 Nm 15 kN 0,32 kg

SK=Skruvkraft; AM=Åtdragningsmoment; ZK=Dragkraft; 

Universal Bult Comfort

Belagd Universal Bolt (lås bult), perfekt kopplingselement för Siegmund element. Det används 
när element av olika materialtjocklek skall sammankopplas. Spänn område för kort Universal Bolt 
är 33 till 39 mm. Den långa Universal Bolt har en spännområde på 51 till 57 mm. De stora kulor 
byter tryckcentrum i riktning mot utsidan, och förhindrar en förskjutning av materialet på grund av 
lågt yttryck, när det finns höga spännkrafter i riktning mot borrhålet. Universal Bolt spänns med 
den integrerade hjulet eller med en insexnyckel 14 (Artikelnr. 280854). Denna bult är inte tillåtet 
för att kombinera tabeller och U-bildade torg! Åtdragningsmomentet beror på typen av. 

2-220532 Universal Bult Comfort kort - behandlat 403,00 SEK �

för fastspänning av två komponenter

Längd: (a) Ø: (o) SK: (k1) AM: (k3) ZK: (k2) Vikt: 

93 mm 22 mm 150 kN 15 Nm 15 kN 0,35 kg

2-220533 Universal Bult Comfort lång - behandlat 495,00 SEK �

för fastspänning av tre komponenter

Längd: (a) Ø: (o) SK: (k1) AM: (k3) ZK: (k2) Vikt: 

111 mm 22 mm 130 kN 15 Nm 15 kN 0,41 kg

SK=Skruvkraft; AM=Åtdragningsmoment; ZK=Dragkraft; 

� = Produkter som produserat till lager � = Produkter som produseras av order
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Positioneringsbult

Positionering bultar avsedda för att justera torg, som endast kan vara fast på plats med en 
fastspänning bult, för att byta ut till en låg kostnad en andra en. Dessutom kan olika rutor bildas 
genom att markera dem ut, e.g. 90° eller 45°. Denna bult är inte tillåtet för att kombinera tabeller 
och U-bildade torg! 

2-220540 Positioneringsbult - behandlat 115,00 SEK �

Längd: (a) Ø: (o) Vikt: 

56 mm 22 mm 0,21 kg

Spännings bult flat

Skinande spännings bulten flat är förutbestämd för avlångt hål. Dess syfte är, liksom försänkt bult, att 
minska höjden på församlingen. Idealisk för sladdlös skruvdragare med upp till 25 Nm vridmoment. 
Denna bult är inte tillåtet för att kombinera tabeller och U-bildade torg! Åtdragningsmomentet beror 
på typen av. 

2-220522 Spännings bult flat kort - behandlat 345,00 SEK �

för fastspänning av två komponenter

Längd: (a) Ø: (o) SK: (k1) AM: (k3) ZK: (k2) Vikt: 

57 mm 22 mm 130 kN 15 Nm 15 kN 0,15 kg

2-220523 Spännings bult flat lång - behandlat 403,00 SEK �

för fastspänning av tre komponenter

Längd: (a) Ø: (o) SK: (k1) AM: (k3) ZK: (k2) Vikt: 

75 mm 22 mm 130 kN 15 Nm 15 kN 0,20 kg

SK=Skruvkraft; AM=Åtdragningsmoment; ZK=Dragkraft; 
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Försänkta bultar

Försänkta bultar används som en dold anslutning mellan Siegmund-komponenter. 
Dess design matchar andra anslutande bultarna med fyra bollar. Huvudet försvinner in 
i borrhålet så att ingenting sticker ut av den spända delen. Försänkt bult är inte lämplig 
för användning i avlånga hål. Denna bult är inte tillåtet för att kombinera tabeller och 
U-bildade torg! Åtdragningsmomentet beror på typen av. 

2-220528 Försänkta bultar kort - behandlat 345,00 SEK �

för fastspänning av två komponenter

Längd: (a) Ø: (o) SK: (k1) AM: (k3) ZK: (k2) Vikt: 

49 mm 22 mm 130 kN 15 Nm 6 kN 0,12 kg

2-220529 Försänkta bultar lång - behandlat 426,00 SEK �

för fastspänning av tre komponenter

Längd: (a) Ø: (o) SK: (k1) AM: (k3) ZK: (k2) Vikt: 

67 mm 22 mm 130 kN 15 Nm 6 kN 0,16 kg

SK=Skruvkraft; AM=Åtdragningsmoment; ZK=Dragkraft; 

Försänkt ansluter bult

Flushmount anslutningsbulten, speciellt utformad för att fungera som en fast och 
långsiktigt samband mellan stora Siegmund komponenter, t.ex. Bord eller U-Profiler. 
Infälld insexnyckel, och förmågan hos anslutningsbulten för att centrera sig, underlätta 
enkel montering. Den försänkta huvudet och försänkt huvud skruv är utrustade med 
en 10 unbrakonyckel för fastspänning. Anslutning Bult möjliggör robust bultning. 
Anslutning Bolt är inte lämplig för användning i ovala hål. 

2-220560.N Försänkt ansluter bult kort - nitrerad 161,00 SEK �

för anslutning av två komponenter, med insexnyckel

Längd: (a) Ø: (o) SK: (k1) AM: (k3) ZK: (k2) Vikt: 

36 mm 22 mm 120 kN 15 Nm 6 kN 0,06 kg

2-220561 Försänkt ansluter bult lång - behandlat 219,00 SEK �

för anslutande o tre komponenter, med insexnyckel

Längd: (a) Ø: (o) SK: (k1) AM: (k3) ZK: (k2) Vikt: 

54 mm 22 mm 120 kN 15 Nm 6 kN 0,12 kg

SK=Skruvkraft; AM=Åtdragningsmoment; ZK=Dragkraft; 

� = Produkter som produserat till lager � = Produkter som produseras av order Förklaring se sidan 43

= Reptålig = Skydd mot svetsloppor = Rostskydd = Aluminium
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Magnetical klämma fast bulten

Magnetiska spänn bulten, möjliggör snabb fastspänning utan fasspänning eller användning 
av verktyg. Dem ändvänds för tryckkänsliga delar som tunn plåt, samt detaljer som är tryck 
känsliga, t.ex. tunnplåt detaljer. 

2-220740 Magnetical klämma fast bulten 60 - Aluminium 184,00 SEK �

Skaft längd 25 mm

Längd: (a) Ø: (o) Vikt: 

60 mm 22 mm 0,06 kg
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Professional Skruvtving

Professionell Skruvtving, möjliggör snabb, kraftfull och exakt fastspänning med en mängd olika svetselement. Uppnå 
maximal effektivitet genom tidsbesparande, snabba justeringar och enkel demontering. För individuell modifiering, erbjuder 
vi speciella längder av horisontella och vertikala armar. Måtten på den horisontella armen är 30x10 mm. Dimensionerna på 
det lodräta armen är 30x14 mm. Dessutom är det lodräta armen förstärkt. För att säkert fästa alla typer av konstruktioner, 
prismorna är utbytbara. För lämpliga prismor, se sidan 102. En lång livslängd och effektivitet garanteras av polerade 
material, samt möjlighet att beställa reservdelar individuellt. Med den nya ratten på gjutjärns korset, kan höjden justeras 
inom några sekunder med skruven på sidan, som ligger på toppen av handtaget, kan kraften justeras exakt genom en 
vridmomentbegränsande nyckel. Ny design - Tillgänglig från 01.01.2019. Vi förbehåller oss rätten att leverera den gamla 
versionen till 01.01.2019. 

2-220610.1 Professional Skruvtving - behandlat 564,00 SEK �

Max. belastning Bredd: (b) Höjd: (c) Vikt: 

5 kN 220 mm 300 mm 2,70 kg Ny design

Professional Skruvtving 45°/90°

Professionell skruvtving 45° / 90° ersätter standart 45° eller 90° tvinger. Denna skruvtving 
sätter nya standarder på grund av dess steglös vridbarhet från 0° -360°. Att fästa alla slags typ 
av ramer så är prismor utbytbara. För lämpliga prismor se sidan 102. Dimensionerna på armen 
är 30x14 mm. En lång livslängd och effektivitet garanteras av belagd material, samt möjlighet 
att beställa reservdelar individuellt. Med den nya ratten på gjutjärns korset, kan höjden justeras 
snabbt. Genom den försänkta hexagonala insexnyckel, som ligger på toppen av handtaget, 
kan kraften i klämman justeras exakt med en momentnyckel. Dessutom är det lodräta armen 
förstärkt. Ny design - Tillgänglig från 01.01.2019. Vi förbehåller oss rätten att leverera den 
gamla versionen till 01.01.2019.

2-220630.1 Professional Skruvtving 45°/90° - behandlat 518,00 SEK �

Max. belastning Höjd: (c) Vikt: 

5 kN 300 mm 2,21 kg Ny design

� = Produkter som produserat till lager � = Produkter som produseras av order



101

22TVINGAR & TILLBEHÖR

Basic runt fäste universal

Standard rörtving Universal, med vridbara arm möjliggör flexibel fastspänning på + / - 42 
graders vinkel. Rörtvingen kombinerar fördelarna med konventionella 45° eller 90° tvinger. Den 
kan användas i en vinkel samt raka, vilket resulterar i ytterligare spänn alternativ och en mer 
rörlig spännområde. Den horisontella runda arm med en längd av 200 mm är fullt justerbar och 
skapar, i kombination med den svängbara armen, en variabel spännområde. Längden av det 
vertikala armen är 250 mm. För att säkert fästa olika svets delar, prismorna är utbytbara. Att 
integrera vertikalt rör i borrhålen, för justeringsring används (Artikelnr. 220653). Som standard, 
är den runda Rörtving Universal utrustad med en 135 mm gängad axel. Ny design - Tillgänglig 
från 01.01.2019. Vi förbehåller oss rätten att leverera den gamla versionen till 01.01.2019. 

2-220604.1 Rörtving universal - behandlat 621,00 SEK �

Max. belastning Bredd: (b) Höjd: (c) Vikt: 

1,4 kN 265 mm 210 mm 1,91 kg Ny design

Professional fast spänningen klämman

Professional snabbspänningen tvingen används att spänna fast delar snabbt och kraftfullt. 
Trycket kan ställas in individuellt med ställskruven. Lång livslängd garanteras genom det 
belagda materialet, liksom möjligheten att beställa reservdelar separat. Med ställskruven på 
sidan kan höjden justeras på nolltid. Ny design - Tillgänglig från 01.01.2019. Vi förbehåller 
oss rätten att leverera den gamla versionen till 01.01.2019.

2-220615.1 Professional fast spänningen klämman - behandlat 863,00 SEK �

Max. belastning Bredd: (b) Höjd: (c) Vikt: 

5 kN 275 mm 300 mm 2,70 kg Ny design

Set Professional fast spänningen klämman

SPECIALERBJUDANDE

Professional snabbspänningen tvingen används att 
spänna fast delar snabbt och kraftfullt. Trycket kan ställas 
in individuellt med ställskruven. Lång livslängd garanteras 
genom det belagda materialet, liksom möjligheten att 
beställa reservdelar separat. Med ställskruven på sidan 
kan höjden justeras på nolltid. 

2-220615.Set

3.105,00 SEK
(istället för 3.452,00 SEK)

4x 220615.1
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Prisma för skruvtvingar

Prisma för tvingar är lämplig för fastspänning av både runda och fyrkantiga rör. Genom att 
fästa materialet till den ledbara huvudet, prism blir mer flexibla och kan därför fastställas 
till komponenten. Det kan lätt ersättas eller rengöras genom att helt enkelt ta bort huvudet. 
Prisman finns i olika materiella utföranden. Polyamid prisma används för rep-känsliga ytor. 
Rostfritt stål prisma används för metaller som är känsliga för repor (rost skydd). 

2-220657.1 Prisma för skruvtvingar - behandlat 81,00 SEK �

för hållare med trapetsgänga 16 x 5 mm

Höjd: (c) Ø: (o) Vikt: 

20 mm 40 mm 0,05 kg Nytt i sortimentet

2-220658.E Prisma för skruvtvingar - Rostfritt stål 115,00 SEK �

för hållare med trapetsgänga 16 x 5 mm

Höjd: (c) Ø: (o) Vikt: 

20 mm 40 mm 0,04 kg Nytt i sortimentet

2-220659.PA Prisma för skruvtvingar - Polyamid 81,00 SEK �

för hållare med trapetsgänga 16 x 5 mm

Höjd: (c) Ø: (o) Vikt: 

20 mm 40 mm 0,01 kg Nytt i sortimentet

Formad prisme Ø 40 för skruv klämmor

Duo Prism, kompatibel med alla borrhål och spännverktyg i System 22, på grund av sin 
dubbel funktion. O-ringen ger perfekt fixering och passform. 120° vinkeln skapar en stabil 
stödyta för alla runda rör. De riktas hörn prismat möjliggöra arbeta med platta svetsning delar. 
Den Polyamid Prism används för rep känsliga ytor. Prisma polyamiden är endast lämplig för 
användning som en prisma för skruvtvingar. 

2-220650 Formad prisme Ø 40 - behandlat / nitrerad 150,00 SEK �

för hållare med trapetsgänga 16 x 5 mm

Höjd: (c) Ø: (o) Vikt: 

27 mm 40 mm 0,13 kg Nytt i sortimentet

2-220650.A Formad prisme Ø 40 - Aluminium 173,00 SEK �

för hållare med trapetsgänga 16 x 5 mm

Höjd: (c) Ø: (o) Vikt: 

27 mm 40 mm 0,06 kg Nytt i sortimentet

2-220650.PA Formad prisme Ø 40 - Polyamid 161,00 SEK �

för hållare med trapetsgänga 16 x 5 mm, utan o-ring

Höjd: (c) Ø: (o) Vikt: 

27 mm 40 mm 0,02 kg Nytt i sortimentet

� = Produkter som produserat till lager � = Produkter som produseras av order Förklaring se sidan 43

= Polyamid = Aluminium
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Prisme Ø 50 135° med inskruvad kragen

Prismat Ø 50 135° ger en stabil yta för rör med en diameter fram till 80 mm. Prismat med skruvas 
i krage kan vara fäst i borrhål och ordentligt fast med M10 försänkt skruven (Artikelnr. 220649.0). 
För en fri placering av prismat oberoende av rutnätet hål kan du enkelt skruva kragen från prisma. 
Om nödvändigt, kan arbetshöjd på prismat varieras med filnamnstillägget prisma. Polyamidhjul typ 
prismat används för scratch-känsliga ytor. 

2-220648.1 Prisme Ø 50 135° med inskruvad kragen - behandlat 253,00 SEK �

M10-gänga till exempel prisma extensions Artikelnr. 220649

Höjd: (c) Ø: (o) Vikt: 

20 mm 50 mm 0,26 kg

2-220648.1.A Prisme Ø 50 135° med inskruvad kragen - Aluminium 311,00 SEK �

M10-gänga till exempel prisma extensions Artikelnr. 220649

Höjd: (c) Ø: (o) Vikt: 

20 mm 50 mm 0,16 kg

2-220648.1.PA Prisme Ø 50 135° med inskruvad kragen - Polyamid 334,00 SEK �

M10-gänga till exempel prisma extensions Artikelnr. 220649

Höjd: (c) Ø: (o) Vikt: 

20 mm 50 mm 0,08 kg

Variabel prisme Ø 50 90°/120° med inskruvad kragen

Vario prisma är, på grund av dess 90° och 120° vinklar, lämpliga för både rundade och 45° 
fyrkantsrör med en diameter på 50 mm. Prismat med skruvas i krage kan vara fäst i borrhål 
och ordentligt fast med M10 försänkt skruven (Artikelnr. 220649.0). För en fri placering av 
prismat oberoende av rutnätet hål kan du enkelt skruva kragen från prisma. Om nödvändigt, 
kan arbetshöjd på prismat varieras med filnamnstillägget prisma. Polyamidhjul typ prismat 
används för scratch-känsliga ytor. 

2-220645.1 Variabel prisme Ø 50 90° / 120° med inskruvad kragen - behandlat 357,00 SEK �

M10-gänga till exempel prisma extensions Artikelnr. 220649

Höjd: (c) Ø: (o) Vikt: 

20 mm 50 mm 0,30 kg

2-220645.1.A Variabel prisme Ø 50 90° / 120° med inskruvad kragen - Aluminium 357,00 SEK �

M10-gänga till exempel prisma extensions Artikelnr. 220649

Höjd: (c) Ø: (o) Vikt: 

20 mm 50 mm 0,15 kg

2-220645.1.PA Variabel prisme Ø 50 90° / 120° med inskruvad kragen - Polyamid 357,00 SEK �

M10-gänga till exempel prisma extensions Artikelnr. 220649

Höjd: (c) Ø: (o) Vikt: 

20 mm 50 mm 0,08 kg

� = Produkter som produserat till lager � = Produkter som produseras av order Förklaring se sidan 43

= Aluminium = Polyamid
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Prisme Ø 60 135° med inskruvad kragen

Ø 60 135° prismat kan allmänt användas för rör med en diameter på 80 mm. Prismat med skruvas 
i krage kan vara fäst i borrhål och ordentligt fast med M10 försänkt skruven (Artikelnr. 220649.0). 
För en fri placering av prismat oberoende av rutnätet hål kan du enkelt skruva kragen från prisma. 
Om nödvändigt, kan arbetshöjd på prismat varieras med filnamnstillägget prisma. Polyamidhjul typ 
prismat används för scratch-känsliga ytor. 

2-220651.1 Prisme Ø 60 135° med inskruvad kragen - behandlat 288,00 SEK �

M10-gänga till exempel prisma extensions Artikelnr. 220649

Höjd: (c) Ø: (o) Vikt: 

30 mm 60 mm 0,58 kg

2-220651.1.A Prisme Ø 60 135° med inskruvad kragen - Aluminium 334,00 SEK �

M10-gänga till exempel prisma extensions Artikelnr. 220649

Höjd: (c) Ø: (o) Vikt: 

30 mm 60 mm 0,32 kg

2-220651.1.PA Prisme Ø 60 135° med inskruvad kragen - Polyamid 357,00 SEK �

M10-gänga till exempel prisma extensions Artikelnr. 220649

Höjd: (c) Ø: (o) Vikt: 

30 mm 60 mm 0,13 kg
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Prisme Ø 80 90° med inskruvad kragen

Prisma Ø 80 90° skapar en solid yta för rör med diametrar upp till 100 mm samt för alla kvadratiska 
rör. Prismat med skruvas i krage kan vara fäst i borrhål och ordentligt fast med M10 försänkt skruven 
(Artikelnr. 220649.0). För en fri placering av prismat oberoende av rutnätet hål kan du enkelt skruva 
kragen från prisma. Om nödvändigt, kan arbetshöjd på prismat varieras med filnamnstillägget 
prisma. Polyamidhjul typ prismat används för scratch-känsliga ytor. 

2-220647.1 Prisme Ø 80 90° med inskruvad kragen - behandlat 345,00 SEK �

M10-gänga till exempel prisma extensions Artikelnr. 220649

Höjd: (c) Ø: (o) Vikt: 

40 mm 80 mm 1,07 kg

2-220647.1.A Prisme Ø 80 90° med inskruvad kragen - Aluminium 403,00 SEK �

M10-gänga till exempel prisma extensions Artikelnr. 220649

Höjd: (c) Ø: (o) Vikt: 

40 mm 80 mm 0,57 kg

2-220647.1.PA Prisme Ø 80 90° med inskruvad kragen - Polyamid 426,00 SEK �

M10-gänga till exempel prisma extensions Artikelnr. 220649

Höjd: (c) Ø: (o) Vikt: 

40 mm 80 mm 0,20 kg

� = Produkter som produserat till lager � = Produkter som produseras av order Förklaring se sidan 43

= Aluminium = Polyamid
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Prisme Ø 120 157° med inskruvad kragen

Prisma Ø 120 med en kvadrat med 157° är utformad för stora rör upp till en diameter av 400 mm. 
Framför allt, det skapar en solid stödyta för runda rör. Prismat med skruvas i krage kan vara fäst i 
borrhål och ordentligt fast med M10 försänkt skruven (Artikelnr. 220649.0). För en fri placering av 
prismat oberoende av rutnätet hål kan du enkelt skruva kragen från prisma. Om nödvändigt, kan 
arbetshöjd på prismat varieras med filnamnstillägget prisma. Polyamidhjul typ prismat används 
för scratch-känsliga ytor. 

2-220652.1 Prisme Ø 120 157° med inskruvad kragen - behandlat 449,00 SEK �

M10-gänga till exempel prisma extensions Artikelnr. 220649

Höjd: (c) Ø: (o) Vikt: 

30 mm 120 mm 1,74 kg

2-220652.1.A Prisme Ø 120 157° med inskruvad kragen - Aluminium 598,00 SEK �

M10-gänga till exempel prisma extensions Artikelnr. 220649

Höjd: (c) Ø: (o) Vikt: 

30 mm 120 mm 0,91 kg

2-220652.1.PA Prisme Ø 120 157° med inskruvad kragen - Polyamid 644,00 SEK �

M10-gänga till exempel prisma extensions Artikelnr. 220649

Höjd: (c) Ø: (o) Vikt: 

30 mm 120 mm 0,30 kg

Set Prisme Ø 120 157° behandlat

SPECIALERBJUDANDE

Prisma med adapter kan sättas fast i borrhålen. För att placera 
prisman fritt, kan du enkelt skruva loss adaptern från prisman. 
Om nödvändigt, kan arbetshöjden av prisma varieras genom 
en förlängning. 

2-220652.Set

805,00 SEK
(istället för 898,00 SEK)

2x 220652.1
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Set av adapter 11-bit

11-stk distance brickor, ger möjlighet att variera höjden på stödytan. De individuella Skivor kan användas 
för att kompensera för 1-100 mm höjdskillnader. Den lägsta graderingen av stöden är 1 mm, för att uppnå 
den avsedda höjden exakt. Måttet anges på varje bricka. Med hjälp av O-ringarna, kan dem justeras 
enkelt och exakt. Setet kan allmänt användas i alla borrhål i systemet 22. M10-gänga på insidan av stöden 
möjliggör fastsättning av kundspecifika komponenter eller prismor. Steg utbud av skivor:  
1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 20 / 40 / 50 mm inkl. 1/10" tumsskiva 2,54 mm. 

2-220821 Set av adapter 11-bit - behandlat 426,00 SEK �

Höjd: (c) Ø: (o) Vikt: 

125 mm 50 mm 2,01 kg

2-220821.1 Stöd förlängare - behandlat 207,00 SEK �

Höjd: (c) Ø: (o) Vikt: 

125 mm 50 mm 0,39 kg

2-220821.2 Rad stödåtgärder skivor 219,00 SEK �

Höjd: (c) Ø: (o) Vikt: 

 - 50 mm 1,62 kg

Skruv stöd Ø 80

Skruv stöd är särskilt avsedd för fina höjd justeringar i spänna av 75-110 mm. Höjd ersättning 
ökas klart när du använder prisma tillägg i och stöder. 

2-220822 Skruv stöd Ø 80 - behandlat 529,00 SEK �

Höjd: (c) Ø: (o) Vikt: 

75 - 110 mm 80 mm 2,44 kg

� = Produkter som produserat till lager � = Produkter som produseras av order
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Prisme förlänger

Oändlig positionering är möjligt när du arbetar med distanser eller brickor (se uppsättning 
stöder, artikel nr 220821 eller skruv-support Artikelnr. 220822) när du använder tillägget 
prisma. Tillägget prisma kan skruvas in i alla prismor snabbt och säkert. Med skruvstöd 
(Artikelnr. 220822) är en steglös justering möjlig. 

2-220649 Prisme förlänger 25 - behandlat 81,00 SEK �

Längd: (a) Ø: (o) Vikt: 

25 mm 22 mm 0,07 kg

2-220649.1 Prisme förlänger 50 - behandlat 161,00 SEK �

Längd: (a) Ø: (o) Vikt: 

50 mm 22 mm 0,14 kg

2-220649.2 Prisme förlänger 100 - behandlat 196,00 SEK �

Längd: (a) Ø: (o) Vikt: 

100 mm 22 mm 0,28 kg

2-220649.3 Prisme förlänger 150 - behandlat 219,00 SEK �

Längd: (a) Ø: (o) Vikt: 

150 mm 22 mm 0,42 kg

2-220669 Skruv för prisme stöd - behandlat 69,00 SEK �

Längd: (a) Ø: (o) Vikt: 

12 mm 22 mm 0,04 kg
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Vertikala växla klämman med adapter

Vertikala växla klämman med Adapter användas universellt med 22 mm borrhål. Den vertikala 
clamp framkallar ytterst i funktionalitet i samband med den universella stoppa, (Artikelnr. 220420.N). 
Ytterligare Snabbfixerings tvingar finns på Internet på www.siegmund.com 

2-220705 Vertikala växla klämman med adapter 403,00 SEK �

Vikt: 

0,64 kg

2-009082 Vertikala växla klämman 253,00 SEK �

Vikt: 

0,39 kg

Horisontella växla klämman med adapter

Horisontella växla klämman med Adapter användas universellt med 22 mm borrhål. Den vertikala 
clamp framkallar ytterst i funktionalitet i samband med den universella stoppa, (Artikelnr. 220420.N). 
Ytterligare Snabbfixerings tvingar finns på Internet på www.siegmund.com 

2-220710 Horisontella växla klämman med adapter 483,00 SEK �

Vikt: 

0,64 kg

2-009083 Horisontella växla klämman 288,00 SEK �

Vikt: 

0,40 kg

� = Produkter som produserat till lager � = Produkter som produseras av order
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Adapter med hål

Adapter med hål för växla klämmor kan användas universellt i alla 22 mm borrhål. Högst i 
passande noggrannhet uppnås genom integrerad o-ringen. 

2-220715 Adapter med hål Ø 50 / 15 - behandlat 138,00 SEK �

för quick-change klämma

Höjd: (c) Ø: (o) MS: (d) Vikt: 

26 mm 50 mm 15 mm 0,22 kg

MS=Materialtjocklek; 
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Skruvstycke

Grundutrustningen för varje verkstad är ett pålitlig skruvstycke. Siegmund skruvstycke erbjuder 
förbättrad effektivitet. För att fixa bänkskruven krävs spännbultar och, vid behov, reducering av 
bussningar. 

2-004300 Premium skruvstäd 100 för system 16 / 22 / 28 1.518,00 SEK �

Fixering med snabb-spännbultar, ytterligare bussningar för system 16 (000546) och 22 (000544)

Vikt: 

14,00 kg Nytt i sortimentet

2-004302 Premium skruvstäd 125 för system 16 / 22 / 28 2.381,00 SEK �

Fixering med snabb-spännbultar, ytterligare bussningar för system 16 (000546) och 22 (000544)

Vikt: 

19,40 kg Nytt i sortimentet

2-004303 Standard skruvstäd 125 för system 16 / 22 / 28 1.840,00 SEK �

Fixering med snabb-spännbultar, ytterligare bussningar för system 16 (000546) och 22 (000544)

Vikt: 

14,00 kg Nytt i sortimentet

Sub Table Box inkl lådor (2x 004210) för system 22

SPECIALERBJUDANDE

Med Siegmund ST Box har du alltid dina verktyg till 
hands. Skapa lagringsutrymme och organisation på 
svetsbordet. ST Box klarar högst ca. 100 kg belastning. 
Varje låda har en maximal belastning på ca. 50 kg. 
Den tillslutande utformningen skyddar innehållet i 
lådorna från smuts och svetsloppor. Oavsett storleken 
på bordet eller täckplåten kan ST Box fästas på varje 
Siegmund-svetsbord. 

2-220900.1

5.152,00 SEK
(istället för 6.131,00 SEK)

1x 220900 2x 004210

� = Produkter som produserat till lager � = Produkter som produseras av order
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Sub Table Box

Med Siegmund ST Box har du alltid dina verktyg till hands. Skapa lagringsutrymme och organisation 
på svetsbordet. ST Box klarar högst ca. 100 kg belastning. Varje låda har en maximal belastning på 
ca. 50 kg. Den tillslutande utformningen skyddar innehållet i lådorna från smuts och svetsloppor. 
Oavsett storleken på bordet eller täckplåten kan ST Box fästas på varje Siegmund-svetsbord. 

2-220900 Sub Table Box för system 22 3.071,00 SEK �

målade

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) Vikt: 

630 mm 510 mm 420 mm 35,14 kg Nytt i sortimentet

2-004200 Låda 60 mm 1.242,00 SEK �

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) Vikt: 

590 mm 400 mm 60 mm 7,10 kg

2-004205 Låda 120 mm 1.426,00 SEK �

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) Vikt: 

590 mm 400 mm 120 mm 8,70 kg

2-004210 Låda 180 mm 1.530,00 SEK �

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) Vikt: 

590 mm 400 mm 180 mm 9,10 kg

2-004215 Låda 240 mm 1.633,00 SEK �

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) Vikt: 

590 mm 400 mm 240 mm 9,50 kg

Verktygsvagn

Verktyget vagnen erbjuder tillräckligt med utrymme för dina Siegmund tillbehör. En bra översikt 
över alla verktyg. Stora vinklar är praktiskt och säkert lagrade i insidan av vagnen. Verktygen kan 
transporteras snabbt till olika arbetsplatser på grund av de svängbara hjul. 

2-220910 Verktygsvagn - målade 6.383,00 SEK �

Max. total vikt 240kg

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) Vikt: 

650 mm 900 mm 1.020 mm 50,00 kg
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Skyddsvägg för svetsning

Med skyddsvägg för svetsning kan du dela ditt bord i två arbetsområden. Du definierar position 
och storlek för de arbetande områdena enligt respektive krav. Väggen skyddar för svetssprut 
från arbetsområdet. Skyddsväggen är gjord av Zink och är fast med två bultar. (Väggen är inte är 
skyddat för repor på grund av produktionsmässiga skäl.) 

2-280980 Skyddsvägg för svetsning 1.656,00 SEK �

färgade lackering som custome-made produkt möjligt mot en extra avgift

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) Vikt: 

1.600 mm 50 mm 800 mm 23,00 kg

2-002822 Snabbspännbult, övergång kort 28 -> 22 - behandlat 483,00 SEK �

Längd: (a) Ø: (o) SK: (k1) AM: (k3) ZK: (k2) Vikt: 

88 mm 40 mm 130 kN 15 Nm 15 kN 0,45 kg

SK=Skruvkraft; AM=Åtdragningsmoment; ZK=Dragkraft; 

Insexnyckel 5

Insexnyckel 5, det praktiska verktyget för att dra åt skruvarna snabbt och säkert. Det är ett 
effektivt stöd för att arbeta med spännskruvar, skruvklämmor och mindre universella vinklar. 

2-220852 Insexnyckel 5 138,00 SEK �

gul

Vikt: 

0,09 kg

� = Produkter som produserat till lager � = Produkter som produseras av order
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Borste

Borsta med en diameter på 24 mm är speciellt utvecklad för rengöring 22 mm borrhål. 
Smuts ansamlingar kan enkelt tas bort med denna borste. 

2-220820 Borste Ø 24 med skyddskåpa 173,00 SEK �

Ø: (o) Vikt: 

24 mm 0,06 kg

Jordanslutningen Comfort

Jordanslutningen säkerställer en 100% kontakt till bordet vid svetsning. Genom 
jordanslutningen finns ingen risk för överhettning. Enkel montering av fästande i borrhållen. 
Ladda upp till 500 ampere, Kabel tvärsnitt 70-95 mm². 

2-000810 Jordanslutningen Comfort 426,00 SEK �

Vikt: 

0,66 kg

Svetspistol hållare

Svetspistolshållare kan placeras i bordets hål. Det erbjuds som ett tilbehör för din svetsning. 

2-220920 Svetspistol hållare - behandlat 219,00 SEK �

Höjd: (c) Vikt: 

200 mm 0,36 kg
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Frakt fäste

Frakt fästet med fästande plattan kan stödja 1.800 kg (med 2x 280510) / 1.000 kg (med 2x 002822) 
belastning. Det används för att flytta svetsning bordet och andra tunga Siegmund element säkert 
och enkelt. Det fästs snabbt och enkelt med minst 2 fastspänning bultar. Allmänna krav för sjöfarten 
parentes måste iakttas när du använder fästet. Bärande förmåga kan tydligt minska, beroende på hur 
det används. Under transport, bordet får inte tas upp mer än 100 mm, och får ingen bo under bordet. 
Frakt fästet kan dessutom användas som en enkel fastsättning för bälten för att sträcka. För din 
säkerhet, Vänligen observera följande säkerhetsföreskrifter: Ringmutter måste vara helt fastskruvad. 
Ringmutter måste vara platt mot ytan. Längden på gängan måste vara tillräckligt. Dra i sidled bör 
undvikas. 

2-000830.N Frakt fäste med infästning plattan - nitrerad 483,00 SEK �

1800 kg bärförmågan (med 2x 280510), 1000 kg bärförmågan (med 2x 002822)

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) Vikt: 

150 mm 150 mm 25 mm 4,70 kg

2-000835.N Frakt fäste för arbete bord 28 och 16 - nitrerad 909,00 SEK �

2500 kg bärförmågan (med 2x 280510), 1000 kg bärförmågan (med 2x 002822), 700 kg bärförmågan (med 2x 160510)

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) Vikt: 

200 mm 100 mm 165 mm 4,50 kg

2-002822 Snabbspännbult, övergång kort 28 -> 22 - behandlat 483,00 SEK �

Längd: (a) Ø: (o) SK: (k1) AM: (k3) ZK: (k2) Vikt: 

88 mm 40 mm 130 kN 15 Nm 15 kN 0,45 kg

SK=Skruvkraft; AM=Åtdragningsmoment; ZK=Dragkraft; 

� = Produkter som produserat till lager � = Produkter som produseras av order Förklaring se sidan 43

= Reptålig = Skydd mot svetsloppor = Rostskydd
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Excenterstopp

Excenterstopp är oändligt användbara genom att enkelt vrida dem till det läga som önskas. 
Smidig och utrymmesbesparande. 

2-280401.N Excenterstopp Ø 60 - nitrerad 196,00 SEK �

lämplig där utrymme brist

Ø: (o) MS: (d) Vikt: 

60 mm 25 mm 0,42 kg

2-280402.N Excenterstopp Ø 60 med M10-gängning - nitrerad 230,00 SEK �

för massa anslutningar

Ø: (o) MS: (d) Vikt: 

60 mm 25 mm 0,41 kg

2-280403.N Excenterstopp Ø 100 - nitrerad 230,00 SEK �

även användbar som ett stöd

Ø: (o) MS: (d) Vikt: 

100 mm 25 mm 1,40 kg

MS=Materialtjocklek; 
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Flex Stopp 140 Stål / 182 Stål / 156 Aluminium

Flex Stopp, individuellt justerbara genom den avlånga hålen, ger en mängd alternativ. På grund av dess 
rundade spänn sidor kan den användas i hörn, liksom fria formade spänn ytor. Flex Stop 182 sträcker sig 
över hålet avstånd även i diagonala applikationer. Aluminium Flex stoppa kombinerar elegant design 
med hög funktionalitet. Aluminium Flex stoppa är individuellt fastställbara till följd av den avlånga slot, 
och erbjuder därmed universal fastspänning möjligheter. Cirkulär-formade sträckning sidan erbjuder ett 
brett utbud av att stoppa möjligheterna i hörnen eller för fritt formade stoppa ansikten. 

2-280416 Flex Stopp 25x140 Stål - galvaniserat 207,00 SEK �

Längd: (a) Bredd: (b) MS: (d) WS: (d1) VB: (f) Vikt: 

140 mm 40 mm 25 mm 6 mm 100 mm 0,37 kg

2-280418 Flex Stopp 50x140 Stål - galvaniserat 288,00 SEK �

en lång fastspänning bult behövs

Längd: (a) Bredd: (b) MS: (d) WS: (d1) VB: (f) Vikt: 

140 mm 40 mm 50 mm 6 mm 100 mm 0,75 kg

2-280417 Flex Stopp 50x182 Stål - galvaniserat 322,00 SEK �

en lång fastspänning bult behövs

Längd: (a) Bredd: (b) MS: (d) WS: (d1) VB: (f) Vikt: 

182 mm 36 mm 50 mm 6 mm 150 mm 0,65 kg

2-280412 Flex Stopp 25x156 - Aluminium 207,00 SEK �

Längd: (a) Bredd: (b) MS: (d) WS: (d1) VB: (f) Vikt: 

156 mm 52 mm 25 mm 12 mm 100 mm 0,30 kg

MS=Materialtjocklek; WS=gods tjocklek; VB=Justering möjlighet; 

Universal Stopp 150 L

Den universella stoppa 150 L är kunna justera varje element just genom avlånga spåret i en rad 0-100 mm. 

2-280410.N Universal Stopp 150 L - nitrerad 334,00 SEK �

seriellt med både dubbelsidig finskaliga

Längd: (a) Bredd: (b) MS: (d) VB: (f) Vikt: 

150 mm 50 mm 25 mm 100 mm 0,78 kg

2-280410.A Universal Stopp 150 L - Aluminium 368,00 SEK �

Längd: (a) Bredd: (b) MS: (d) VB: (f) Vikt: 

150 mm 50 mm 25 mm 100 mm 0,30 kg

MS=Materialtjocklek; VB=Justering möjlighet; 

� = Produkter som produserat till lager � = Produkter som produseras av order Förklaring se sidan 43

= Reptålig = Skydd mot svetsloppor = Rostskydd = Aluminium = Skala
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Universal Stopp 200 L

Den universella sluta 200 L är kunna justera varje element just genom avlånga spåret i en rad 0-150 mm. 

2-280410.1.N Universal Stopp 200 L - nitrerad 403,00 SEK �

seriellt med både dubbelsidig finskaliga

Längd: (a) Bredd: (b) MS: (d) VB: (f) Vikt: 

200 mm 50 mm 25 mm 150 mm 1,00 kg

MS=Materialtjocklek; VB=Justering möjlighet; 

Universal Stopp 225 L

Universal Stop 225 L, genom att kombinera det avlånga hålet (0-100 mm justerbart längd) 
och borrhålen, kan den spännas ordentligt eller justeras steglöst. Dessutom kan den användas 
med prismor och adaptrar. 

2-280420.N Universal Stopp 225 L - nitrerad 518,00 SEK �

seriellt med både dubbelsidig finskaliga

Längd: (a) Bredd: (b) MS: (d) VB: (f) Vikt: 

225 mm 50 mm 25 mm 100 mm 1,40 kg

2-280420.A Universal Stopp 225 L - Aluminium 518,00 SEK �

Längd: (a) Bredd: (b) MS: (d) VB: (f) Vikt: 

225 mm 50 mm 25 mm 100 mm 0,55 kg

MS=Materialtjocklek; VB=Justering möjlighet; 

� = Produkter som produserat till lager � = Produkter som produseras av order Förklaring se sidan 43

= Reptålig = Skala = Skydd mot svetsloppor = Rostskydd = Aluminium
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Universal Stopp 250 L

Universal Stop 250 L justerar exakt varje element genom det avlånga spåret inom ett område av 
0-200 mm. Det breda inställningsområde möjliggör användning av 2 spännbultar och gränslös 
diagonal fastspänning. 

2-280410.2.N Universal Stopp 250 L - nitrerad 426,00 SEK �

seriellt med både dubbelsidig finskaliga

Längd: (a) Bredd: (b) MS: (d) VB: (f) Vikt: 

250 mm 50 mm 25 mm 200 mm 1,20 kg

MS=Materialtjocklek; VB=Justering möjlighet; 

Universal Stopp 225 L FDS

Universal Stop 225 L FDS, dessutom utrustad med en fjäderbelastad del. Som ett resultat, är den 
225 L FDS Universal Stop perfekt lämpade för fastspänning av metall och formade komponenter. 
På grund av fjädermekanismen, är ingen ytterligare fixering av arbetsstycket nödvändig, om inga 
större svets deformationer förväntas. Inställningsområdet av det avlånga spåret är 0-100 mm. 
Typisk applikation: Serieproduktion. 

2-280421 Universal Stopp 225 L FDS med våren tryck bit - behandlat 518,00 SEK �

med våren tryck bit, seriellt med både dubbelsidig finskaliga

Längd: (a) Bredd: (b) MS: (d) VB: (f) Vikt: 

225 mm 50 mm 25 mm 100 mm 1,40 kg

MS=Materialtjocklek; VB=Justering möjlighet; 
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Universal Stopp 100 / 150 / 250

Denna universella stoppa kan vara fast monterat på plats genom systemet borrhål och finns i olika storlekar. 
Avståndet mellan borrhål är 50 mm. 

2-280407.N Universal Stopp 100 - nitrerad 219,00 SEK �

2 system borrhål

Längd: (a) Bredd: (b) MS: (d) Vikt: 

100 mm 50 mm 25 mm 0,75 kg

2-280408.N Universal Stopp 150 - nitrerad 276,00 SEK �

3 systemet borrhål

Längd: (a) Bredd: (b) MS: (d) Vikt: 

150 mm 50 mm 25 mm 1,10 kg

2-280409.N Universal Stopp 250 - nitrerad 403,00 SEK �

5 system borrhål

Längd: (a) Bredd: (b) MS: (d) Vikt: 

250 mm 50 mm 25 mm 1,80 kg

MS=Materialtjocklek; 

Universal Stopp 300 / 500

Den universella stoppa 300 utvecklades speciellt för att expandera stoppa ansiktet. 
Ytterligare fast eller variabel stoppa möjligheter skapas som en följd av systemets tre 
borra hål och det ovala hålet (med en justerbar utbud av 0-100 mm). Universell stopp 
500 är speciellt utvecklad för att expandera stopp ytan. Ytterligare fast eller variabel 
stopp möjligheter skapas som en konsekvens av de sju borr hålen och det ovala hålet 
(med ett justerbart område 0-100 mm). 

2-280426.N Universal Stopp 300 - nitrerad 518,00 SEK �

3 systemet borrhål

Längd: (a) Bredd: (b) MS: (d) VB: (f) Vikt: 

300 mm 50 mm 25 mm 100 mm 1,85 kg

2-280427.N Universal Stopp 500 - nitrerad 679,00 SEK �

7 system borrhål

Längd: (a) Bredd: (b) MS: (d) VB: (f) Vikt: 

500 mm 50 mm 25 mm 100 mm 3,30 kg

MS=Materialtjocklek; VB=Justering möjlighet; 

� = Produkter som produserat till lager � = Produkter som produseras av order Förklaring se sidan 43

= Reptålig = Skydd mot svetsloppor = Rostskydd
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Universal Stopp 325 L / 525 L

Universal Stop 325 L / 525 L med borrhålsystem och avlång slits (0-100 mm intervall), 
ger fast och flexibel inställning, för en mängd olika fastspänning alternativ. 

2-280422.N Universal Stopp 325 L - nitrerad 518,00 SEK �

3 systemet borrhål

Längd: (a) Bredd: (b) MS: (d) VB: (f) Vikt: 

325 mm 50 mm 25 mm 100 mm 2,10 kg

2-280424.N Universal Stopp 525 L - nitrerad 656,00 SEK �

7 system borrhål

Längd: (a) Bredd: (b) MS: (d) VB: (f) Vikt: 

525 mm 50 mm 25 mm 100 mm 3,50 kg

MS=Materialtjocklek; VB=Justering möjlighet; 

Universal Stopp 500 S / 750 S / 1000 S

Den universella stoppa 500 S / 750 S / 1000 S är speciellt utvecklad för arbete med stopp och 
positionering på stora komponenter. Ytterligare fast eller variabel stoppa möjligheter skapas 
som en följd av systemet borra hål och det ovala hålet (med en justerbar utbud av 0-200 mm). 

2-280430.N Universal Stopp 500 S - nitrerad 679,00 SEK �

5 system borrhål

Längd: (a) Bredd: (b) MS: (d) VB: (f) Vikt: 

500 mm 100 mm 25 mm 200 mm 7,90 kg

2-280432.N Universal Stopp 750 S - nitrerad 840,00 SEK �

10 system borrhål

Längd: (a) Bredd: (b) MS: (d) VB: (f) Vikt: 

750 mm 100 mm 25 mm 200 mm 12,10 kg

2-280434.N Universal Stopp 1000 S - nitrerad 955,00 SEK �

15 systemet borrhål

Längd: (a) Bredd: (b) MS: (d) VB: (f) Vikt: 

1.000 mm 100 mm 25 mm 200 mm 16,30 kg

MS=Materialtjocklek; VB=Justering möjlighet; 

Nu nitrerade
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Flat vinkel 175

Den flat vinkel 175 kan vara fast fast eller steglöst justeras till följd av kombinationen av 
systemet borrhål och avlång slot. Platt torget är fritt justerbar över en längd av upp till 100 mm. 

2-280445 Flat vinkel 175 små - behandlat 725,00 SEK �

3 systemet borrhål

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) MS: (d) Vikt: 

175 mm 175 mm 50 mm 25 mm 1,85 kg

MS=Materialtjocklek; 

Flat vinkel 500

Den flat vinkel 500 kan vara fast fast eller steglöst justeras till följd av kombinationen av 
systemet borrhål och avlång slot. Platt torget är fritt justerbar över en längd av upp till 200 mm. 

2-280444 Flat vinkel 500 stor - behandlat 1.024,00 SEK �

5 system borrhål

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) MS: (d) Vikt: 

500 mm 375 mm 100 mm 25 mm 12,00 kg

MS=Materialtjocklek; 

Montering o justeringplåt

Montering o justeringplåt ger en exakt justering, tillval i 10° steg eller kontinuerligt från 0-90°. 
1° Precision skala är det insertable flexibla. 

2-280455.N Montering o justeringplåt - nitrerad 483,00 SEK �

inkl. 2x Distanse bussning

Längd: (a) Bredd: (b) MS: (d) Vikt: 

250 mm 250 mm 5 mm 1,50 kg

MS=Materialtjocklek; 

� = Produkter som produserat till lager � = Produkter som produseras av order Förklaring se sidan 43

= Reptålig = Skydd mot svetsloppor = Rostskydd
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Stopp- och spännvinkel 75 L

Stopp- och Spännvinkel 75 L kan användas som en fastspänning för stora delar. 
Dessutom är den kompatibel med andra vinklar. En höj- och sänkbar stödyta kan 
skapas genom att kombinera det med en Stopp och Spännvinkel med avlångt hål, 
t.ex. 175 WL (Artikelnr. 280111.N). 

2-280105.N Stopp- och spännvinkel 75 L - nitrerad 426,00 SEK �

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) MS: (d) Vikt: 

75 mm 50 mm 75 mm 25 mm 1,00 kg

MS=Materialtjocklek; 

Fastställande vinkel

Fastställande vinkel kan användas som ett stopp- eller fyrkantiga element eller som ett fästelement 
av ytterligare torg. Dessutom med hjälp av torget fastställande kan du också ansluta svetsning 
bordet med golvskenor. För detta ändamål försänkt bultar (Artikelnr. 280528) eller snabbt 
fastspänning bultar (Artikelnr. 280510) är lämpliga. 

2-280107.N Fastställande vinkel - nitrerad 1.070,00 SEK �

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) MS: (d) Vikt: 

75 mm 150 mm 75 mm 25 mm 2,90 kg

MS=Materialtjocklek; 
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Stopp- och spännvinkel 175 SL / 175 ML

Stopp- och spännvinkel 175 SL / 175 ML kan användas som ett stopp för stora delar. 
Dessutom är den kompatibel med andra vinklar och ger möjlighet att justera höjden 
genom att använda det avlånga hålet. 

2-280109.N Stopp- och spännvinkel 175 SL - nitrerad 702,00 SEK �

seriellt med både dubbelsidig finskaliga

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) MS: (d) Vikt: 

175 mm 50 mm 75 mm 25 mm 1,40 kg

2-280109.1.N Stopp- och spännvinkel 175 ML - nitrerad 748,00 SEK �

seriellt med både dubbelsidig finskaliga

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) MS: (d) Vikt: 

175 mm 50 mm 125 mm 25 mm 1,80 kg

MS=Materialtjocklek; 

Stopp- och spännvinkel 175 WL

Stopp- och spännvinkel 175 WL (Artikelnr. 280111.N) med avlång hålbild ger möjlighet till 
steglös fastspänning. 

2-280111.N Stopp- och spännvinkel 175 WL - nitrerad 886,00 SEK �

avlång slot / avlång slot 100, flexibel i varje riktning

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) MS: (d) Vikt: 

175 mm 50 mm 175 mm 25 mm 1,80 kg

MS=Materialtjocklek; 

� = Produkter som produserat till lager � = Produkter som produseras av order Förklaring se sidan 43

= Reptålig = Skydd mot svetsloppor = Rostskydd = Skala
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Stopp- och spännvinkel 175 VL

Stop och fastspännings vinkel 175 mm (Artikelnr. 280113.N) med dubbelsidig borrhål kan användas 
som ett stöd. Genom att ansluta den med stopp och spännvinkel 75 (Artikelnr. 280105.N) och stop 
och fastspänningsvinkel 175 SL (Artikelnr. 280109.N) är det möjligt att skapa ett stöd som enkelt 
kan justeras i höjdled. 

2-280113.N Stopp- och spännvinkel 175 VL - nitrerad 817,00 SEK �

borra hål / borra hål

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) MS: (d) Vikt: 

175 mm 50 mm 175 mm 25 mm 2,40 kg

MS=Materialtjocklek; 

Stopp- och spännvinkel 175 L / 275 WL

Stopp och spännvinkel 175 L / 275 WL, kan användas som en multifunktionell justerbar vinkel, 
genom att kombinera systemet med borrhål och det avlånga hålet. En höj- och sänkbart stöd 
kan skapas genom att kombinera Stop och Spänn Vinkel 75 L (Artikelnr. 280105.N) och stopp 
och Spänn Vinkel 175 SL (Artikelnr. 280109.N). Denna Vinkel fungerar också bra som ett stopp 
för stora delar. 

2-280110.N Stopp- och spännvinkel 175 L - nitrerad 886,00 SEK �

borra hål / avlång slot, seriellt med både dubbelsidig finskaliga

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) MS: (d) Vikt: 

175 mm 50 mm 175 mm 25 mm 1,95 kg

2-280110.G Stopp- och spännvinkel 175 L - gjutjärn / skinande 817,00 SEK �

borra hål / avlång slot

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) MS: (d) Vikt: 

175 mm 50 mm 175 mm 25 mm 1,90 kg

2-280110.A Stopp- och spännvinkel 175 L - Aluminium 1.001,00 SEK �

borra hål / avlång slot

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) MS: (d) Vikt: 

175 mm 50 mm 175 mm 25 mm 0,80 kg

2-280115.N Stopp- och spännvinkel 275 WL - nitrerad 966,00 SEK �

borra hål / avlång slot 200

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) MS: (d) Vikt: 

275 mm 50 mm 175 mm 25 mm 2,50 kg

MS=Materialtjocklek; 

� = Produkter som produserat till lager � = Produkter som produseras av order Förklaring se sidan 43

= Reptålig = Skydd mot svetsloppor = Rostskydd = Skala = Aluminium
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Stopp- och spännvinkel 200 L

Stop och fastspänning vinkel 200 L är en flexibel och justerbar vinkel som kan användas med en 
mängd kombinationer. Vinkeln har både runda och ovala hål. Topplattan möjliggör ytterligare 
kombinationer: för kombinationer med ytterligare vinklar eller använd tillsammmans med 
adapter för verktyg som prismor eller klämmor. 

2-280114.N Stopp- och spännvinkel 200 L - nitrerad 1.081,00 SEK �

seriellt med både dubbelsidig finskaliga

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) MS: (d) Vikt: 

175 mm 50 mm 200 mm 25 mm 2,71 kg

MS=Materialtjocklek; 

Stopp- och spännvinkel 275 L

Stopp- och spännvinkel 275 L är som en gjutjärn square och tabell förlängning perfekt för lätta bitar. 
Med avlånga hål kan det också fungera som en justerbar stopp för höga delarna. 

2-280112.N Stopp- och spännvinkel 275 L - nitrerad 966,00 SEK �

seriellt med både dubbelsidig finskaliga

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) MS: (d) Vikt: 

175 mm 50 mm 275 mm 25 mm 2,80 kg

MS=Materialtjocklek; 
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Stopp- och spännvinkel 300 G / 500 G / 750 G

Stopp- och spännvinkel 300 G / 500 G / 750 G kan fixeras och justeras steglöst på grund av 
kombinationen av borrhål och det avlånga spåret. Den mångsidiga vinkel kan även användas 
som bordsförlängning. Denna komponent är tillverkad av högkvalitativt GGG40 duktilt gjutjärn. 

2-280152.N Stopp- och spännvinkel 300 G - nitrerad 1.369,00 SEK �

stoppa vänster, seriellt med fina skala

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) MS: (d) Vikt: 

200 mm 75 mm 300 mm 27 mm 6,52 kg

2-280162.N Stopp- och spännvinkel 500 G - nitrerad 1.783,00 SEK �

stoppa vänster, seriellt med fina skala

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) MS: (d) Vikt: 

200 mm 75 mm 500 mm 27 mm 9,40 kg

2-280166.N Stopp- och spännvinkel 750 G vänster - nitrerad 2.174,00 SEK �

stoppa vänster, seriellt med fina skala

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) MS: (d) Vikt: 

276 mm 85 mm 750 mm 27 mm 13,60 kg

2-280167.N Stopp- och spännvinkel 750 G höger - nitrerad 2.174,00 SEK �

stoppa höger, seriellt med fina skala

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) MS: (d) Vikt: 

276 mm 85 mm 750 mm 27 mm 13,60 kg

MS=Materialtjocklek; 

� = Produkter som produserat till lager � = Produkter som produseras av order Förklaring se sidan 43

= Reptålig = Skala = Skydd mot svetsloppor = Rostskydd
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Stopp- och spännvinkel 300 GK / 500 GK nitrerad

Stopp- och spännvinkel 300 GK / 500 GK avslöjar en mängd fastspänning möjligheter på grund av dess tre 
dimensionerna. Det var speciellt utformad för användning med tunga delar. Det används både som gräns 
stopp och en tabell förlängning. För att få högsta möjliga stabilitet, är Stop och klämma fast torget tillverkad 
av GGG40. Beställning i par rekommenderas. 

2-280124.N Stopp- och spännvinkel 300 GK vänster - nitrerad 2.151,00 SEK �

stoppa vänster, seriellt med fina skala

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) MS: (d) Vikt: 

280 mm 95 mm 300 mm 27 mm 12,90 kg

2-280126.N Stopp- och spännvinkel 300 GK höger - nitrerad 2.151,00 SEK �

stoppa höger, seriellt med fina skala

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) MS: (d) Vikt: 

280 mm 95 mm 300 mm 27 mm 12,90 kg

2-280130.N Stopp- och spännvinkel 500 GK vänster - nitrerad 2.645,00 SEK �

stoppa vänster, seriellt med fina skala

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) MS: (d) Vikt: 

280 mm 95 mm 500 mm 27 mm 17,50 kg

2-280132.N Stopp- och spännvinkel 500 GK höger - nitrerad 2.645,00 SEK �

stoppa höger, seriellt med fina skala

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) MS: (d) Vikt: 

280 mm 95 mm 500 mm 27 mm 17,50 kg

MS=Materialtjocklek; 

Set Stopp- och spännvinkel 500 GK nitrerad

SPECIALERBJUDANDE

Stopp- och spännvinkel 500 GK, ger en mängd 
olika alternativ för fastspänning, på grund av dess 
tredimensionalitet. De har utvecklats speciellt för 
tunga delar. De fungerar både som ett stopp samt som 
bordsförlängning. För att uppnå maximal stabilitet, är 
Stopp- och spännvinkel tillverkade av GGG40 segjärn. 
Rekommenderas att beställas parvis. 

2-280130.Set

5.290,00 SEK
(istället för 7.178,00 SEK)

1x 280130.N 1x 280132.N

4x 280510
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Stopp- och spännvinkel 300 GK / 600 GK / 800 GK / 1200 GK aluminium-titan

Stopp- och spännvinkel GK aluminium-titan har en mångfald av fastspänning möjligheter på 
grund av dess tre dimensionerna. Det var speciellt utformad för användning av tunga delar. 
Det används både som ett gränsstopp och ett bord förlängning. Den yttersta stabilitet uppnås 
genom att vi har producerat vinkelen i en aluminium-titan material som är utvecklad för högsta 
hållbarhet. Beställning parvis rekommenderas. 

2-280120 Stopp- och spännvinkel 300 GK vänster - aluminium-titan 2.243,00 SEK �

stoppa vänster, seriellt med fina skala

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) MS: (d) Vikt: 

280 mm 95 mm 300 mm 27 mm 5,00 kg

2-280121 Stopp- och spännvinkel 300 GK höger - aluminium-titan 2.243,00 SEK �

stoppa höger, seriellt med fina skala

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) MS: (d) Vikt: 

280 mm 95 mm 300 mm 27 mm 5,00 kg

2-280138 Stopp- och spännvinkel 600 GK vänster - aluminium-titan 3.508,00 SEK �

stoppa vänster, seriellt med fina skala

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) MS: (d) Vikt: 

376 mm 95 mm 600 mm 27 mm 8,70 kg

2-280139 Stopp- och spännvinkel 600 GK höger - aluminium-titan 3.508,00 SEK �

stoppa höger, seriellt med fina skala

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) MS: (d) Vikt: 

376 mm 95 mm 600 mm 27 mm 8,70 kg

2-280140 Stopp- och spännvinkel 800 GK vänster - aluminium-titan 4.313,00 SEK �

stoppa vänster, seriellt med fina skala

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) MS: (d) Vikt: 

376 mm 95 mm 800 mm 27 mm 10,40 kg

2-280141 Stopp- och spännvinkel 800 GK höger - aluminium-titan 4.313,00 SEK �

stoppa höger, seriellt med fina skala

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) MS: (d) Vikt: 

376 mm 95 mm 800 mm 27 mm 10,40 kg

2-280148 Stopp- och spännvinkel 1200 GK vänster - aluminium-titan 6.843,00 SEK �

stoppa vänster, seriellt med fina skala

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) MS: (d) Vikt: 

376 mm 95 mm 1.200 mm 27 mm 13,50 kg

2-280149 Stopp- och spännvinkel 1200 GK höger - aluminium-titan 6.843,00 SEK �

stoppa höger, seriellt med fina skala

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) MS: (d) Vikt: 

376 mm 95 mm 1.200 mm 27 mm 13,50 kg

MS=Materialtjocklek; 

� = Produkter som produserat till lager � = Produkter som produseras av order Förklaring se sidan 43

= Skala = Aluminium = Titan
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Set Stopp- och spännvinkel 300 GK aluminium-titan

SPECIALERBJUDANDE

Stopp- och spännvinkel GK aluminium-titan har en 
mångfald av fastspänning möjligheter på grund av dess tre 
dimensionerna. Det var speciellt utformad för användning 
av tunga delar. Det används både som ett gränsstopp och 
ett bord förlängning. Den yttersta stabilitet uppnås genom 
att vi har producerat vinkelen i en aluminium-titan material 
som är utvecklad för högsta hållbarhet. Beställning parvis 
rekommenderas. 

2-280120.Set

4.037,00 SEK
(istället för 4.486,00 SEK)

1x 280120 1x 280121
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Stopp- och spännvinkel 600 GK / 800 GK nitrerad

Stopp- och spännvinkel 600 GK / 800 GK avslöjar en mängd fastspänning möjligheter på grund av dess tre 
dimensionerna. Det var speciellt utformad för användning med tunga delar. Det används både som gräns 
stopp och en tabell förlängning. För att få högsta möjliga stabilitet, är Stop och klämma fast torget tillverkad 
av GGG40. Beställning i par rekommenderas. 

2-280134.N Stopp- och spännvinkel 600 GK vänster - nitrerad 3.197,00 SEK �

stoppa vänster, seriellt med fina skala

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) MS: (d) Vikt: 

376 mm 95 mm 600 mm 27 mm 22,50 kg

2-280136.N Stopp- och spännvinkel 600 GK höger - nitrerad 3.197,00 SEK �

stoppa höger, seriellt med fina skala

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) MS: (d) Vikt: 

376 mm 95 mm 600 mm 27 mm 22,50 kg

2-280144.N Stopp- och spännvinkel 800 GK vänster - nitrerad 3.922,00 SEK �

stoppa vänster, seriellt med fina skala

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) MS: (d) Vikt: 

376 mm 95 mm 800 mm 27 mm 27,00 kg

2-280146.N Stopp- och spännvinkel 800 GK höger - nitrerad 3.922,00 SEK �

stoppa höger, seriellt med fina skala

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) MS: (d) Vikt: 

376 mm 95 mm 800 mm 27 mm 27,00 kg

MS=Materialtjocklek; 

Stopp- och spännvinkel 500 G med Vridvinkel

Stopp- och spännvinkel 500 G kan vara fast och justeras steglöst till följd av kombinationen 
av system borrhål och det avlånga hålet. Den multifunktionella torget kan användas t.ex. som 
bords förlängning. Den här produkten är tillverkad av hög kvalitet GGG40 material. 

2-280164.N Stopp- och spännvinkel 500 G med Vridvinkel vänster - Gjutjärn / nitrerhärdad 2.507,00 SEK �

stoppa vänster, seriellt med fina skala

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) MS: (d) Vikt: 

276 mm 95 mm 500 mm 27 mm 11,50 kg

2-280165.N Stopp- och spännvinkel 500 G med Vridvinkel höger - Gjutjärn / nitrerhärdad 2.507,00 SEK �

stoppa höger, seriellt med fina skala

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) MS: (d) Vikt: 

276 mm 95 mm 500 mm 27 mm 11,50 kg

MS=Materialtjocklek; 

� = Produkter som produserat till lager � = Produkter som produseras av order Förklaring se sidan 43

= Reptålig = Skala = Skydd mot svetsloppor = Rostskydd
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Vinkel för rotation 275

Rotationsvinkeln görs med steglös inställning av spänn element med borrhål system av ett vinkelområde på 180°. 
Optimal fixering uppnås genom att använda 2 spännbultar samtidigt. 

2-280101.N Vinkel för rotation 275 - nitrerad 3.002,00 SEK �

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) Vikt: 

180 mm 250 mm 275 mm 10,20 kg

Glidplatta

Verktyget "basglidare" med två axlar möjliggör justering av vinklar. En tredje axel kan skapas genom att lägga 
till en andra "basglidare". Denna komponent är tillverkad av högkvalitativt GGG40 formbart gjutjärn. 

2-280195.N Glidplatta - nitrerad 2.772,00 SEK �

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) Vikt: 

350 mm 300 mm 50 mm 16,00 kg

Universalvinkel med mekanisk fastspänning

Universal Vinkel med mekanisk inställning , perfekt för jobb med olika vinkel inställningar. 
Varje vinkel grad mellan 10° och 150° kan ställas in. Vinkeln justeras med hjälp av 
inställningsmallen och en insexnyckel. Mall medföljer leveransen. 

2-280170.N Universalvinkel med mekanisk fastspänning - nitrerad 3.255,00 SEK �

inkl hål mall

SL: (e) Vikt: 

350 mm 14,50 kg

SL=sidlängd; 
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Universal gradvinkel hydromekanisk fastspänning

Det stora universella torget underlättar vinkel strukturer med hög behålla krafterna som orsakas av 
fastsättnings-hydromekaniska. Denna vinkel är oändligt mycket variabel i intervallet från 0° till 225°. 
Inställningen kan ställas in exakt med en digital vinkel mätare, som inte ingår i leverans. Matchande 
14 mm insexnyckel finns som Artikelnr. 280854. 

2-280171 Universal gradvinkel hydromekanisk fastspänning - behandlat 5.394,00 SEK �

SL: (e) Vikt: 

475 mm 23,00 kg

SL=sidlängd; 

Hörn anslutning i gjutjärn

Standard hörnet anslutning gjutjärnet ger mer arbetsutrymme som det finns möjlighet att förlänga bordet 
diagonalt med en kvadrat med 45°. Hörnet anslutningen kan vara fast inställd och är kompatibel som ett 
prisma, stoppa eller anslutning till alla andra rutor. Hörnet anslutningen är extremt stabil och ger anslutande-, 
stopp- och fastspänning possabilities på 5 sidor (Artikelnr. 280191.N). Denna komponent är tillverkad av 
högkvalitativt GGG40 formbart gjutjärn. 

2-280191.N Hörn anslutning stor i gjutjärn - nitrerad 2.565,00 SEK �

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) Vikt: 

200 mm 200 mm 170 mm 15,70 kg

Justerbar vinkel Gjutjärn

Justerbar vinkel kan användas som en anslutning mellan två stopp - och fastspänning torg, skapar inte bara 
ytterligare stöd, utan också ytterligare variabel och fasta stopp- och fastspänning möjligheter. Dessutom kan 
rörliga torget fungera som en fyrsidig tabell utsträckande, en Tabellinställningar eller en stop bar. Särskilt i 
begränsat utrymme öppnar rörliga torget upp en enorm potential för möjliga kombinationer och applikationer. 
Denna komponent är tillverkad av högkvalitativt GGG40 formbart gjutjärn. 

2-280302.N Justerbar vinkel - Gjutjärn / nitrerhärdad 2.266,00 SEK �

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) Vikt: 

500 mm 100 mm 100 mm 15,80 kg

� = Produkter som produserat till lager � = Produkter som produseras av order Förklaring se sidan 43

= Reptålig = Skydd mot svetsloppor = Rostskydd
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Spännplåt

Förutom de många variationerna av U- och L-rutor vi utvecklad fastspänning kuben. 
Med sina 50 mm borrar rutnät, det ger maximal flexibilitet till önskad plats. 

2-280285.P Spännplåt 400x350x200 - plasma-nitrerad yta 6.026,00 SEK �

fem-sidig

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) MS: (d) Vikt: 

400 mm 350 mm 200 mm 25 mm 60,00 kg

MS=Materialtjocklek; 

Stöd och fastspänning ram

Stöd och fastspänning ram ger möjlighet till sammankoppling av olika element och kan användas 
som en tabell förlängning eller en konsol. Systemet borrhål med ett 50 mm rutnät på alla fem sidor 
ger för ett stort antal möjliga kombinationer. Både fasta och variabla gräns stopp är möjliga i borrhål 
och avlånga hålen. Denna komponent är tillverkad av högkvalitativt GGG40 formbart gjutjärn. 

2-280300.N Stöd och fastspänningsram i gjutjärn 300x200x100 höger - nitrerad 2.726,00 SEK �

stoppa höger

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) Vikt: 

300 mm 200 mm 100 mm 19,50 kg

2-280301.N Stöd och fastspänningsram i gjutjärn 300x200x100 vänster - nitrerad 2.726,00 SEK �

stoppa vänster

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) Vikt: 

300 mm 200 mm 100 mm 19,50 kg
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Torget U-formen 200/100 avlång slot

U-formen 200/100 med avlång hålbild överensstämmer med u-formad torget 200/100. Med dess ytterligare ovala hål är det ännu 
mer flexibelt användbar. Från en längd av 500 mm har alla U-formade rutor monteringshål på baksidan för att fästa bordsben 
(förutom 280310.P, 280360.P, 280360.2.P, 280630.3.P, 280321.P). För bilder på varje storlek, vänligen gå till www.siegmund.com. 

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) MS: (d) Vikt: 

2-280311.P Torget U-formen 500x200x100
avlång slot vänster
plasma-nitrerad yta

500 mm 200 mm 100 mm 25 mm 40,00 kg 4.370,00 SEK �

2-280312.P Torget U-formen 500x200x100
avlång slot höger
plasma-nitrerad yta

500 mm 200 mm 100 mm 25 mm 40,00 kg 4.370,00 SEK �

2-280321.P Torget U-formen 1000x200x100
avlång slot vänster
plasma-nitrerad yta

1.000 mm 200 mm 100 mm 25 mm 72,00 kg 6.877,00 SEK �

2-280322.P Torget U-formen 1000x200x100
avlång slot höger
plasma-nitrerad yta

1.000 mm 200 mm 100 mm 25 mm 72,00 kg 6.877,00 SEK �

� = Produkter som produserat till lager � = Produkter som produseras av order Förklaring se sidan 43

= Reptålig = Skydd mot svetsloppor = Rostskydd

280311.P 280312.P 280321.P 280322.P
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Torget U-formen 200/100

Fyrkant U-Profiler 200/100 (sidorna 100 mm), idealiskt som en bord förlängning för vertikala uppställningar, liksom en stabil förbindelse 
mellan två svetsbord. Profilen är fast monterad på bordet med hjälp av fastspänningsbultar (Artikelnr. 280560.N). Om profilen används 
som en bords förlängning som överstiger 1000 mm, måste det stödjas av ett bordsben. Den diagonala hål arrangemang möjliggör många 
Spänn- och kombinationsmöjligheter med vinklar och stopp. 100x100 mm rutnät av hål förenklar placering. Från en längd av 500 mm har 
alla U-formade rutor monteringshål på baksidan för att fästa bordsben (förutom 280310.P, 280360.P, 280360.2.P, 280630.3.P, 280321.P). 
För bilder på varje storlek, vänligen gå till www.siegmund.com. 

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) MS: (d) Vikt: 

2-280310.P Torget U-formen 500x200x100
plasma-nitrerad yta

500 mm 200 mm 100 mm 25 mm 31,00 kg 3.623,00 SEK �

2-280320.P Torget U-formen 1000x200x100
plasma-nitrerad yta

1.000 mm 200 mm 100 mm 25 mm 75,00 kg 6.187,00 SEK �

2-280330.P Torget U-formen 1500x200x100
plasma-nitrerad yta

1.500 mm 200 mm 100 mm 25 mm 108,00 kg 9.396,00 SEK �

2-280340.P Torget U-formen 2000x200x100
plasma-nitrerad yta

2.000 mm 200 mm 100 mm 25 mm 141,00 kg 12.029,00 SEK �

280310.P 280320.P 280330.P 280340.P
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Spänn skena

Spännskena är ett särskilt kompakt fastspännings verktyg. Enkelt att justera. Avståndet mellan borrhål är 100 mm. 

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) MS: (d) Vikt: 

2-280303.P Spänn skena 1000 - nitrerad 1.000 mm 100 mm 100 mm  25 mm 48,00 kg 6.095,00 SEK �

2-280303.1.P Spänn skena 2000 - nitrerad 2.000 mm 100 mm 100 mm  25 mm 95,00 kg 9.787,00 SEK �

2-280303.2.P Spänn skena 3000 - nitrerad 3.000 mm 100 mm 100 mm  25 mm 141,00 kg 15.939,00 SEK �
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Torget U-formen 200/200

Fyrkant U-profil 200/200 (sidorna 200 mm), idealiskt som en bords förlängning för vertikala uppställningar, samt en robust förbindelse 
mellan två svetsbord. Blocken är monterade på anslutningsbultarna bord med (Artikelnr. 280560). När den används som en bords 
förlängning som överstiger 1000 mm, Måste profilen stödjas av ett bordsben. Kombinerat med benen (Artikelnr. 280376), kan profilen 
används på golv Skenan. En mängd spänn- och kombinationsmöjligheter med andra profiler och skenor underlättas av de fem-sidiga 
borrhål och den valfria diagonal hålsarrangemanget. Den 100x100 mm rutnät förenklar jobbet. Från en längd av 500 mm har alla 
U-formade rutor monteringshål på baksidan för att fästa bordsben (förutom 280310.P, 280360.P, 280360.2.P, 280630.3.P, 280321.P). 
För bilder på varje storlek, vänligen gå till www.siegmund.com. 

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) MS: (d) Vikt: 

2-280396.P Torget U-formen 100x200x200
plasma-nitrerad yta

100 mm 200 mm 200 mm 25 mm 21,00 kg 2.933,00 SEK �

2-280396.1.P Torget U-formen 200x200x200
plasma-nitrerad yta

200 mm 200 mm 200 mm 25 mm 31,00 kg 3.554,00 SEK �

2-280360.P Torget U-formen 500x200x200
plasma-nitrerad yta

500 mm 200 mm 200 mm 25 mm 67,00 kg 4.393,00 SEK �

2-280370.P Torget U-formen 1000x200x200
plasma-nitrerad yta

1.000 mm 200 mm 200 mm 25 mm 120,00 kg 7.395,00 SEK �

2-280380.P Torget U-formen 1500x200x200
plasma-nitrerad yta

1.500 mm 200 mm 200 mm 25 mm 172,00 kg 10.523,00 SEK �

2-280390.P Torget U-formen 2000x200x200
plasma-nitrerad yta

2.000 mm 200 mm 200 mm 25 mm 225,00 kg 12.926,00 SEK �

2-280391.P Torget U-formen 2400x200x200
plasma-nitrerad yta

2.400 mm 200 mm 200 mm 25 mm 266,00 kg 15.939,00 SEK �

2-280392.P Torget U-formen 3000x200x200
plasma-nitrerad yta

3.000 mm 200 mm 200 mm 25 mm 331,00 kg 19.987,00 SEK �

2-280394.P Torget U-formen 4000x200x200
plasma-nitrerad yta

4.000 mm 200 mm 200 mm 25 mm 439,00 kg 24.553,00 SEK �

� = Produkter som produserat till lager � = Produkter som produseras av order Förklaring se sidan 43

= Reptålig = Skydd mot svetsloppor = Rostskydd

Aluminium-Titanium U-balk för nya skruvtving alternativ:
Mer information går att hitta i vår huvudkatalog eller på www.siegmund.com



142

28 VINKLAR

Torget U-formen 200/200 särskilda storlek

Fyrkant U-profil 200/200 (sidorna 200 mm), idealiskt som en bords förlängning för vertikala uppställningar, samt en robust förbindelse mellan 
två svetsbord. Blocken är monterade på anslutningsbultarna bord med (Artikelnr. 280560). När den används som en bords förlängning som 
överstiger 1000 mm, Måste profilen stödjas av ett bordsben. Kombinerat med benen (Artikelnr. 280376), kan profilen används på golv Skenan. 
En mängd spänn- och kombinationsmöjligheter med andra profiler och skenor underlättas av de fem-sidiga borrhål och den valfria diagonal 
hålsarrangemanget. Den 100x100 mm rutnät förenklar jobbet. Från en längd av 500 mm har alla U-formade rutor monteringshål på baksidan 
för att fästa bordsben (förutom 280310.P, 280360.P, 280360.2.P, 280630.3.P, 280321.P). Rabatt: början från 5 st: 5 %, början från 10 st: 10 %, 
början från 20 st: 15 %. För bilder på varje storlek, vänligen gå till www.siegmund.com. 

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) MS: (d) Vikt: 

2-280362.P Torget U-formen 600x200x200
plasma-nitrerad yta

600 mm 200 mm 200 mm 25 mm 77,00 kg 5.635,00 SEK �

2-280366.P Torget U-formen 800x200x200
plasma-nitrerad yta

800 mm 200 mm 200 mm 25 mm 99,00 kg 6.762,00 SEK �

2-280374.P Torget U-formen 1200x200x200
plasma-nitrerad yta

1.200 mm 200 mm 200 mm 25 mm 140,00 kg 9.281,00 SEK �

2-280378.P Torget U-formen 1400x200x200
plasma-nitrerad yta

1.400 mm 200 mm 200 mm 25 mm 162,00 kg 10.212,00 SEK �

2-280382.P Torget U-formen 1600x200x200
plasma-nitrerad yta

1.600 mm 200 mm 200 mm 25 mm 182,00 kg 11.385,00 SEK �

2-280386.P Torget U-formen 1800x200x200
plasma-nitrerad yta

1.800 mm 200 mm 200 mm 25 mm 204,00 kg 12.340,00 SEK �

� = Produkter som produserat till lager � = Produkter som produseras av order Förklaring se sidan 43

= Reptålig = Skydd mot svetsloppor = Rostskydd
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Torget U-formen 200/200 Premium Light

Fyrkant U-profil 200/200 (sidorna 200 mm), idealiskt som en bords förlängning för vertikala uppställningar, samt en robust förbindelse mellan 
två svetsbord. Blocken är monterade på anslutningsbultarna bord med (Artikelnr. 800562). När den används som en bords förlängning som 
överstiger 1000 mm, Måste profilen stödjas av ett bordsben. Kombinerat med benen (Artikelnr. 280376), kan profilen används på golv Skenan. 
En mängd spänn- och kombinationsmöjligheter med andra profiler och skenor underlättas av de fem-sidiga borrhål och den valfria diagonal 
hålsarrangemanget. Den 100x100 mm rutnät förenklar jobbet. Från en längd av 500 mm har alla U-formade rutor monteringshål på baksidan 
för att fästa bordsben. För klämning på Premium Light med en spännbult krävs distansringen (artikelnummer 280653). Materiella: Genomhärdat 
verktygsstål och speciallegering Siegmund X8.7. För bilder på varje storlek, vänligen gå till www.siegmund.com. 

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) MS: (d) Vikt: 

2-800360.P Torget U-formen Premium Light 
500x200x200
plasma-nitrerad yta

500 mm 200 mm 200 mm 15 mm 42,00 kg 4.393,00 SEK �

Nytt i sortimentet

2-800370.P Torget U-formen Premium Light 
1000x200x200
plasma-nitrerad yta

1.000 mm 200 mm 200 mm 15 mm 76,00 kg 7.395,00 SEK �

2-800380.P Torget U-formen Premium Light 
1500x200x200
plasma-nitrerad yta

1.500 mm 200 mm 200 mm 15 mm 110,00 kg 10.523,00 SEK �

2-800390.P Torget U-formen Premium Light 
2000x200x200
plasma-nitrerad yta

2.000 mm 200 mm 200 mm 15 mm 143,00 kg 12.926,00 SEK �
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Torget U-formen 400/200

Torget U-formen med stor yta (sidorna 200 mm) är idealisk som en bord förlängning, för vertikala uppställningar, och även som en 
robust anslutning mellan två svetsning bordet. Torget fast skruvas ihop till tabellen med hjälp av ansluter bultar (Artikelnr. 280560.N). 
Om en bord förlängning, bord benen måste bekräftas om torget representerar en längd av mer än 1000 mm. I kombination med 
benen (Artikelnr. 280371), kvadrerar användas flexibelt på fundament järnväg. En mängd fastspänning- och anslutning möjligheterna 
med andra rutor och hållplatser är möjligt tack vare borrhål eller fem sidor och den diagonala hål arrangemang. 100x100 mm nätet 
underlättar orienteringen. Från en längd av 500 mm har alla U-formade rutor monteringshål på baksidan för att fästa bordsben 
(förutom 280310.P, 280360.P, 280360.2.P, 280630.3.P, 280321.P). För bilder på varje storlek, vänligen gå till www.siegmund.com. 

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) MS: (d) Vikt: 

2-280360.2.P Torget U-formen 500x400x200
plasma-nitrerad yta

500 mm 400 mm 200 mm 25 mm 107,00 kg 6.831,00 SEK �

2-280370.2.P Torget U-formen 1000x400x200
plasma-nitrerad yta

1.000 mm 400 mm 200 mm 25 mm 188,00 kg 11.040,00 SEK �

2-280374.2.P Torget U-formen 1200x400x200
plasma-nitrerad yta

1.200 mm 400 mm 200 mm 25 mm 216,00 kg 15.939,00 SEK �

2-280380.2.P Torget U-formen 1500x400x200
plasma-nitrerad yta

1.500 mm 400 mm 200 mm 25 mm 260,00 kg 17.170,00 SEK �

2-280390.2.P Torget U-formen 2000x400x200
plasma-nitrerad yta

2.000 mm 400 mm 200 mm 25 mm 336,00 kg 20.309,00 SEK �

2-280391.2.P Torget U-formen 2400x400x200
plasma-nitrerad yta

2.400 mm 400 mm 200 mm 25 mm 392,00 kg 24.553,00 SEK �

2-280392.2.P Torget U-formen 3000x400x200
plasma-nitrerad yta

3.000 mm 400 mm 200 mm 25 mm 489,00 kg 30.153,00 SEK �

2-280394.2.P Torget U-formen 4000x400x200
plasma-nitrerad yta

4.000 mm 400 mm 200 mm 25 mm 641,00 kg 39.997,00 SEK �

� = Produkter som produserat till lager � = Produkter som produseras av order Förklaring se sidan 43

= Reptålig = Skydd mot svetsloppor = Rostskydd
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Torget U-formen 400/400

Denna fyrkant U-form 400/400 (sidorna 400 mm) är speciellt lämpad för påbyggnader med tunga komponenter. Den kan skruvas ihop 
med hjälp av bultarna (Artikelnr. 280560.N). Beträffande ett bord förlängning, bordsbenen måste bekräftas om torget står en längd på mer 
än 1000 mm. I kombination med benen (Artikelnr. 280371), kan rutorna flexibelt användas som fundament stöd. En mängd fastspänning-
och anslutningsmöjligheter med andra bord och verktyg är möjligt på grund av de borrade hålen på fem sidor och den diagonala hålet 
arangement. 100x100 mm galler förenklar möjligheterna. Från en längd av 500 mm har alla U-formade rutor monteringshål på baksidan för 
att fästa bordsben (förutom 280310.P, 280360.P, 280360.2.P, 280630.3.P, 280321.P). Diagonal rutnät på begäran. För bilder på varje storlek, 
vänligen gå till www.siegmund.com. 

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) MS: (d) Vikt: 

2-280360.3.P Torget U-formen 500x400x400
plasma-nitrerad yta

500 mm 400 mm 400 mm 25 mm 176,00 kg 10.431,00 SEK �

2-280370.3.P Torget U-formen 1000x400x400
plasma-nitrerad yta

1.000 mm 400 mm 400 mm 25 mm 295,00 kg 17.388,00 SEK �

2-280374.3.P Torget U-formen 1200x400x400
plasma-nitrerad yta

1.200 mm 400 mm 400 mm 25 mm 340,00 kg 19.711,00 SEK �

2-280380.3.P Torget U-formen 1500x400x400
plasma-nitrerad yta

1.500 mm 400 mm 400 mm 25 mm 414,00 kg 25.208,00 SEK �

2-280390.3.P Torget U-formen 2000x400x400
plasma-nitrerad yta

2.000 mm 400 mm 400 mm 25 mm 533,00 kg 30.429,00 SEK �

2-280391.3.P Torget U-formen 2400x400x400
plasma-nitrerad yta

2.400 mm 400 mm 400 mm 25 mm 622,00 kg 38.249,00 SEK �

2-280392.3.P Torget U-formen 3000x400x400
plasma-nitrerad yta

3.000 mm 400 mm 400 mm 25 mm 770,00 kg 45.966,00 SEK �

2-280394.3.P Torget U-formen 4000x400x400
plasma-nitrerad yta

4.000 mm 400 mm 400 mm 25 mm 1.007,00 kg 62.595,00 SEK �
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Snabbkopplingsbult

Skinande snabbkopplingsbult med turnlock fästelement är den idealiska förbindande elementet 
mellan Siegmund underenheter. Snabb fastspänning bultarna kännetecknas av särskilt stora bollar, 
som skyddar fas i borrhål till följd av mycket lätta marktryck. Den fjärde bollen i centrum minskar inre 
friktion och förstärker kraften i handratten. Den nya versionen av bulten avgår på o-ringar, men är 
ändå lätt att rengöra. Bulten har ytterligare optimerats. Denna bult är inte tillåtet för att kombinera 
tabeller och U-bildade torg! Åtdragningsmomentet beror på typen av. 

2-280510 Snabbkopplingsbult kort - behandlat 472,00 SEK �

för fastspänning av två komponenter, med skruvlock

Längd: (a) Ø: (o) SK: (k1) AM: (k3) ZK: (k2) Vikt: 

95 mm 28 mm 220 kN 25 Nm 25 kN 0,54 kg

2-280512 Snabbkopplingsbult lång - behandlat 598,00 SEK �

för fastspänning av tre komponenter, med skruvlock

Längd: (a) Ø: (o) SK: (k1) AM: (k3) ZK: (k2) Vikt: 

120 mm 28 mm 220 kN 25 Nm 25 kN 0,65 kg

SK=Skruvkraft; AM=Åtdragningsmoment; ZK=Dragkraft; 

Universal Bult Comfort

Belagd Universal Bolt (lås bult), perfekt kopplingselement för Siegmund element. Det används när 
element av olika materialtjocklek skall sammankopplas. Spänn område för kort Universal Bolt är 
45 till 53 mm. Den långa Universal Bolt har en spännområde på 70 till 78 mm. De stora kulor byter 
tryckcentrum i riktning mot utsidan, och förhindrar en förskjutning av materialet på grund av lågt 
yttryck, när det finns höga spännkrafter i riktning mot borrhålet. Universal Bolt spänns med den 
integrerade hjulet eller med en insexnyckel 14 (Artikelnr. 280854). Denna bult är inte tillåtet för att 
kombinera tabeller och U-bildade torg! Åtdragningsmomentet beror på typen av. 

2-280532 Universal Bult Comfort kort - behandlat 483,00 SEK �

för fastspänning av två komponenter

Längd: (a) Ø: (o) SK: (k1) AM: (k3) ZK: (k2) Vikt: 

100 mm 28 mm 200 kN 25 Nm 25 kN 0,60 kg

2-280533 Universal Bult Comfort lång - behandlat 610,00 SEK �

för fastspänning av tre komponenter

Längd: (a) Ø: (o) SK: (k1) AM: (k3) ZK: (k2) Vikt: 

125 mm 28 mm 200 kN 25 Nm 25 kN 0,70 kg

SK=Skruvkraft; AM=Åtdragningsmoment; ZK=Dragkraft; 

� = Produkter som produserat till lager � = Produkter som produseras av order
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Universal bult Basic

Belagd Universal Bolt, perfekt kopplingselement för Siegmunds verktyg. Det används när element av olika 
materialtjocklek håller på att sammankopplas. Spännområde Universal Bolt Basic är 42 till 57 mm. Universal Bolt 
Lång har ett spännområde av 67 till 82 mm. Universal Bolt Comfort är självcentrerade inuti borrhålen vid O-ringen. 
De stora stålkulor förskjuter tryckcentrum i riktning mot utsidan, och förhindrar en förskjutning av materialet 
på grund av lågt yttryck, när det finns höga spännkrafter i riktning mot borrhålet. Universal Bolt Comfort kläms 
med den integrerade ratten eller med en insexnyckel 14 (Artikelnr. 280854). Denna bult är inte tillåtet för att 
kombinera tabeller och U-bildade torg! Borrhålet ska rengöras med borsten innan du använder denna enkla bult 
Åtdragningsmomentet beror på typen av. 

2-280536 Universal Bult Basic kort - behandlat 357,00 SEK �

för fastspänning av två komponenter

Längd: (a) Ø: (o) SK: (k1) AM: (k3) ZK: (k2) Vikt: 

84 mm 28 mm 200 kN 25 Nm 25 kN 0,43 kg

2-280537 Universal Bult Basic lång - behandlat 472,00 SEK �

för fastspänning av tre komponenter

Längd: (a) Ø: (o) SK: (k1) AM: (k3) ZK: (k2) Vikt: 

108 mm 28 mm 200 kN 25 Nm 25 kN 0,55 kg

SK=Skruvkraft; AM=Åtdragningsmoment; ZK=Dragkraft; 

Positioneringsbult

Positionering bultar avsedda för att justera torg, som endast kan vara fast på plats med en 
fastspänning bult, för att byta ut till en låg kostnad en andra en. Dessutom kan olika rutor bildas 
genom att markera dem ut, e.g. 90° eller 45°. Denna bult är inte tillåtet för att kombinera 
tabeller och U-bildade torg! 

2-280540 Positioneringsbult - behandlat 127,00 SEK �

Längd: (a) Ø: (o) Vikt: 

70 mm 28 mm 0,40 kg

2-280541 Positioneringsbult 161,00 SEK �

för fixering av anslutande ramen på räls

Längd: (a) Ø: (o) Vikt: 

90 mm 28 mm 0,53 kg
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Spännings bult flat

Skinande spännings bulten flat är förutbestämd för avlångt hål. Dess syfte är, liksom försänkt bult, att 
minska höjden på församlingen. Idealisk för sladdlös skruvdragare med upp till 25 Nm vridmoment. 
Denna bult är inte tillåtet för att kombinera tabeller och U-bildade torg! Åtdragningsmomentet beror 
på typen av. 

2-280522 Spännings bult flat kort - behandlat 426,00 SEK �

för fastspänning av två komponenter

Längd: (a) Ø: (o) SK: (k1) AM: (k3) ZK: (k2) Vikt: 

74 mm 28 mm 220 kN 25 Nm 25 kN 0,36 kg

2-280523 Spännings bult flat lång - behandlat 495,00 SEK �

för fastspänning av tre komponenter

Längd: (a) Ø: (o) SK: (k1) AM: (k3) ZK: (k2) Vikt: 

99 mm 28 mm 220 kN 25 Nm 25 kN 0,46 kg

SK=Skruvkraft; AM=Åtdragningsmoment; ZK=Dragkraft; 

Försänkta bultar

Försänkta bultar används som en dold anslutning mellan Siegmund-komponenter. 
Dess design matchar andra anslutande bultarna med fyra bollar. Huvudet försvinner in 
i borrhålet så att ingenting sticker ut av den spända delen. Försänkt bult är inte lämplig 
för användning i avlånga hål. Denna bult är inte tillåtet för att kombinera tabeller och 
U-bildade torg! Åtdragningsmomentet beror på typen av. 

2-280528 Försänkta bultar kort - behandlat 426,00 SEK �

för fastspänning av två komponenter

Längd: (a) Ø: (o) SK: (k1) AM: (k3) ZK: (k2) Vikt: 

67 mm 28 mm 220 kN 25 Nm 10 kN 0,30 kg

2-280529 Försänkta bultar lång - behandlat 552,00 SEK �

för fastspänning av tre komponenter

Längd: (a) Ø: (o) SK: (k1) AM: (k3) ZK: (k2) Vikt: 

91 mm 28 mm 220 kN 25 Nm 10 kN 0,41 kg

SK=Skruvkraft; AM=Åtdragningsmoment; ZK=Dragkraft; 

� = Produkter som produserat till lager � = Produkter som produseras av order Förklaring se sidan 43

= Reptålig = Skydd mot svetsloppor = Rostskydd
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Försänkt ansluter bult

Flushmount anslutningsbulten, speciellt utformad för att fungera som en fast och långsiktigt samband 
mellan stora Siegmund komponenter, t.ex. Bord eller U-Profiler. Infälld insexnyckel, och förmågan hos 
anslutningsbulten för att centrera sig, underlätta enkel montering. Den försänkta huvudet och försänkt 
huvud skruv är utrustade med en 10 unbrakonyckel för fastspänning. Anslutning Bult möjliggör robust 
bultning. Anslutning Bolt är inte lämplig för användning i ovala hål. 

2-280560.N Försänkt ansluter bult kort - nitrerad 196,00 SEK �

för anslutning av två komponenter, med insexnyckel

Längd: (a) Ø: (o) SK: (k1) AM: (k3) ZK: (k2) Vikt: 

50 mm 28 mm 200 kN 25 Nm 10 kN 0,12 kg

2-280561 Försänkt ansluter bult lång - behandlat 242,00 SEK �

för anslutande o tre komponenter, med insexnyckel

Längd: (a) Ø: (o) SK: (k1) AM: (k3) ZK: (k2) Vikt: 

75 mm 28 mm 200 kN 25 Nm 10 kN 0,20 kg

2-280562 Försänkt ansluter bult lång - behandlat 288,00 SEK �

för anslutande o fyra komponenter, med insexnyckel

Längd: (a) Ø: (o) SK: (k1) AM: (k3) ZK: (k2) Vikt: 

100 mm 28 mm 200 kN 25 Nm 10 kN 0,34 kg

SK=Skruvkraft; AM=Åtdragningsmoment; ZK=Dragkraft; 

Förbindningsbult, sexkantig

Härdad sexkantig förbindningsbult särskilt utformad som en fast långsiktiga anslutning. 
En lätt montering är möjligt på grund av bulten självcentrer sig. Anslutningsbulten 
spänns med en insexnyckel av storlek 36 och 24. 

2-280550.1 Förbindningsbult, sexkantig kort - behandlat 265,00 SEK �

för anslutning av två komponenter, med insexnyckel

Längd: (a) Ø: (o) SK: (k1) AM: (k3) ZK: (k2) Vikt: 

58 mm 28 mm 200 kN 25 Nm 20 kN 0,40 kg

SK=Skruvkraft; AM=Åtdragningsmoment; ZK=Dragkraft; 
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Förbindningsbult, sexkantig Siegmund <-> Siegmund Light

Anslutningsbult, speciellt utformad för att ansluta Siegmund svetsbord och komponenter (Materialtjocklek 25 mm) 
med Siegmund Premium Light-komponenter (Materialtjocklek 15 mm) med hjälp av systemborrhålen. Premium 
lätt U-rutor kan fästas på bordet med hjälp av anslutningsbultar (artikelnr 800562). 

2-800562 Försänkt ansluter bult Siegmund <-> Siegmund Light - behandlat 196,00 SEK �

Längd: (a) Ø: (o) Vikt: 

40 mm 28 mm 0,15 kg

Magnetical klämma fast bulten

Magnetiska spänn bulten, möjliggör snabb fastspänning utan fasspänning eller 
användning av verktyg. Dem ändvänds för tryckkänsliga delar som tunn plåt, 
samt detaljer som är tryck känsliga, t.ex. tunnplåt detaljer. 

2-280740 Magnetical klämma fast bulten 68 - Aluminium 242,00 SEK �

Skaft längd 25 mm

Längd: (a) Ø: (o) Vikt: 

68 mm 28 mm 0,09 kg

2-280740.1 Magnetical klämma fast bulten 93 - Aluminium 288,00 SEK �

Skaft längd 50 mm 

Längd: (a) Ø: (o) Vikt: 

93 mm 28 mm 0,13 kg

2-280740.2 Magnetical klämma fast bulten 118 - Aluminium 334,00 SEK �

Skaft längd 75 mm

Längd: (a) Ø: (o) Vikt: 

118 mm 28 mm 0,16 kg

2-280741 Mothållsring Mothålls ring för magnetisk bult - behandlat 69,00 SEK �

Längd: (a) Ø: (o) Vikt: 

25 mm 40 mm 0,12 kg

� = Produkter som produserat till lager � = Produkter som produseras av order Förklaring se sidan 43

= Aluminium
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Professional Skruvtving

Standard skruvtving, möjliggör snabb, kraftfull och exakt fastspänning med olika svetsverktyg. Uppnå maximal 
effektivitet genom tidsbesparande, snabba justeringar och enkel demontering. För individuell modifiering erbjuder 
vi speciella längder av horisontella och vertikala staplar. Dimensionerna på den horisontella linjen är 30x10 mm. 
Dimensionerna på den vertikala linjen är 30x14 mm. Dessutom förstärks den vertikala linjen. För att säkert fästa 
alla slags svetsverktyg är prismorna utbytbara. För lämpliga prismor, se sidan 158. En lång livslängd och effektivitet 
garanteras av det nitrerade materialet, liksom möjligheten att beställa reservdelar individuellt. Med det nya 
handhjulet på gjutjärnskorset kan höjden justeras inom några sekunder. På grund av den sexkantiga Allen-insatsen, 
placerad överst på handtaget, kan skruvtvingens kraft justeras exakt med en momentbegränsande nyckel. 

2-280610.N Professional Skruvtving - nitrerad 713,00 SEK �

Max. belastning Bredd: (b) Höjd: (c) Vikt: 

5 kN 220 mm 310 mm 2,70 kg

Professional Skruvtving XL

Professional skruvtving XL utformades särskilt för uppgifter som kräver särskild kraft. För att säkert fästa alla typer 
av svetsnings med skruv klämman, är prismorna utbytbara. För lämplig prismor se sidan 158. Horisontella och 
vertikala stag finns i olika längder på begäran. Dimensionen på stagen är 35x14 mm. Lång livslängd garanteras 
genom det härdade materialet, liksom möjligheten att beställa separata reservdelar. Med den nya flexibla 
fästet på stagen, kan höjden justeras på nolltid. Genom den försänkta insexskruv på handtaget, kan styrkan av 
klämman justeras med hjälp av en momentnyckel. 

2-280612 Professional Skruvtving XL - behandlat / nitrerad 840,00 SEK �

Max. belastning Bredd: (b) Höjd: (c) Vikt: 

7 kN 240 mm 310 mm 3,40 kg

Professional Skruvtving 45°/90°

Skruvting 45° / 90° ersätter konventionella 45° eller 90° skruvtving. Denna skruvtving ställer nya standarder på 
grund av sin oändligt rörliga roterbarhet från 0° -360°. För att fästa varje slags svetsdel med tvingen är prismorna 
utbytbara. För lämpliga prismor se sidan 158. Dimensionerna på den plana stången som används är 30x14 mm.  
En lång livslängd och effektivitet garanteras av det nitrerade materialet, liksom möjligheten att beställa 
reservdelar individuellt. Med det nya handhjulet på gjutjärnskorset kan höjden justeras snabbt. Genom den 
försänkta hexagonala Allen-nyckeln, placerad på toppen av handtaget, kan tvingens kraft justeras exakt med en 
momentnyckel. Dessutom förstärks den vertikala linjen. 

2-280630.N Professional Skruvtving 45°/90° - nitrerad 667,00 SEK �

Max. belastning Höjd: (c) Vikt: 

5 kN 310 mm 2,30 kg

� = Produkter som produserat till lager � = Produkter som produseras av order Förklaring se sidan 43

= Reptålig = Skydd mot svetsloppor = Rostskydd

280657.1.N



153

28TVINGAR & TILLBEHÖR

Basic runt fäste 180°

Standard rörtving 180°, möjliggör exakt och kraftfull fastklämning av komponenterna vid en 180° 
vinkel i förhållande till systemets borrhål. På grund av den runt rör klämman kan lätt och snabbt 
justeras horisontellt, inom ett område av 45 till 180 mm. Längden av det vertikala röret är 250 mm. 
För att säkert fästa olika svetselement, prismorna är utbytbara. För kompatibla prismor se sidan 
158. En lång livslängd och effektivitet garanteras av belagda material, samt möjlighet att beställa 
reservdelar individuellt. För att säkra det vertikala röret i systemet borrhål, är en justeringsringen 
(Pos 280653) som används. Längden på armen är 100 mm. 

2-280625 Basic runt fäste 180° - behandlat 598,00 SEK �

Max. belastning Bredd: (b) Höjd: (c) Vikt: 

3 kN 220 mm 250 mm 2,30 kg

Basic runt fäste universal

Standard rörtving Universal, med vridbara arm möjliggör flexibel fastspänning på + / - 42 graders 
vinkel. Rörtvingen kombinerar fördelarna med konventionella 45° eller 90° tvinger. Den kan användas i 
en vinkel samt raka, vilket resulterar i ytterligare spänn alternativ och en mer rörlig spännområde. Den 
horisontella runda arm med en längd av 200 mm är fullt justerbar och skapar, i kombination med den 
svängbara armen, en variabel spännområde. Längden av det vertikala armen är 250 mm. För att säkert 
fästa olika svets delar, prismorna är utbytbara. Att integrera vertikalt rör i borrhålen, för justeringsring 
används (Artikelnr. 280653). Som standard, är den runda Rörtving Universal utrustad med en 135 mm 
gängad axel. 

2-280604 Rörtving universal - behandlat 713,00 SEK �

Max. belastning Bredd: (b) Höjd: (c) Vikt: 

3 kN 265 mm 250 mm 2,30 kg

Set Rörtving universal

SPECIALERBJUDANDE

Rörtving Universal, med vridbar axel med flexibel 
press på + / - 42 graders vinkel. Denna Rörtving gir 
dig fördelarna att kunde spänna fast i 45° eller 90°. 
Den kan användas i en vinkel samt raka vinklar, 
vilket resulterar i ytterligare spänn alternativ och en 
mer rörligt område. 

2-280604.Set

2.565,00 SEK
(istället för 2.852,00 SEK)

4x 280604
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Professional fast spänningen klämman

Professional snabbspänningen tvingen används att spänna fast delar snabbt och kraftfullt. 
Trycket kan ställas in individuellt med ställskruven. Lång livslängd garanteras genom det 
belagda materialet, liksom möjligheten att beställa reservdelar separat. Med ställskruven 
på sidan kan höjden justeras på nolltid. 

2-280615 Professional fast spänningen klämman - behandlat / nitrerad 909,00 SEK �

Max. belastning Bredd: (b) Höjd: (c) Vikt: 

5 kN 275 mm 310 mm 2,00 kg

Set Professional fast spänningen klämman

SPECIALERBJUDANDE

Professional snabbspänningen tvingen används att spänna 
fast delar snabbt och kraftfullt. Trycket kan ställas in 
individuellt med ställskruven. Lång livslängd garanteras 
genom det belagda materialet, liksom möjligheten att 
beställa reservdelar separat. Med ställskruven på sidan 
kan höjden justeras på nolltid. 

2-280615.Set

1.461,00 SEK
(istället för 1.818,00 SEK)

2x 280615

� = Produkter som produserat till lager � = Produkter som produseras av order
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Professional Skruvtving med snabb klämma

Professional skruv klämman med snabb klämma gör snabbt och enkelt. Maximalt fastspänning stabilitet 
uppnås till följd av den vertikala fastspänning från ovan. Det speciella med denna skruv klämma är den 
större spänning lyft jämfört med konventionella snabb spänning klämmor. Med den nya handratten på 
gjutjärn cross, kan höjden justeras på nolltid. Lodrätt streck är härdad. För att fästa alla typer av svetsning 
delar, är prismor utbytbara. För lämplig prismor, se sidan 158. 

2-280611.1 Professional Skruvtving med snabb klämma 1.024,00 SEK �

Max. belastning Bredd: (b) Höjd: (c) Vikt: 

2,5 kN 222 mm 310 mm 3,30 kg

2-280611.2 Professional Skruvtving 45°/90° med snabb klämma 1.001,00 SEK �

Max. belastning Bredd: (b) Höjd: (c) Vikt: 

2,5 kN  - 310 mm 2,20 kg

2-009902 Vertikala växla klämman 690,00 SEK �

Bredd: (b) Höjd: (c) Vikt: 

 - 85 mm 0,40 kg

Basic runt fäste 90°

Runda tube clamp 90° möjliggör en korrekt och kraftfull fastspänning av komponenter i en 
vinkel på 90° realtive till systemet borra hål. Klämman kan vridas 360° och kan placeras fritt. 
För att fästa alla typer av svetsning delar, är prismor utbytbara. För lämplig prismor, se sidan 
158. En lång livslängd och produktiva effektivitet garanteras av skinande materialet, liksom 
möjligheten att beställa reservdelar separat. För att fixa vertikalt röret in i systemet borrhål, 
en positionering ring (Artikelnr. 280653) används. 

2-280608 Basic runt fäste 90° - behandlat 472,00 SEK �

Max. belastning Höjd: (c) Vikt: 

3 kN 230 mm 1,40 kg
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Snabbspänningstving Konventionell

Konventionella snabb spänningen klämman möjliggör snabb fastspänning, till följd av en 
mekanism för enkel och exakt. Klämman finns i olika storlekar. 

2-280616 Snabbspänningstving Konventionell S20 575,00 SEK �

Längd: (a) Bredd: (b) Vikt: 

200 mm 100 mm 1,10 kg

2-280616.1 Snabbspänningstving Konventionell S25 656,00 SEK �

Längd: (a) Bredd: (b) Vikt: 

250 mm 120 mm 1,50 kg

2-280616.2 Snabbspänningstving Konventionell S30 771,00 SEK �

Längd: (a) Bredd: (b) Vikt: 

300 mm 140 mm 2,30 kg

2-280616.3 Snabbspänningstving Konventionell S40 805,00 SEK �

Längd: (a) Bredd: (b) Vikt: 

400 mm 120 mm 2,50 kg

Adapter 45°

Genom att enkelt fästa adaptern 45° i det horisontella staget på en skruvtving förvandlas den 
till en skruvtving 45gr. 

2-280663 Adapter 45° för skruv klämma 280610 - behandlat / nitrerad 184,00 SEK �

för skruv klämma 280610

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) Vikt: 

75 mm 30 mm 55 mm 0,18 kg

2-280663.1 Adapter 45° för skruv klämma XL 280612 - behandlat / nitrerad 207,00 SEK �

för skruv klämma XL 280612

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) Vikt: 

75 mm 30 mm 60 mm 0,18 kg

� = Produkter som produserat till lager � = Produkter som produseras av order
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Gängbussning

Skinande gängade bussningen har utformats speciellt för att arbeta i trånga ställen. Den gängade 
bussningen är kompatibel motsvarighet som rymmer skruv klämma spindels från 16 mm systemet 
(Tr 12x3) eller 28 mm systemet (Tr 20x4). En kombination av en gängad Bussning, skruv-typ spindel 
och tunga rutor är perfekt särskilt för komplicerade horisontella fastspänning uppgifter. 

2-280618.N Gängbussning - nitrerad 69,00 SEK �

trapets-tråd 20 x 4 mm för system 28 skruv klämma spindel, för 280610, 280612, 280625

Höjd: (c) Ø: (o) Vikt: 

22 mm 28 mm 0,05 kg

2-280619 Gängbussning Tr 12x3 - behandlat / nitrerad 81,00 SEK �

trapets-tråd 12 x 3 mm för systemet 16 skruv klämma spindel

Höjd: (c) Ø: (o) Vikt: 

23 mm 28 mm 0,07 kg

Vinkel stöd / Anhåll

Uttaget vinkel kan användas flexibelt i samband med en klämma fast röret (Artikelnr. 280750 + 280642). 
Genom användning av en gängad hylsa (Artikelnr. 280618) uttaget vinkel kan användas i kombination 
med gängad spindel. Center är 40 mm. 

2-280770 Vinkel stöd 45° för fastspänning tub 276,00 SEK �

för fastspänning tub 280750, 280642

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) Vikt: 

80 mm 40 mm 40 mm 0,32 kg

2-280771 Vinkel stöd 90° för fastspänning tub 265,00 SEK �

för fastspänning tub 280750, 280642

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) Vikt: 

80 mm 40 mm 40 mm 0,32 kg

2-280772 Anhåll 45° för fastspänning tub 161,00 SEK �

för fastspänning tub 280750, 280642

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) Vikt: 

100 mm 67 mm 40 mm 0,32 kg

2-280773 Anhåll 90° för fastspänning tub 161,00 SEK �

för fastspänning tub 280750, 280642

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) Vikt: 

85 mm 85 mm 40 mm 0,39 kg
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Prisma för skruvtvingar

Prisma för tvingar är lämplig för fastspänning av både runda och fyrkantiga rör. Genom att fästa 
materialet till den ledbara huvudet, prism blir mer flexibla och kan därför fastställas till komponenten. 
Det kan lätt ersättas eller rengöras genom att helt enkelt ta bort huvudet. Prisman finns i olika materiella 
utföranden. Polyamid prisma används för rep-känsliga ytor. Rostfritt stål prisma används för metaller som 
är känsliga för repor (rost skydd). 

2-280657.1.N Prisma för skruvtvingar - nitrerad 92,00 SEK �

för hållare med trapetsgänga 20 x 4 mm

Höjd: (c) Ø: (o) Vikt: 

24 mm 40 mm 0,09 kg

2-280658.E Prisma för skruvtvingar - Rostfritt stål 127,00 SEK �

för hållare med trapetsgänga 20 x 4 mm

Höjd: (c) Ø: (o) Vikt: 

21 mm 40 mm 0,10 kg

2-280659.PA Prisma för skruvtvingar - Polyamid 104,00 SEK �

för hållare med trapetsgänga 20 x 4 mm

Höjd: (c) Ø: (o) Vikt: 

24 mm 40 mm 0,01 kg

2-280661 Pressa bollen för skruv klämmor - polerad 127,00 SEK �

för hållare med trapetsgänga 20 x 4 mm, för kunden specifik anpassning

Höjd: (c) Ø: (o) Vikt: 

30 mm 40 mm 0,19 kg

Set Prisma för skruvtvingar Polyamid

SPECIALERBJUDANDE

Prisma för tvingar är lämplig för fastspänning av både runda 
och fyrkantiga rör. Genom att fästa materialet till den ledbara 
huvudet, prism blir mer flexibla och kan därför fastställas till 
komponenten. Det kan lätt ersättas eller rengöras genom att 
helt enkelt ta bort huvudet. Prisman finns i olika materiella 
utföranden. Polyamid prisma används för rep-känsliga ytor. 
Rostfritt stål prisma används för metaller som är känsliga för 
repor (rost skydd). 

2-280659.PA.Set

1.116,00 SEK
(istället för 1.248,00 SEK)

12x 280659.PA

� = Produkter som produserat till lager � = Produkter som produseras av order Förklaring se sidan 43

= Reptålig = Skydd mot svetsloppor = Rostskydd = Polyamid
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Pressa bollen för skruvtving

Pressa bollen för skruv klämmor utformades särskilt för fastspänning i hörnen eller spår. Genom att pressa 
bollen till bollen huvudet av tråd spindeln, det blir flexibel och det kan följaktligen fastställas till församlingarna. 
Den kan ersättas och rengöras genom att helt enkelt ta bort bollen huvudet. Pressa bollen finns i olika material. 
Polyamid pressa bollen används för scratch-känsliga ytor. Rostfritt stål pressa bollen används för metaller som 
är okänsliga för repor (rost prevention). 

2-280660 Pressa bollen för skruv klämmor - behandlat / nitrerad 92,00 SEK �

för hållare med trapetsgänga 20 x 4 mm

Höjd: (c) Ø: (o) Vikt: 

20 mm 35 mm 0,07 kg

2-280660.E Pressa bollen för skruv klämmor - Rostfritt stål 127,00 SEK �

för hållare med trapetsgänga 20 x 4 mm

Höjd: (c) Ø: (o) Vikt: 

20 mm 35 mm 0,07 kg

2-280660.PA Pressa bollen för skruv klämmor - Polyamid 104,00 SEK �

för hållare med trapetsgänga 20 x 4 mm

Höjd: (c) Ø: (o) Vikt: 

20 mm 35 mm 0,01 kg
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Formad prisme Ø 40 för skruv klämmor

Duo Prism, kompatibel med alla borrhål och spännverktyg i System 28, på grund av sin dubbel 
funktion. O-ringen ger perfekt fixering och passform. 120° vinkeln skapar en stabil stödyta för alla 
runda rör. De riktas hörn prismat möjliggöra arbeta med platta svetsning delar. Den Polyamid Prism 
används för rep känsliga ytor. Prisma polyamiden är endast lämplig för användning som en prisma 
för skruvtvingar. 

2-280650 Formad prisme Ø 40 - behandlat / nitrerad 184,00 SEK �

för hållare med trapetsgänga 20 x 4 mm

Höjd: (c) Ø: (o) Vikt: 

35 mm 40 mm 0,15 kg

2-280650.A Formad prisme Ø 40 - Aluminium 207,00 SEK �

för hållare med trapetsgänga 20 x 4 mm

Höjd: (c) Ø: (o) Vikt: 

35 mm 40 mm 0,05 kg

2-280650.PA Formad prisme Ø 40 - Polyamid 207,00 SEK �

för hållare med trapetsgänga 20 x 4 mm, utan o-ring

Höjd: (c) Ø: (o) Vikt: 

35 mm 40 mm 0,02 kg

Set Formad prisme Ø 40

SPECIALERBJUDANDE

Duo Prism, kompatibel med alla borrhål och spännverktyg 
i System 28, på grund av sin dubbel funktion. O-ringen ger 
perfekt fixering och passform. 120° vinkeln skapar en stabil 
stödyta för alla runda rör. De riktas hörn prismat möjliggöra 
arbeta med platta svetsning delar. Den Polyamid Prism 
används för rep känsliga ytor. 

2-280650.Set

667,00 SEK
(istället för 736,00 SEK)

4x 280650

� = Produkter som produserat till lager � = Produkter som produseras av order Förklaring se sidan 43

= Aluminium = Polyamid
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Bron klämskruv 3P

Spänn Bro 3P är perfekt att arbeta på platser som är svåra att komma åt, eller att Spänna fast olika komponenter 
samtidigt. Och på ojämna ytor är också möjligt med pendel ersättning. Det unika med denna spänn bro 3P är 
ett resultat av den tre-dimensionella , vilket gör att spänna fast i tre dimensioner möjliga. Hög funktionalitet 
garanteras med snabb växling av stift. En Spänn bro, tre boll stift och tre prismor medföljer leveransen. För att 
säkert fästa någon form av svetselement med Spänn bro, är prisman utbytbara. Kompatibla prismor se sidan 158. 

2-280211 Bron klämskruv 3P för skruv klämmor 552,00 SEK �

3 fastspänning poäng samtidigt

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) Vikt: 

170 mm 35 mm 20 mm 1,00 kg

Bron klämskruv 2P

Spänn bron 2P är perfekt att arbeta på platser som är svåra att komma åt eller att spänna olika 
komponenter samtidigt. Spänna fast på ojämna ytor är också möjligt med pendel ersättning. 
Hög funktionalitet garanteras med snabb växling av den sfäriska stift. En spänn bro, två stålkulor 
och två prismor som ingår i leveransen. För att säkert fästa någon form av svetselement med 
Spänn bro, är prisman utbytbara. Kompatibla prismor se sidan 158. 

2-280210 Bron klämskruv 2P för skruv klämmor 449,00 SEK �

2 fastspänning poäng samtidigt

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) Vikt: 

170 mm 35 mm 20 mm 0,80 kg

Set Bron klämskruv 2P

SPECIALERBJUDANDE

Spänn bron 2P är perfekt att arbeta på platser som är svåra 
att komma åt eller att spänna olika komponenter samtidigt. 
Spänna fast på ojämna ytor är också möjligt med pendel 
ersättning. Hög funktionalitet garanteras med snabb växling 
av den sfäriska stift. En spänn bro, två stålkulor och två 
prismor som ingår i leveransen. 

2-280210.Set

1.208,00 SEK
(istället för 1.796,00 SEK)

4x 280210
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Prisme Ø 50 135° med inskruvad kragen

Prismat Ø 50 135° ger en stabil yta för rör med en diameter fram till 80 mm. Prismat med skruvas i krage kan 
vara fäst i borrhål och ordentligt fast med M16 försänkt skruven (Artikelnr. 009410). För en fri placering av prismat 
oberoende av rutnätet hål kan du enkelt skruva kragen från prisma. Om nödvändigt, kan arbetshöjd på prismat 
varieras med filnamnstillägget prisma. Polyamidhjul typ prismat används för scratch-känsliga ytor. 

2-280648.1 Prisme Ø 50 135° med inskruvad kragen - behandlat 253,00 SEK �

M16-tråd till exempel prisma extensions Artikelnr. 280649

Höjd: (c) Ø: (o) Vikt: 

20 mm 50 mm 0,20 kg

2-280648.1.A Prisme Ø 50 135° med inskruvad kragen - Aluminium 311,00 SEK �

M16-tråd till exempel prisma extensions Artikelnr. 280649

Höjd: (c) Ø: (o) Vikt: 

20 mm 50 mm 0,07 kg

2-280648.1.PA Prisme Ø 50 135° med inskruvad kragen - Polyamid 334,00 SEK �

M16-tråd till exempel prisma extensions Artikelnr. 280649

Höjd: (c) Ø: (o) Vikt: 

20 mm 50 mm 0,03 kg

Prisme Ø 60 135° med inskruvad kragen

Ø 60 135° prismat kan allmänt användas för rör med en diameter på 80 mm. Prismat med skruvas i krage kan 
vara fäst i borrhål och ordentligt fast med M16 försänkt skruven (Artikelnr. 009410). För en fri placering av prismat 
oberoende av rutnätet hål kan du enkelt skruva kragen från prisma. Om nödvändigt, kan arbetshöjd på prismat 
varieras med filnamnstillägget prisma. Polyamidhjul typ prismat används för scratch-känsliga ytor. 

2-280651.1 Prisme Ø 60 135° med inskruvad kragen - behandlat 288,00 SEK �

M16-tråd till exempel prisma extensions Artikelnr. 280649

Höjd: (c) Ø: (o) Vikt: 

30 mm 60 mm 0,52 kg

2-280651.1.A Prisme Ø 60 135° med inskruvad kragen - Aluminium 334,00 SEK �

M16-tråd till exempel prisma extensions Artikelnr. 280649

Höjd: (c) Ø: (o) Vikt: 

30 mm 60 mm 0,18 kg

2-280651.1.PA Prisme Ø 60 135° med inskruvad kragen - Polyamid 357,00 SEK �

M16-tråd till exempel prisma extensions Artikelnr. 280649

Höjd: (c) Ø: (o) Vikt: 

30 mm 60 mm 0,08 kg

� = Produkter som produserat till lager � = Produkter som produseras av order Förklaring se sidan 43

= Aluminium = Polyamid
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Variabel prisme Ø 50 90°/120° med inskruvad kragen

Vario prisma är, på grund av dess 90° och 120° vinklar, lämpliga för både rundade och 45° fyrkantsrör med 
en diameter på 50 mm. Prismat med skruvas i krage kan vara fäst i borrhål och ordentligt fast med M16 
försänkt skruven (Artikelnr. 009410). För en fri placering av prismat oberoende av rutnätet hål kan du enkelt 
skruva kragen från prisma. Om nödvändigt, kan arbetshöjd på prismat varieras med filnamnstillägget prisma. 
Polyamidhjul typ prismat används för scratch-känsliga ytor. 

2-280645.1 Variabel prisme Ø 50 90° / 120° med inskruvad kragen - behandlat / nitrerad 288,00 SEK �

M16-tråd till exempel prisma extensions Artikelnr. 280649

Höjd: (c) Ø: (o) Vikt: 

20 mm 50 mm 0,20 kg

2-280645.1.A Variabel prisme Ø 50 90° / 120° med inskruvad kragen - Aluminium 334,00 SEK �

M16-tråd till exempel prisma extensions Artikelnr. 280649

Höjd: (c) Ø: (o) Vikt: 

20 mm 50 mm 0,07 kg

2-280645.1.PA Variabel prisme Ø 50 90° / 120° med inskruvad kragen - Polyamid 357,00 SEK �

M16-tråd till exempel prisma extensions Artikelnr. 280649

Höjd: (c) Ø: (o) Vikt: 

20 mm 50 mm 0,03 kg

Set Variabel prisme Ø 50 90° / 120° behandlat

SPECIALERBJUDANDE

Vario prisma är, på grund av dess 90° och 120° vinklar, 
lämpliga för både rundade och 45° fyrkantsrör med en 
diameter på 50 mm. 

2-280645.Set

1.035,00 SEK
(istället för 1.152,00 SEK)

4x 280645.1
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Prisme Ø 80 90° med inskruvad kragen

Prisma Ø 80 90° skapar en solid yta för rör med diametrar upp till 100 mm samt för alla kvadratiska 
rör. Prismat med skruvas i krage kan vara fäst i borrhål och ordentligt fast med M16 försänkt skruven 
(Artikelnr. 009410). För en fri placering av prismat oberoende av rutnätet hål kan du enkelt skruva 
kragen från prisma. Om nödvändigt, kan arbetshöjd på prismat varieras med filnamnstillägget 
prisma. Polyamidhjul typ prismat används för scratch-känsliga ytor. 

2-280647.1 Prisme Ø 80 90° med inskruvad kragen - behandlat / nitrerad 345,00 SEK �

M16-tråd till exempel prisma extensions Artikelnr. 280649

Höjd: (c) Ø: (o) Vikt: 

40 mm 80 mm 1,01 kg

2-280647.1.A Prisme Ø 80 90° med inskruvad kragen - Aluminium 403,00 SEK �

M16-tråd till exempel prisma extensions Artikelnr. 280649

Höjd: (c) Ø: (o) Vikt: 

40 mm 80 mm 0,55 kg

2-280647.1.PA Prisme Ø 80 90° med inskruvad kragen - Polyamid 426,00 SEK �

M16-tråd till exempel prisma extensions Artikelnr. 280649

Höjd: (c) Ø: (o) Vikt: 

40 mm 80 mm 0,19 kg

Prisme Ø 120 157° med inskruvad kragen

Prisma Ø 120 med en kvadrat med 157° är utformad för stora rör upp till en diameter av 400 mm. Framför allt, det 
skapar en solid stödyta för runda rör. Prismat med skruvas i krage kan vara fäst i borrhål och ordentligt fast med M16 
försänkt skruven (Artikelnr. 009410). För en fri placering av prismat oberoende av rutnätet hål kan du enkelt skruva 
kragen från prisma. Om nödvändigt, kan arbetshöjd på prismat varieras med filnamnstillägget prisma. 

2-280652.1 Prisme Ø 120 157° med inskruvad kragen - behandlat / nitrerad 483,00 SEK �

M16-tråd till exempel prisma extensions Artikelnr. 280649

Höjd: (c) Ø: (o) Vikt: 

30 mm 120 mm 1,70 kg

2-280652.1.A Prisme Ø 120 157° med inskruvad kragen - Aluminium 598,00 SEK �

M16-tråd till exempel prisma extensions Artikelnr. 280649

Höjd: (c) Ø: (o) Vikt: 

30 mm 120 mm 0,70 kg

2-280652.1.PA Prisme Ø 120 157° med inskruvad kragen - Polyamid 679,00 SEK �

M16-tråd till exempel prisma extensions Artikelnr. 280649

Höjd: (c) Ø: (o) Vikt: 

30 mm 120 mm 0,30 kg

� = Produkter som produserat till lager � = Produkter som produseras av order Förklaring se sidan 43

= Aluminium = Polyamid
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Uppspänningskona

Genom att helt enkelt fästa en fastspänning kon, kan runda och fyrkantiga rör klämmas fast tills 
en diameter av < 80 mm. Den fastspänning konen fästs med bultar. 

2-280670 Uppspänningskona - behandlat / nitrerad 311,00 SEK �

Höjd: (c) Ø: (o) Vikt: 

70 mm 80 mm 1,40 kg
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Prisme förlänger

Prismaförlängare kan snabbt och säkert skruvas i alla prismor och ger möjlighet för en 
positionering av prismor på olika höjder i kombination med distanser (Artikelnr. 280821). 
Med skruvstöd (Artikelnr. 280822) är en steglös justering möjlig. Med ringnyckel kan Prism 
Extension fästas till prismen eller fästas till en anpassad konstruktion. 

2-280649 Prisme förlänger 25 - behandlat 115,00 SEK �

Längd: (a) Ø: (o) Vikt: 

25 mm 28 mm 0,11 kg

2-280649.1 Prisme förlänger 50 - behandlat 138,00 SEK �

Längd: (a) Ø: (o) Vikt: 

50 mm 28 mm 0,22 kg

2-280649.2 Prisme förlänger 100 - behandlat 173,00 SEK �

Längd: (a) Ø: (o) Vikt: 

100 mm 28 mm 0,45 kg

2-280649.3 Prisme förlänger 150 - behandlat 219,00 SEK �

Längd: (a) Ø: (o) Vikt: 

150 mm 28 mm 0,69 kg

2-280669 Skruv för prismestöd med försänkt skruv - behandlat 92,00 SEK �

Längd: (a) Ø: (o) Vikt: 

17 mm 28 mm 0,14 kg

� = Produkter som produserat till lager � = Produkter som produseras av order
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Multitving tårn moduler

Multi klämma, fungerar som en förlängning av olika komponenter, såsom skruvklämmor, 
prismor, distanser och liknande element. Bultar används för att snabbt fästa Multi klämman 
till svetsbord eller andra komponenter, vilket skapar en stabil stödyta. Bordsskivan och de 
kompatibla röret är ihopsatta. För en högre solidness, kan röret svetsas av kunden. 

2-280646.5 Platta, stor 357,00 SEK �

för Multi klämma Tower modular

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) Ø: (o) Vikt: 

150 mm 100 mm 25 mm  - 2,60 kg

2-280646 Platta liten 230,00 SEK �

för Multi klämma Tower modular

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) Ø: (o) Vikt: 

120 mm 120 mm 25 mm  - 2,23 kg

2-280646.1 Vertikal tube 225 483,00 SEK �

för Multi klämma Tower modular

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) Ø: (o) Vikt: 

 -  - 225 mm 57 mm 1,70 kg

2-280646.2 Vertikal tube 475 541,00 SEK �

för Multi klämma Tower modular

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) Ø: (o) Vikt: 

 -  - 475 mm 57 mm 2,94 kg

2-280646.3 Vertikal tube 725 598,00 SEK �

för Multi klämma Tower modular

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) Ø: (o) Vikt: 

 -  - 725 mm 57 mm 4,24 kg

2-280646.4 Vertikal tube 975 679,00 SEK �

för Multi klämma Tower modular

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) Ø: (o) Vikt: 

 -  - 975 mm 57 mm 5,54 kg

2-280617.5H Gjutjärns hållare ink. handskruv 288,00 SEK �

för Multi klämma Tower modular

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) Ø: (o) Vikt: 

104 mm 80 mm 56 mm  - 1,27 kg
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Set av adapter 11-bit

11-stk distance brickor, ger möjlighet att variera höjden på stödytan. De individuella Skivor kan 
användas för att kompensera för 1-100 mm höjdskillnader. Den lägsta graderingen av stöden är 1 mm, 
för att uppnå den avsedda höjden exakt. Måttet anges på varje bricka. Med hjälp av O-ringarna, kan 
dem justeras enkelt och exakt. Setet kan allmänt användas i alla borrhål i systemet 28. M10-gänga på 
insidan av stöden möjliggör fastsättning av kundspecifika komponenter eller prismor. Steg utbud av 
skivor: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 20 / 40 / 50 mm inkl. 1/10" tumsskiva 2,54 mm. 

2-280821 Set av adapter 11-bit - behandlat 483,00 SEK �

Höjd: (c) Ø: (o) Vikt: 

125 mm 50 mm 1,95 kg

2-280821.1 Stöd förlängare - behandlat 230,00 SEK �

Höjd: (c) Ø: (o) Vikt: 

125 mm 50 mm 0,60 kg

2-280821.2 Rad stödåtgärder skivor 242,00 SEK �

Höjd: (c) Ø: (o) Vikt: 

 - 50 mm 1,35 kg

Skruv stöd Ø 80

Skruv stöd är särskilt avsedd för fina höjd justeringar i spänna av 75-110 mm. 
Höjd ersättning ökas klart när du använder prisma tillägg i och stöder. 

2-280822 Skruv stöd Ø 80 - behandlat 725,00 SEK �

Höjd: (c) Ø: (o) Vikt: 

75 - 110 mm 80 mm 2,30 kg

� = Produkter som produserat till lager � = Produkter som produseras av order
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Avstånds keeper

Avstånd djurhållaren kan användas universellt i kombination med den gängade bussningen för 
M16 trådar (Artikelnr. 280825) och en kvadrat eller stopp. Varje avstånd kan justeras snabbt 
och exakt med enkel roterande mekanism. I allmänhet en skruv klämma, skiftande square eller 
något liknande fungera som ett slutet stöd till avstånd djurhållaren. 

2-280175 Avstånds hållare 100 Ø 50 357,00 SEK �

Längd: (a) Höjd: (c) Ø: (o) Vikt: 

100 mm  - 50 mm 0,52 kg

2-280176 Avstånds hållare 100 Ø 75 403,00 SEK �

Längd: (a) Höjd: (c) Ø: (o) Vikt: 

100 mm  - 75 mm 0,92 kg

2-280177 Avstånds hållare 100 Ø 100 426,00 SEK �

Längd: (a) Höjd: (c) Ø: (o) Vikt: 

100 mm  - 100 mm 1,42 kg

2-280175.1 Avstånds hållare 150 Ø 50 380,00 SEK �

Längd: (a) Höjd: (c) Ø: (o) Vikt: 

150 mm  - 50 mm 0,60 kg

2-280176.1 Avstånds hållare 150 Ø 75 414,00 SEK �

Längd: (a) Höjd: (c) Ø: (o) Vikt: 

150 mm  - 75 mm 1,00 kg

2-280177.1 Avstånds hållare 150 Ø 150 449,00 SEK �

Längd: (a) Höjd: (c) Ø: (o) Vikt: 

150 mm  - 100 mm 1,50 kg

2-280825 Gängbussning för M16 gänga - behandlat 138,00 SEK �

Längd: (a) Höjd: (c) Ø: (o) Vikt: 

 - 23 mm 30 mm 0,07 kg
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Vertikala växla klämman med adapter

Vertikala växla klämman med Adapter användas universellt med 28 mm borrhål. Den vertikala 
clamp framkallar ytterst i funktionalitet i samband med den universella stoppa, (Artikelnr. 280420.N). 
Ytterligare Snabbfixerings tvingar finns på Internet på www.siegmund.com 

2-280705 Vertikala växla klämman med adapter 380,00 SEK �

Adapter 280715

Max. belastning Vikt: 

1,8 kN 0,73 kg

2-009082 Vertikala växla klämman 253,00 SEK �

Vikt: 

0,39 kg

Horisontella växla klämman med adapter

Horisontella växla klämman med Adapter användas universellt med 28 mm borrhål. Den vertikala 
clamp framkallar ytterst i funktionalitet i samband med den universella stoppa, (Artikelnr. 280420.N). 
Ytterligare Snabbfixerings tvingar finns på Internet på www.siegmund.com 

2-280710 Horisontella växla klämman med adapter 472,00 SEK �

Adapter 280715

Max. belastning Vikt: 

2,5 kN 0,71 kg

2-009083 Horisontella växla klämman 288,00 SEK �

Vikt: 

0,40 kg

� = Produkter som produserat till lager � = Produkter som produseras av order
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Quick-Change klämma 100 / 160

Den vertikala Toggle tvingen kan universellt användas med 28 mm borrhål. Och tvingen är 
justerbar med en ställskruv. 

2-280706 Quick-Change klämma 100 598,00 SEK �

Längd spännarmen 100 mm, Spännområde 5-75 mm

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) Ø: (o) Vikt: 

340 mm 30 mm 150 mm 28 mm 1,20 kg

2-280707 Quick-Change klämma 160 598,00 SEK �

Längd spännarm, 160 mm, Spännområde 0-75 mm 

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) Ø: (o) Vikt: 

360 mm 30 mm 150 mm 28 mm 1,20 kg
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Adapter med hål

Adapter med hål för växla klämmor kan användas universellt i alla 28 mm borrhål. 
Högst i passande noggrannhet uppnås genom integrerad o-ringen. 

2-280715 Adapter med hål Ø 50 / 15 - behandlat 150,00 SEK �

för quick-change klämma

Höjd: (c) Ø: (o) MS: (d) Vikt: 

30 mm 50 mm 15 mm 0,30 kg

2-280715.1 Adapter med hål Ø 50 / 40 - behandlat 184,00 SEK �

för quick-change klämma

Höjd: (c) Ø: (o) MS: (d) Vikt: 

55 mm 50 mm 40 mm 0,56 kg

2-280715.2 Adapter med hål Ø 50 / 70 - behandlat 207,00 SEK �

för quick-change klämma

Höjd: (c) Ø: (o) MS: (d) Vikt: 

85 mm 50 mm 70 mm 1,00 kg

2-280715.3 Adapter med hål Ø 50 / 100 - behandlat 230,00 SEK �

för quick-change klämma

Höjd: (c) Ø: (o) MS: (d) Vikt: 

115 mm 50 mm 100 mm 1,49 kg

MS=Materialtjocklek; 
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Adapter utan hål

Adapter tomt utan hål mönster kan allmänt användas med 28 mm borrhål. Med den 
integrerade O-ring uppnås högst passande noggrannhet. Användaren kan fixa adapter 
olika quick-change klämmorna eller samt andra enheter. 

2-280720 Adapter utan hål Ø 50 / 15 - behandlat 161,00 SEK �

för quick-change klämma

Höjd: (c) Ø: (o) MS: (d) Vikt: 

30 mm 50 mm 15 mm 0,30 kg

2-280720.1 Adapter utan hål Ø 50 / 5 - behandlat 138,00 SEK �

för quick-change klämma

Höjd: (c) Ø: (o) MS: (d) Vikt: 

20 mm 50 mm 5 mm 0,11 kg

2-280720.2 Adapter utan hål Ø 50 / 40 - behandlat 196,00 SEK �

för quick-change klämma

Höjd: (c) Ø: (o) MS: (d) Vikt: 

55 mm 50 mm 40 mm 0,62 kg

2-280720.3 Adapter utan hål Ø 50 / 70 - behandlat 219,00 SEK �

för quick-change klämma

Höjd: (c) Ø: (o) MS: (d) Vikt: 

85 mm 50 mm 70 mm 1,07 kg

2-280720.4 Adapter utan hål Ø 50 / 100 - behandlat 242,00 SEK �

för quick-change klämma

Höjd: (c) Ø: (o) MS: (d) Vikt: 

115 mm 50 mm 100 mm 1,50 kg

MS=Materialtjocklek; 

� = Produkter som produserat till lager � = Produkter som produseras av order
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Combi Adapter 225 / 100

Combi Adapter 225 och 100 var särskilt utformad som en anläggning fixtur av Siegmund quick-
change klämmor. Direkt montering av quick-change klämmor på combi adaptern är särskilt 
fördelaktigt för låg svetsning komponenter. Combi adaptern kan dessutom användas som vanlig 
universal stopp. 

2-280730.N Combi Adapter 225 - nitrerad 529,00 SEK �

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) Vikt: 

225 mm 50 mm 25 mm 1,35 kg

2-280730.1.N Combi Adapter 100 - nitrerad 357,00 SEK �

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) Vikt: 

100 mm 50 mm 25 mm 0,80 kg

Adapter plåt 250 / 350

Adapter plattor 250 och 350 utvecklades som tomma fält för kund specifika komponenter och 
program. Möjlighet till anpassning till individuella behov ges. Justerbar sortiment av ovala hål: 
100 och 200 mm. 

2-280731.N Adapter plåt 250 - nitrerad 334,00 SEK �

Ämnen till Kunden specifika Komponenter / programmet

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) Vikt: 

250 mm 100 mm 25 mm 4,20 kg

2-280731.1.N Adapter plåt 350 - nitrerad 472,00 SEK �

Ämnen till Kunden specifika Komponenter / programmet

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) Vikt: 

350 mm 100 mm 25 mm 5,60 kg

� = Produkter som produserat till lager � = Produkter som produseras av order Förklaring se sidan 43

= Reptålig = Skydd mot svetsloppor = Rostskydd
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Adapter plåt 200

Adapterplatta 200, anslutningselement mellan svetsbord och kundens enskilda komponenter. 
Både fasta och variabla spännalternativ är ett resultat av de tre borrhålen och det avlånga spåret. 
Det avlånga spårets inställningsområde är 100 mm. 

2-280732.N Adapter plåt 200 - nitrerad 552,00 SEK �

med 28 mm borrar

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) Vikt: 

200 mm 200 mm 25 mm 6,70 kg

2-280732.1.N Adapter plåt 200 - nitrerad 506,00 SEK �

utan system borrar

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) Vikt: 

200 mm 200 mm 25 mm 7,10 kg

Adapter plåt 300

Adapterplatta 300, anslutningselement mellan svetsbord och kundens enskilda komponenter. 
Både fasta och variabla spännalternativ är ett resultat av de fem borrhålen och det avlånga spåret. 
Det avlånga spårets inställningsområde är 200 mm. 

2-280733.N Adapter plåt 300 - nitrerad 989,00 SEK �

med 28 mm borrar

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) Vikt: 

200 mm 300 mm 25 mm 9,80 kg

2-280733.1.N Adapter plåt 300 - nitrerad 863,00 SEK �

utan system borrar

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) Vikt: 

200 mm 300 mm 25 mm 10,40 kg
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Sub Table Box

Med Siegmund ST Box har du alltid dina verktyg till hands. Skapa lagringsutrymme och organisation 
på svetsbordet. ST Box klarar högst ca. 100 kg belastning. Varje låda har en maximal belastning på 
ca. 50 kg. Den tillslutande utformningen skyddar innehållet i lådorna från smuts och svetsloppor. 
Oavsett storleken på bordet eller täckplåten kan ST Box fästas på varje Siegmund-svetsbord. 

2-280900 Sub Table Box för system 28 3.071,00 SEK �

målade

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) Vikt: 

630 mm 510 mm 420 mm 36,00 kg Nytt i sortimentet

2-281900 Sub Table Box för System 28  Basic 3.071,00 SEK �

målade

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) Vikt: 

630 mm 510 mm 420 mm 34,30 kg Nytt i sortimentet

2-004200 Låda 60 mm 1.242,00 SEK �

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) Vikt: 

590 mm 400 mm 60 mm 7,10 kg

2-004205 Låda 120 mm 1.426,00 SEK �

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) Vikt: 

590 mm 400 mm 120 mm 8,70 kg

2-004210 Låda 180 mm 1.530,00 SEK �

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) Vikt: 

590 mm 400 mm 180 mm 9,10 kg

2-004215 Låda 240 mm 1.633,00 SEK �

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) Vikt: 

590 mm 400 mm 240 mm 9,50 kg

� = Produkter som produserat till lager � = Produkter som produseras av order
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Sub Table Box inkl lådor (2x 004210) för system 28

SPECIALERBJUDANDE

Med Siegmund ST Box har du alltid dina verktyg till hands. 
Skapa lagringsutrymme och organisation på svetsbordet. 
ST Box klarar högst ca. 100 kg belastning. Varje låda har 
en maximal belastning på ca. 50 kg. Den tillslutande 
utformningen skyddar innehållet i lådorna från smuts och 
svetsloppor. Oavsett storleken på bordet eller täckplåten 
kan ST Box fästas på varje Siegmund-svetsbord. 

2-280900.1

5.152,00 SEK
(istället för 6.131,00 SEK)

1x 280900 2x 004210

Sub Table Box inkl lådor (2x 004210) för System 28 Basic 

SPECIALERBJUDANDE

Med Siegmund ST Box har du alltid dina verktyg till hands. 
Skapa lagringsutrymme och organisation på svetsbordet. 
ST Box klarar högst ca. 100 kg belastning. Varje låda har 
en maximal belastning på ca. 50 kg. Den tillslutande 
utformningen skyddar innehållet i lådorna från smuts och 
svetsloppor. Oavsett storleken på bordet eller täckplåten 
kan ST Box fästas på varje Siegmund-svetsbord. 

2-281900.1

5.152,00 SEK
(istället för 6.131,00 SEK)

1x 281900 2x 004210
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Skruvstycke

Grundutrustningen för varje verkstad är ett pålitlig skruvstycke. Siegmund skruvstycke erbjuder 
förbättrad effektivitet. För att fixa bänkskruven krävs spännbultar och, vid behov, reducering av 
bussningar. 

2-004300 Premium skruvstäd 100 för system 16 / 22 / 28 1.518,00 SEK �

Fixering med snabb-spännbultar, ytterligare bussningar för system 16 (000546) och 22 (000544)

Vikt: 

14,00 kg Nytt i sortimentet

2-004302 Premium skruvstäd 125 för system 16 / 22 / 28 2.381,00 SEK �

Fixering med snabb-spännbultar, ytterligare bussningar för system 16 (000546) och 22 (000544)

Vikt: 

19,40 kg Nytt i sortimentet

2-004303 Standard skruvstäd 125 för system 16 / 22 / 28 1.840,00 SEK �

Fixering med snabb-spännbultar, ytterligare bussningar för system 16 (000546) och 22 (000544)

Vikt: 

14,00 kg Nytt i sortimentet

Verktygsvagn

Verktyget vagnen erbjuder tillräckligt med utrymme för dina Siegmund tillbehör. En bra översikt 
över alla verktyg. Stora vinklar är praktiskt och säkert lagrade i insidan av vagnen. Verktygen kan 
transporteras snabbt till olika arbetsplatser på grund av de svängbara hjul. 

2-280910 Verktygsvagn - målade 6.383,00 SEK �

Max. total vikt 240kg

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) Vikt: 

650 mm 900 mm 1.020 mm 50,00 kg

2-280915 Skydd 2.473,00 SEK �

för verktygsvagn 280910

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) Vikt: 

 -  -  -  - 

� = Produkter som produserat till lager � = Produkter som produseras av order
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Verktygsvagn kompakt

Kompakt verktyg vagn, erbjuder tillräckligt med utrymme för Siegmund tillbehör. Du kan alltid 
hålla koll, och alla dina verktyg är nära tillhands. Stora vinklar är bekvämt och säkert lagras i det 
inre utrymmet. Hjulen möjliggör snabb transport av Verktygsvagn till där det behövs. Dessutom 
kan den rullas in under svetsbordet. 

2-280911 Verktygsvagn kompakt - målade 6.383,00 SEK �

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) Vikt: 

1.000 mm 650 mm 640 mm 59,00 kg

2-280916 Skydd 2.473,00 SEK �

för verktygsvagn kompakt 280911

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) Vikt: 

 -  -  -  - 

Modul för verktygsvägg

Modul Verktygspanel - skapa ditt eget personliga verktygsvägg med hjälp av olika komponenter. 
Modul 280930, är lämplig för skruvtvingar, prismor och bultar. Modul 280931 (utan bussning) 
kan endast användas med prismor och bultar. Genom att använda tappen 280936 kan du 
hänga upp alla komponenter med ett borrhål i System 28. Bakplåt ingår inte i leveransen. 
Vi rekommenderar att du använder ett lim-laminerat träskiva med en tjocklek av minst 5 cm.

2-280930 Modul för verktygsvägg - målade 725,00 SEK �

för Skruvtving / Prismor / Bultar

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) Ø: (o) Vikt: 

500 mm 100 mm 110 mm 28 mm 2,20 kg

2-280931 Modul för verktygsvägg - målade 483,00 SEK �

för Prismor / Bultar

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) Ø: (o) Vikt: 

500 mm 100 mm 110 mm 28 mm 1,90 kg

2-280936 Monteringspinne för verktygsvägg - behandlat 35,00 SEK �

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) Ø: (o) Vikt: 

37 mm  -  - 28 mm 0,10 kg
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Verktygsvägg

Med verktygsvägg Siegmund finns tillbehör alltid snabbt inom räckhåll. Den kan lätt fixeras med 
bultar till bordet eller med skruvar i väggen. 

2-280912 Verktygsvägg - målade 2.438,00 SEK �

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) Vikt: 

800 mm 100 mm 800 mm 22,50 kg

Skyddsvägg för svetsning

Med skyddsvägg för svetsning kan du dela ditt bord i två arbetsområden. Du definierar position 
och storlek för de arbetande områdena enligt respektive krav. Väggen skyddar för svetssprut 
från arbetsområdet. Skyddsväggen är gjord av Zink och är fast med två bultar. (väggen är inte är 
skyddat för repor på grund av produktionsmässiga skäl). 

2-280980 Skyddsvägg för svetsning 1.656,00 SEK �

färgade lackering som custome-made produkt möjligt mot en extra avgift

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) Vikt: 

1.600 mm 50 mm 800 mm 23,00 kg

Jordanslutningen Comfort

Jordanslutningen säkerställer en 100% kontakt till bordet vid svetsning. Genom 
jordanslutningen finns ingen risk för överhettning. Enkel montering av fästande i borrhållen. 
Ladda upp till 500 ampere, Kabel tvärsnitt 70-95 mm². 

2-000810 Jordanslutningen Comfort 426,00 SEK �

Vikt: 

0,66 kg

� = Produkter som produserat till lager � = Produkter som produseras av order
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Svetspistol hållare

Svetspistolshållare kan placeras i bordets hål. Det erbjuds som ett tilbehör för din svetsning. 

2-280920 Svetspistol hållare - behandlat 276,00 SEK �

Höjd: (c) Vikt: 

200 mm 0,50 kg

Borste

Borsta med en diameter på 30 mm är speciellt utvecklad för rengöring 28 mm borrhål. 
Smuts ansamlingar kan enkelt tas bort med denna borste. 

2-280820 Borste Ø 30 med skyddskåpa 184,00 SEK �

Ø: (o) Vikt: 

30 mm 0,06 kg

2-280820.10 Borste Ø 30 för borr / 10 pack 564,00 SEK �

Ø: (o) Vikt: 

30 mm 0,06 kg
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Insexnyckel 6

Insexnyckel 6 är det praktiska stödet att dra åt bultar snabbt och enkelt. Allen nyckel 6 är perfekt 
som ett effektivt stöd för fastspänning bult, skruv klämmor och små universal rutor. 

2-280852.1 Insexnyckel 6 138,00 SEK �

gul

Vikt: 

0,09 kg

2-280852 Insexnyckel 6 138,00 SEK �

Röd

Vikt: 

0,50 kg

Insexnyckel 14

Insexnyckel 14 används för att dra åt positioneringsbultar och stora vinklar. 

2-280854 Insexnyckel 14 138,00 SEK �

Vikt: 

0,45 kg

� = Produkter som produserat till lager � = Produkter som produseras av order Förklaring se sidan 43

= Reptålig = Skydd mot svetsloppor = Rostskydd
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Frakt fäste

Frakt fästet med fästande plattan kan stödja 1.800 kg (med 2x 280510) / 1.000 kg (med 2x 002822) belastning. 
Det används för att flytta svetsning bordet och andra tunga Siegmund element säkert och enkelt. Det fästs 
snabbt och enkelt med minst 2 fastspänning bultar. Allmänna krav för sjöfarten parentes måste iakttas när du 
använder fästet. Bärande förmåga kan tydligt minska, beroende på hur det används. Under transport, bordet 
får inte tas upp mer än 100 mm, och får ingen bo under bordet. Frakt fästet kan dessutom användas som en 
enkel fastsättning för bälten för att sträcka. För din säkerhet, Vänligen observera följande säkerhetsföreskrifter: 
Ringmutter måste vara helt fastskruvad. Ringmutter måste vara platt mot ytan. Längden på gängan måste vara 
tillräckligt. Dra i sidled bör undvikas. 

2-000830.N Frakt fäste med infästning plattan - nitrerad 483,00 SEK �

1800 kg bärförmågan (med 2x 280510), 1000 kg bärförmågan (med 2x 002822)

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) Vikt: 

150 mm 150 mm 25 mm 4,70 kg

2-000830.N.T1 Fäst plåt 150x150x25 för Frakt fäste 357,00 SEK �

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) Vikt: 

150 mm 150 mm 25 mm 3,90 kg

2-000831 Frakt fäste utan fastspänningsplåt 138,00 SEK �

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) Vikt: 

 -  -  - 0,70 kg

2-000835.N Frakt fäste för arbete bord 28 och 16 - nitrerad 909,00 SEK �

2500 kg bärförmågan (med 2x 280510), 1000 kg bärförmågan (med 2x 002822), 700 kg bärförmågan (med 2x 160510)

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) Vikt: 

200 mm 100 mm 165 mm 4,50 kg
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Rikt och klämpress

Perfekt svetsning genom förspänning före svetsning. Rikt- och klämpressen används för att räta ut deformerade stålprodukter. 
Med en tryckkraft på 2,5 ton kan delar som har oönskade ojämnheter eller spänningar i materialet räta ut. Med tillvalet 
rörbockningsverktyget kan rör med en diameter på upp till 42 mm böjas flexibelt. Den totala slaglängden är 60 mm, vilket 
kan uppnås med 13 pumpslag med en arbetskraft på ca. 330 N (slag per pumphjul 4,6 mm). En överloppsventil förhindrar 
ytterligare tryckuppbyggnad när kolvstången är yttersta läget. För en säker fastsättning på bordet kan bordspressen fixeras 
genom tornets huvud genom att använda Snabba spännbultar eller den medföljande bulten. Rikt- och klämpress måste alltid 
fästas på två ställen. Fler tillbehör går att hitta på www.siegmund.com 

2-28004643 Rikt och klämpress System 28 10.730,00 SEK �

Vikt: 

5,70 kg

� = Produkter som produserat till lager � = Produkter som produseras av order
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Rikta deformerade stålprodukter eller ta bort oönskade 
ojämnheter eller spänningar i materialet utan problem 

med Siegmunds nya rätnings- och klämpress.
Fler tillbehör går att hitta  

på www.siegmund.com

FUNGERAR ÄVEN I VERTIKAL POSITION
Med hjälp av den integrerade bulten kan 
bordspressen enkelt fästas och dessutom fixeras 
med stopp från ovan.

ARBETAR I HÖRN
Hörn kan spännas med en aluminiumspets.  
Den inre svetssömmen kommer inte att skadas av detta.

BÖJNINGSRÖR
Med en rörböjningsplugg kan rör upp till Ø 45 mm  
böjas eller räta ut. Korrekt hantering och flera böjningsmöjligheter  
ger ett rent resultat utan några märken.
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Duo magnet fästblock

De Magnetiska Spännblocksparen har två motsatta magnetiska sidor och är konstruerade för att 
arbetsstycken ska fixas på stålytor som svets- och spännbord. Flera Magnetiskz Spännblockspar 
kan också anslutas till varandra via växelaxelns inre sexkant för att klämma fast längre 
eller större arbetsstycken. Aktiveringen sker via den avtagbara vridnyckeln med endast 90° 
växelkörning, Magnetens ytor är helt förnicklade. De två olika formade fastspänningssidorna på 
de Magnetiska Spännblocken kan användas för att hålla nästan vilken arbetsstyckesgeometri 
som helst, oavsett om rundmaterial, lakan eller profiler ska spännas fast. De Magnetiska 
Spännblocken är de optimala fastspänningsorganen för att spänna snabbt, flexibelt och utan 
störande kontur på svets- och spännbord för borrning, avbrott, svetsning eller trådskärning. 

2-000780 Duo magnet fästblock 5 2.553,00 SEK �

Hållkraft 5 kN

Spänn yta (s1) Spänn yta (s2) Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) Vikt: 

120 x 57 mm 136 x 64 mm 143 mm 64 mm 71 mm 3,90 kg

2-000781 Duo magnet fästblock 7 3.186,00 SEK �

Hållkraft 7 kN

Spänn yta (s1) Spänn yta (s2) Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) Vikt: 

156 x 57 mm 172 x 64 mm 178 mm 64 mm 71 mm 4,90 kg

2-000782 Duo magnet fästblock 10 4.209,00 SEK �

Hållkraft 10 kN

Spänn yta (s1) Spänn yta (s2) Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) Vikt: 

162 x 76 mm 178 x 87 mm 184 mm 87 mm 88 mm 8,80 kg

� = Produkter som produserat till lager � = Produkter som produseras av order
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Set Duo magnet fästblock 5

SPECIALERBJUDANDE

De Magnetiska Spännblocken är de optimala 
fastspänningsorganen för att spänna fast snabbt, flexibelt  
och utan störande kontur på svets- och spännbord för borrning, 
avbrott, svetsning eller trådskärning. Leveransomfattning:  
2x Duo magnet fästblock + 1x Insexnyckel 

2-000780.Set

4.577,00 SEK
(istället för 5.106,00 SEK)

2x 000780

Set Duo magnet fästblock 7

SPECIALERBJUDANDE

De Magnetiska Spännblocken är de optimala 
fastspänningsorganen för att spänna fast snabbt, flexibelt  
och utan störande kontur på svets- och spännbord för borrning, 
avbrott, svetsning eller trådskärning. Leveransomfattning:  
2x Duo magnet fästblock + 1x Insexnyckel 

2-000781.Set

5.727,00 SEK
(istället för 6.372,00 SEK)

2x 000781

Set Duo magnet fästblock 10

SPECIALERBJUDANDE

De Magnetiska Spännblocken är de optimala 
fastspänningsorganen för att spänna fast snabbt, flexibelt  
och utan störande kontur på svets- och spännbord för borrning, 
avbrott, svetsning eller trådskärning. Leveransomfattning:  
2x Duo magnet fästblock + 1x Insexnyckel 

2-000782.Set

7.567,00 SEK
(istället för 8.418,00 SEK)

2x 000782
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Uppspänningsplatta 550 för DIN fläns

Den fastspänning plattan 550 för DIN flänsar är fäst med fastspänning bultar till Siegmund-assemblies (e.g. rutor). Rörets flänsar 
kan placeras snabbt vid fastspänning i plattan med hjälp av fästande skruvar. På detta sätt kan tid sparas. Ett brett utbud av möjliga 
tillämpningar resultat från 28 mm borrhål som andra fastspänning element kan fästas. Ytterligare nominella bredder finns tillgängliga på 
begäran. Leverans omfattar för fastspänning plattan 550 följande: 2x fastställande bultar Ø 13,8, 2x fastställande bultar Ø 17,8,  
2x fastställande bultar Ø 21,8, 2x fastställande bultar Ø 25,8, 2x fastställande bultar Ø 29,8, 2x fastställande bultar Ø 32,8. För att utnyttja 
spännplattan i systemet 16, krävs kopplingselement som anslutningsbultar (artikelnr. 000562), kombinationsbultar (artikelnr. 000520), eller 
nedsättnings bussningar (artikelnr. 000546). För att utnyttja spännplattan i systemet 22, krävs kopplingselement som anslutningsbultar 
(artikelnr. 028022), kombinationsbultar (artikelnr. 002822), eller nedsättnings bussningar (artikelnr. 000544). För DIN flänsar 2632 / 2633 
nominell bredd DN 15 - DN 400, DIN flänsar 2634 / 2635 nominell bredd DN 50 - DN 300. 

2-280220.P Uppspänningsplatta 550 för DIN fläns med bult - nitrerad 5.624,00 SEK �

Längd: (a) Bredd: (b) Ø: (o) MS: (d) Vikt: 

550 mm 350 mm  - 25 mm 30,00 kg

2-280222 Fixerings Bult Ø 13,8 för hål 8.1 - behandlat 115,00 SEK �

klämmor plattan 280220 / 280221

Längd: (a) Bredd: (b) Ø: (o) MS: (d) Vikt: 

39 mm  - 14 mm  - 0,03 kg

2-280223 Fixerings Bult Ø 17,8 för hål 10.1 - behandlat 115,00 SEK �

klämmor plattan 280220 / 280221

Längd: (a) Bredd: (b) Ø: (o) MS: (d) Vikt: 

41 mm  - 18 mm  - 0,05 kg

2-280224 Fixerings Bult Ø 21,8 för hål 16.1 - behandlat 115,00 SEK �

klämmor plattan 280220 / 280221

Längd: (a) Bredd: (b) Ø: (o) MS: (d) Vikt: 

47 mm  - 22 mm  - 0,10 kg

2-280225 Fixerings Bult Ø 25,8 för hål 16.1 - behandlat 184,00 SEK �

klämmor plattan 280220 / 280221

Längd: (a) Bredd: (b) Ø: (o) MS: (d) Vikt: 

50 mm  - 26 mm  - 0,14 kg

2-280226 Fixerings Bult Ø 29,8 för hål 16.1 - behandlat 184,00 SEK �

klämmor plattan 280220 / 280221

Längd: (a) Bredd: (b) Ø: (o) MS: (d) Vikt: 

55 mm  - 30 mm  - 0,20 kg

2-280227 Fixerings Bult Ø 32,8 för hål 16.1 - behandlat 184,00 SEK �

klämmor plattan 280220 / 280221

Längd: (a) Bredd: (b) Ø: (o) MS: (d) Vikt: 

60 mm  - 33 mm  - 0,27 kg

MS=Materialtjocklek; 

� = Produkter som produserat till lager � = Produkter som produseras av order Förklaring se sidan 43

= Reptålig = Skydd mot svetsloppor = Rostskydd
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Uppspänningsplatta 350 för DIN fläns

Fastspänning platta 350 för DIN flänsar är fäst med fastspänning bultar till Siegmund-assemblies (e.g. rutor). Röret 
flänsar kan placeras snabbt vid fastspänning plattan med hjälp av fästande skruvar. På detta sätt kan tid sparas. 
Ett brett utbud av möjliga tillämpningar resultat från 28 mm borrhål som andra fastspänning element kan fästas. 
Ytterligare nominella bredder finns tillgängliga på begäran. Leverans omfattar för fastspänning platta 350 följande: 
2x fastställande bultar Ø 13,8, 2x fastställande bultar Ø 17,8, 2x fastställande bultar Ø 21,8. För att utnyttja 
spännplattan i systemet 16, krävs kopplingselement som anslutningsbultar (artikelnr. 000562), kombinationsbultar 
(artikelnr. 000520), eller nedsättnings bussningar (artikelnr. 000546). För att utnyttja spännplattan i systemet 22, 
krävs kopplingselement som anslutningsbultar (artikelnr. 028022), kombinationsbultar (artikelnr. 002822), eller 
nedsättnings bussningar (artikelnr. 000544). 

2-280221.P Uppspänningsplatta 350 för DIN fläns med bult - nitrerad 4.853,00 SEK �

för DIN flänsar DIN 2633, nominell bredd DN 15 - DN 200

Längd: (a) Bredd: (b) Ø: (o) MS: (d) Vikt: 

350 mm 250 mm  - 25 mm 14,00 kg

2-280222 Fixerings Bult Ø 13,8 för hål 8.1 - behandlat 115,00 SEK �

klämmor plattan 280220 / 280221

Längd: (a) Bredd: (b) Ø: (o) MS: (d) Vikt: 

39 mm  - 14 mm  - 0,03 kg

2-280223 Fixerings Bult Ø 17,8 för hål 10.1 - behandlat 115,00 SEK �

klämmor plattan 280220 / 280221

Längd: (a) Bredd: (b) Ø: (o) MS: (d) Vikt: 

41 mm  - 18 mm  - 0,05 kg

2-280224 Fixerings Bult Ø 21,8 för hål 16.1 - behandlat 115,00 SEK �

klämmor plattan 280220 / 280221

Längd: (a) Bredd: (b) Ø: (o) MS: (d) Vikt: 

47 mm  - 22 mm  - 0,10 kg

MS=Materialtjocklek; 
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Uppspänningsplatta US normen ANSI / ASME

Monteringsplattan kan man använda massor av lösningar som spännbultar, vinklar mm. Rörflänsar kan placeras snabbt på monteringplattan med 
hjälp av fästbultar. 28 mm som ger fastsättning av ytterligare verktyg, vilket möjliggör ett brett spektrum av användningsmöjligheter. Ytterligare 
storlekar finns tillgängliga på begäran. Det som följer med 150 lbs fastspänning plattan: 2x fastställande bultar Ø 15,5, 2x fastställande bultar  
Ø 18,9, 2x fastställande bultar Ø 22,2. Det som följer med 300 lbs fastspänning plattan: 2x fastställande bultar Ø 15,5, 2x fastställande bultar Ø 18,9, 
2x fastställande bultar Ø 22,2, 2x fastställande bultar Ø 25,2. Det som följer med 400-600 lbs fastspänning plattan: 2x fastställande bultar Ø 15,5,  
2x fastställande bultar Ø 18,9, 2x fastställande bultar Ø 22,2, 2x fastställande bultar Ø 25,2, 2x fastställande bultar Ø 28,2. För att utnyttja 
spännplattan i systemet 16, krävs kopplingselement som anslutningsbultar (artikelnr. 000562), kombinationsbultar (artikelnr. 000520), eller 
nedsättnings bussningar (artikelnr. 000546). För att utnyttja spännplattan i systemet 22, krävs kopplingselement som anslutningsbultar  
(artikelnr. 028022), kombinationsbultar (artikelnr. 002822), eller nedsättnings bussningar (artikelnr. 000544). 

2-280250.P Uppspänningsplatta 150 Ibs med bult - nitrerad 5.279,00 SEK �

för fläns US normen, ANSI / ASME B 16,5 150 lbs, från 1/2" till 8"

Längd: (a) Bredd: (b) Ø: (o) MS: (d) Vikt: 

350 mm 250 mm  - 25 mm 14,00 kg

2-280251.P Uppspänningsplatta 300 Ibs med bult - nitrerad 6.015,00 SEK �

för fläns US normen, ANSI / ASME B 16,5 300 lbs, från 1/2" till 8"

Längd: (a) Bredd: (b) Ø: (o) MS: (d) Vikt: 

350 mm 250 mm  - 25 mm 14,00 kg

2-280252.P Uppspänningsplatta 400-600 Ibs med bult - nitrerad 6.268,00 SEK �

för fläns US normen, ANSI / ASME B 16,5 400-600 lbs, från 1/2" - 6"

Längd: (a) Bredd: (b) Ø: (o) MS: (d) Vikt: 

350 mm 250 mm  - 25 mm 14,00 kg

2-280255 Fixerings Bult Ø 15,5 - behandlat 138,00 SEK �

klämmor plattan 280250 / 280251 / 280252

Längd: (a) Bredd: (b) Ø: (o) MS: (d) Vikt: 

39 mm  - 16 mm  - 0,03 kg

2-280256 Fixerings Bult Ø 18,9 - behandlat 138,00 SEK �

klämmor plattan 280250 / 280251 / 280252

Längd: (a) Bredd: (b) Ø: (o) MS: (d) Vikt: 

41 mm  - 19 mm  - 0,05 kg

2-280257 Fixerings Bult Ø 22,2 - behandlat 150,00 SEK �

klämmor plattan 280250 / 280251 / 280252

Längd: (a) Bredd: (b) Ø: (o) MS: (d) Vikt: 

45 mm  - 22 mm  - 0,10 kg

2-280258 Fixerings Bult Ø 25,2 - behandlat 219,00 SEK �

klämmor plattan 280251 / 280252

Längd: (a) Bredd: (b) Ø: (o) MS: (d) Vikt: 

50 mm  - 25 mm  - 0,14 kg

2-280259 Fixerings Bult Ø 28,2 - behandlat 230,00 SEK �

klämmor plattan 280252

Längd: (a) Bredd: (b) Ø: (o) MS: (d) Vikt: 

50 mm  - 28 mm  - 0,16 kg

MS=Materialtjocklek; 

� = Produkter som produserat till lager � = Produkter som produseras av order Förklaring se sidan 43

= Reptålig = Skydd mot svetsloppor = Rostskydd
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Hydralisk tving

Genom att använda den pneumatiska cylindern kan du automatisera fastspänning av dina 
komponenter, i syfte att maximera tids- och kostnadseffektivitet. Dessutom garanterar 
automation exakta mätningar, såsom klämtryck, cykeltider, etc. Med hjälp av adaptrar 
kan den pneumatiska cylindern korta versionen (Art nr 000850, 000851) monteras in i 
borrhålen. Den pneumatiska cylindern långa versionen (Pos 000855) är fäst med ett system 
28 gängade bussningen i de gängade borrhål. Via ett fördelningsblock (Art nr 000860) den 
pneumatiska cylindern är förbunden med kompressorn och kan manövreras vid ett drifttryck 
av 1 till 10 bar. Beroende på vilken typ av tryckcylindern, är lyftområdet 25 mm eller 50 mm. 
Genom manövrering av respektive slidventilen släpper trycket. 

0-000850 Hydraulisk cylinder, kort inkl. adapter system 16 2.864,00 SEK �

Kraft Vikt: 

F = 650 N vid 8 bar 0,90 kg

0-000851 Hydraulisk cylinder, kort inkl. adapter system 28 2.749,00 SEK �

Kraft Vikt: 

F = 650 N vid 8 bar 0,93 kg

0-000855 Hydralisk cylinder, lång för system 28 2.404,00 SEK �

Kraft Vikt: 

F = 350 N vid 8 bar 0,80 kg

0-000860 Luft koppling med 8 uttag för 8 luftslanger 2.634,00 SEK �

Vikt: 

0,14 kg
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Adapter plåt

Adapterplatta, speciellt utvecklad för att fästa skruvklämmor över system. 
Plattan är fastsatt på bordet med hjälp av klämbultar. Hålet i mitten används 
för att snabbt och säkert fästa skruvklämman. 

2-000570 Adapter plåt 28 -> 16 - behandlat / nitrerad 414,00 SEK �

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) Vikt: 

150 mm 50 mm 35 mm 0,94 kg

2-000571.N Adapter plåt 28 -> 22 - nitrerad 414,00 SEK �

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) Vikt: 

150 mm 50 mm 35 mm 1,09 kg

2-000572.N Adapter plåt 22 -> 16 - nitrerad 414,00 SEK �

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) Vikt: 

150 mm 50 mm 25 mm 0,83 kg

Snabbspännbult, övergång

Kombination snabb fästbulten, speciellt utvecklad för att skruva komponenter av 
större system till mindre system. Kulstorlek och spänningskraft motsvarar snabba 
spännbultar. Den fjärde kula som ligger i mitten minskar inre friktion och ökar 
handhjulets kraft. Den ny designade av snabb fästbulten avgår med O-ringarna, 
men det är fortfarande lätt att rengöra. Denna bult är inte tillåtet för att kombinera 
tabeller och U-bildade torg! 

2-000520 Snabbspännbult, övergång kort 28 -> 16 - behandlat 483,00 SEK �

Längd: (a) Ø: (o) SK: (k1) AM: (k3) ZK: (k2) Vikt: 

75 mm 40 mm 55 kN 10 Nm 10 kN 0,32 kg

2-002822 Snabbspännbult, övergång kort 28 -> 22 - behandlat 483,00 SEK �

Längd: (a) Ø: (o) SK: (k1) AM: (k3) ZK: (k2) Vikt: 

88 mm 40 mm 130 kN 15 Nm 15 kN 0,45 kg

2-002216 Snabbspännbult, övergång kort 22 -> 16 - behandlat 449,00 SEK �

Längd: (a) Ø: (o) SK: (k1) AM: (k3) ZK: (k2) Vikt: 

71 mm 35 mm 55 kN 10 Nm 10 kN 0,28 kg

SK=Skruvkraft; AM=Åtdragningsmoment; ZK=Dragkraft; 

� = Produkter som produserat till lager � = Produkter som produseras av order Förklaring se sidan 43

= Reptålig = Skydd mot svetsloppor = Rostskydd
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Att minska höljen

Förminskningsbussning, speciellt utvecklad för att fasta komponenter för mindre 
system på större system. Förminskningsbussning kan fastas i komponenterna 
och därigenom ge möjlighet att klämma fast dem med bultar i andra system. 
Förminskningsbussning passar för borrhål, men inte för avlånga slitsar. För att 
fästa reduktionsbussningen för system 22 krävs en lång klämbult. 

2-000545 Att minska höljen 16 -> 28 - behandlat 127,00 SEK �

Längd: (a) Ø: (o) Vikt: 

24 mm 32 mm 0,05 kg

2-000541 Att minska höljen 16 -> 22 - behandlat 127,00 SEK �

en lång fastspänning bult behövs

Längd: (a) Ø: (o) Vikt: 

24 mm 27 mm 0,04 kg

2-000543 Att minska höljen 22 -> 28 - behandlat 127,00 SEK �

en lång fastspänning bult behövs

Längd: (a) Ø: (o) Vikt: 

36 mm 32 mm 0,08 kg

Att minska höljen

Förminskningsbussning, speciellt utvecklad för fastspänning av komponenter 
för större system i mindre system. Förminskningsbussning kan sättas fast i 
komponenterna och därigenom ge möjlighet att klämma fast dem med skruvar 
i mindre system. Förminskningsbussning passar för borrhål och avlånga slitsar. 
För att fästa reduktionsbussningen för system 22 krävs en lång klämbult. 

2-000544 Att minska höljen 28 -> 22 - behandlat 127,00 SEK �

en lång fastspänning bult behövs

Längd: (a) Ø: (o) Vikt: 

35 mm 36 mm 0,10 kg

2-000546 Att minska höljen 28 -> 16 - behandlat 127,00 SEK �

Längd: (a) Ø: (o) Vikt: 

29 mm 36 mm 0,07 kg

2-000542 Att minska höljen 22 -> 16 - behandlat 127,00 SEK �

en lång fastspänning bult behövs

Längd: (a) Ø: (o) Vikt: 

23 mm 31 mm 0,05 kg



194

28 22 16 ANSLUTA ELEMENT

Adapter bössning

Adapter hylsa, speciellt utvecklad för att komponenter med större systemborrhål  
(ej lämplig för fastspänning med spännbultar). Genom att installera i ett skruvfäste  
kan den användas med komponenter i andra system. 

2-000547 Adapter bössning 16 -> 28 - behandlat 138,00 SEK �

Längd: (a) Ø: (o) Vikt: 

40 mm 31 mm 0,12 kg

2-000549 Adapter bössning 22 -> 28 - behandlat 138,00 SEK �

Längd: (a) Ø: (o) Vikt: 

25 mm 30 mm 0,04 kg

2-000548 Adapter bössning 16 -> 22 - behandlat 138,00 SEK �

Längd: (a) Ø: (o) Vikt: 

18 mm 24 mm 0,02 kg

Försänkt ansluter bult

Anslutningsbult, speciellt utformad för att ansluta bord från olika system. Alla 
komponenter kan kopplas samman mellan system som använder systemborrhålen. 

2-000562 Försänkt ansluter bult 28 <-> 16 - behandlat 230,00 SEK �

Längd: (a) Ø: (o) Vikt: 

34 mm 32 mm 0,12 kg

2-028022 Försänkt ansluter bult 28 <-> 22 - behandlat 230,00 SEK �

Längd: (a) Ø: (o) Vikt: 

36 mm 32 mm 0,11 kg

2-022016 Försänkt ansluter bult 22 <-> 16 - behandlat 207,00 SEK �

Längd: (a) Ø: (o) Vikt: 

27 mm 27 mm 0,15 kg

� = Produkter som produserat till lager � = Produkter som produseras av order
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Oljesten

För att behålla även ytan av tabellen svetsning och den andra Siegmund-subassemblines, 
bör en platt oilstone uteslutande användas för att ta bort skador eller svetsning 
pärlor. Vinkelslipar, tandade låsbrickor eller andra slipmedel bör aldrig användas. 
Med Siegmund-oilstone har du det perfekta verktyget att upprätthålla och nivå ut alla 
ojämnheter på den table´s ytan. Passar till icke-nitrerade svetsbord och tillbehör. 

2-000942 Oljesten för ytbehandling 150x50x25 150,00 SEK �

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) Vikt: 

150 mm 50 mm 25 mm 0,42 kg

2-000940 Oljesten för ytbehandling 200x50x25 184,00 SEK �

Längd: (a) Bredd: (b) Höjd: (c) Vikt: 

200 mm 50 mm 25 mm 0,56 kg

Set CleanBasic 8x 1 liter sprayflaska

SPECIALERBJUDANDE

Ren Basic är en vattenbaserad renare och som är lämplig för 
daglig rengöring av tabellen. Under normala förhållanden 
förhindrar anti-frätande komponenter bildandet av 
rost. Dock om rost ska visas som en följd av särskilt hög 
luftfuktighet, bör renare som innehåller vatten inte användas. 
Materialsäkerhetsuppgifter är tillgänglig online. 

2-000914.8

909,00 SEK
(istället för 1.016,00 SEK)

8x 000914

� = Produkter som produserat till lager � = Produkter som produseras av order
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CleanBasic

Ren Basic är en vattenbaserad renare och som är lämplig för daglig rengöring av tabellen. 
Under normala förhållanden förhindrar anti-frätande komponenter bildandet av rost. Dock om 
rost ska visas som en följd av särskilt hög luftfuktighet, bör renare som innehåller vatten inte 
användas. Materialsäkerhetsuppgifter är tillgänglig online. 

2-000914 CleanBasic 1 liter sprayflaska 127,00 SEK �

spray flaska 1 liter

Vikt: 

1,10 kg

2-000915 CleanBasic 5 liter 380,00 SEK �

kapseln 5 liter

Vikt: 

5,20 kg

Set CleanBasic 6x 5 liter

SPECIALERBJUDANDE

Ren Basic är en vattenbaserad renare och som är lämplig för 
daglig rengöring av tabellen. Under normala förhållanden 
förhindrar anti-frätande komponenter bildandet av 
rost. Dock om rost ska visas som en följd av särskilt hög 
luftfuktighet, bör renare som innehåller vatten inte användas. 
Materialsäkerhetsuppgifter är tillgänglig online. 

2-000915.6

2.047,00 SEK
(istället för 2.280,00 SEK)

6x 000915
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Antividhäftnings skydd med korrissionsskydd

Anti sprut är ett icke-flammible, vatten lösliga anti sprut agent, som skyddar svetsning bordet från följsamhet av 
svetsning fettstänk. Vid svetsning med anti sprut bildas inga giftiga eller skadliga ångor eller sönderdelningsprodukter. 
Anti sprut kan naturligtvis också användas över delar som ska svetsas (t.ex. stål, rostfritt stål, aluminium, galvaniserat 
delar). Om dessa delar skall målas därefter, har det torkade rest tas bort tidigare med ett lämpligt rengöringsmedel. 
Följande är lämplig: vatten, vattenlösning, sura och neutrala rengöringsmedel (t.ex. 2% av anti sprut cleaner i vatten). 
Inte lämplig är kall renare eller Klorerade kolväten. Anti sprut bör helst tillämpas med hjälp av en sprayflaska (växelvis 
med en borste, trasa, etc.). Anti sprut effekten fungerar lika i fuktig och torkade förhållanden. Svetsning fettstänk kan 
torkas bort enkelt efter svetsning är slutförd. Kostnaden för anti sprut när det används på daglig jämlikar kommit cirka 
20-30 EURO/m² per år. Materialsäkerhetsuppgifter är tillgänglig online. 

2-000924 Antividhäftnings skydd med korrissionsskydd 1 liter sprayflaska 150,00 SEK �

spray flaska 1 liter

Vikt: 

1,10 kg

2-000929 Antividhäftnings skydd med korrissionsskydd 1 liter flaska 334,00 SEK �

flaska 1 liter

Vikt: 

1,10 kg

2-000926 Antividhäftnings skydd med korrissionsskydd 5 liter 449,00 SEK �

kapseln 5 liter

Vikt: 

5,20 kg

� = Produkter som produserat till lager � = Produkter som produseras av order
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  16 22 28ANTIVIDHÄFTNING

Set Antividhäftnings skydd med korrissionsskydd 8x 1 liter sprayflaska

SPECIALERBJUDANDE

Anti sprut är ett icke-flammible, vatten lösliga anti sprut 
agent, som skyddar svetsning bordet från följsamhet av 
svetsning fettstänk. Vid svetsning med anti sprut bildas inga 
giftiga eller skadliga ångor eller sönderdelningsprodukter. 
Materialsäkerhetsuppgifter är tillgänglig online. 

2-000924.8

1.081,00 SEK
(istället för 1.200,00 SEK)

8x 000924

Set Antividhäftnings skydd med korrissionsskydd 6x 5 liter

SPECIALERBJUDANDE

Anti sprut är ett icke-flammible, vatten lösliga anti sprut 
agent, som skyddar svetsning bordet från följsamhet av 
svetsning fettstänk. Vid svetsning med anti sprut bildas inga 
giftiga eller skadliga ångor eller sönderdelningsprodukter. 
Materialsäkerhetsuppgifter är tillgänglig online. 

2-000926.6

2.427,00 SEK
(istället för 2.694,00 SEK)

6x 000926



www.siegmund.com/Vrailsystem

SKENA  

Flexibelt utrymme för exakt och snabb positionering...  

… För att uppfylla detta krav, erbjuder Siegmund den optimala lösningen - det nya 
järnvägssystemet med inbyggd rund skena.

På grund av den mycket exakt installation av vårt järnvägssystem, ett strukturerat 
arbetsutrymme med maximal precision och minimal tolerans öppnas. Det ger till exempel 
en avvikelse på ca. 2 mm med en längd på 25 meter (med lämplig mätutrustning för 
montering). Därför stora arbetsstycken kan tillverkas exakt.

Kombinationen av tabeller, anslutningsramar och tillbehör erbjuder otaliga kläm 
möjligheter i varje dimension. Genom att använda anslutningsramar med hjul kan du flytta 
tabeller och tillbehör på skenan enkelt och sätta ut i ett rutnät med 100 mm. På grund av 
mångsidigheten i järnvägssystemet kan du snabbt flytta, justera och klämma projekt av alla 
storlekar. Den Siegmund-järnvägssystemet står för kvalitet, precision och tidsbesparingar. 

... så flexibel och mobil när du behöver det!  

Ytterligare information om järnvägssystemet finns i vår 
Huvudkatalog eller på www.siegmund.com  

Denna QR-kod kommer leda dig 
direkt till all information om 
Siegmund-järnvägssystemet.  
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All information om våra järnvägssystem finns i Siegmunds produkt- och applikationskatalog. 
Du kan beställa vår huvudkatalog gratis, på sidan 242. 



www.siegmund.com/Vplatformsystem

PLATTFORM SYSTEM  

Kläm stora komponenter enkelt och exakt  

För att möta de ständigt växande utmaningar, och att alltid ligga 
steget före konkurrenterna när det gäller flexibilitet och precision, har 
vi speciellt utvecklat ett plattform system för dig. Den kan monteras 
för att skapa en strukturerad och noggrann arbetsutrymme av alla 
storlekar. Det är exakt i linje under installationen med hjälp av state-of-
the-art 3D-laserteknik. Resultatet ett rutnät med borrhål och stödlinjer, 
som avsevärt förenklar arbete med stora och tunga komponenter. 
Siegmunds spänn enheter erbjuder en mängd spänn alternativ, för att 
förbereda dig för alla framtida utmaningar.  
 
Plattformarna kan både förankras i golvet eller på golvet. 
För att skapa mer arbetsyta, kan plattformssystemet med bord utökas 
i framtiden. 
 
 

Ytterligare information om plattformssystemet finns i vår 
Huvudkatalog eller på www.siegmund.com  

Den här QR-koden leder dig direkt 
till all information om Siegmunds 
plattformssystem.  
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All information om våra plattformssystem finns i Siegmunds produkt- och applikationskatalog. 
Du kan beställa vår huvudkatalog gratis, på sidan 242. 



www.siegmund.com/Vpositioner
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LÄGESSTÄLLARE 

Sätt ni standard i produktivitet,  
ergonomi och kvalitet 

Med Siegmunds verktyg jobbar du på bästa möjliga sätt  
och ökar din produktivitet och kvalitet. Snabb och enkel  
hantering av arbetsstycken minskar icke-produktiva tider 
och bidrar också till ergonomiskt arbete.

Vi erbjuder ett brett sortiment av verktyg för alla svets-,  
montage- och underhållsarbeten. Vi är också glada att  
tillverka verktygen individuellt enligt era krav. 

En investering som betalar tillbaks.  

Ytterligare information om lägesställare finns i vår
Huvudkatalog eller på www.siegmund.com 

Den här QR-koden leder dig direkt 
till all information om Siegmunds 
lägesställare. 



®siegmund 205205

All information om våra lägesställare finns i flygbladet "Positionier".  
Du kan beställa det gratis på sidan 242. 
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METALL KONSTRUKTION 

JORDI SCHLOSSEREI, AARBURG (CH) 

Jordi Schlosserei-Metallbau AG har sedan 1995 skapat, planerat och utformat 
olika delar runt huset. Därför kombineras metall och bearbetas med andra 
material. Siegmunds svetsbord erbjuder en utmärkt grund för dessa olika 
verksamhetsområden.

I vårt praktiska exempel ser du produktion av en balkong för en lägenhet. 
För att kunna arbeta så snabbt och effektivt som möjligt, fästs de enskilda 
komponenterna i räcken på svetsbordet med stopp och skruvtvingar som  
svetsas ihop. 
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BEARBETNING AV ROSTFRITT STÅL

T. T. ROZSDAMENTES, BUDAPEST (HU) 

Företaget T. T. Rozsdamentes från Ungern grundades 1996 och producerar 
utrustning för industrikök och sjukhus samt delar till bilindustrin, som en logotyp 
för försäljningsställen till ett känt bilmärke.
 
Innan T. T. Rozsdamentes arbetade med Professional Extreme svetsbord tog  
produktionen av logotyperna mycket längre tid, eftersom metallen huvudsakligen  
böjdes på grund av den uppvärmda värmen under svetsprocessen och behövde 
tidskrävande omarbetningar. Siegmund svetsbord förhindrar böjning under 
svetsprocessen och säkerställer en högkvalitativ och ädel slutprodukt. 
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MOTORCYKELTEKNIK 

NORTON MOTORCYCLES, DERBY (UK) 

Norton Motorcycles, med säte i Storbritannien, har mer än 100 års erfarenhet 
inom motorcykelbyggandet och imponerar både professionell racing och 
ambitiösa hobbyåkare med sin unika design. Varje uppgift, från forskning och 
utveckling till tillverkning, konstruktion, provning och frakt av motorcyklar, utförs 
på fabriken Norton Hastings House.

För att säkerställa motorns högkvalitativa och stabilitet, arbetar Norton med 
Professional Extreme svetsbord från Siegmund. Bilderna visar hur delar av ramen 
kan sättas fast på svetsbordet och svetsas exakt genom att använda tvingar och 
vinklar med olika höjder. 
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STÅLBYGGNAD

SCHLOSSEREI MOOSBRUGGER GMBH, AU (AT) 

Metallbearbetningsföretaget Moosbrugger GmbH, som har drivits sedan 
1995, tillverkar en rad olika aggregat för stål- och krankonstruktion samt olika 
låsverksarbeten. Moosbrugger GmbH bygger på flexibilitet och hög kvalitet på 
Siegmund svetsbord för dessa många projekt.

I det här praktiska exemplet ser du produktionen av en upphöjd trädgårdssäng.  
I detta projekt läggs särskild vikt vid hållbarheten hos de material som används 
och produktionsnoggrannheten. Siegmunds svetsbord ger den perfekta 
arbetsgrunden för dessa krav. Genom att använda höga vinklar kan de enskilda 
delarna monteras snabbt och flexibelt på Professional Extreme svetsbordet och 
svetsas med stor noggrannhet. 
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PLÅTBEARBETNING 

W. NUSSER GMBH, SCHWABMUENCHEN (DE)

Visas är häftning av en underkonstruktion ram för ett metallhölje 
(livsmedelsindustrin). 

Ytan konsistens av Siegmund plasma-nitreras tabeller är mycket synlig 
efter många års tjänst. Den speciella ytan härdningsprocessen förhindrar 
vidhäftning av svetssprut. 
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LOCOMOTIVE KONSTRUKTION 

SIEMENS AG, MUENCHEN (DE)

Ett lok går genom flera arbetsstationer under produktionsprocessen 
vid fabriken i München. 

I den här arbetsstationen skalet av underredet är fastklämd, och 
ytterligare komponenter är spikade och svetsas. Installationen av 
golvpanelen sker också här, på grund av den speciellt utvecklad 
rotationsmekanism. 

Den 18 meter långa underredet har en totalvikt på ca. 10 ton. 



212

ROLLER 

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

En 80x20 m fabrikshallen var helt konstruerad med Siegmund support-och 
fundamentskenor. På grund av de extremt höga arbetsbelastning, var borrhålen 
förstärkta med glödgade bussningar. Installationen utfördes av Siegmund stöds 
av state-of-the-art 3D-laserteknik. 

Genom att använda en viss plattform som består av enskilda element, kan 
tillverkningsutrustning anslutas till järnvägssystemet. Plattform komponenter 
samt Siegmund tabeller kan vara slumpmässigt placerade och fastklämd, vilket 
skapar maximal flexibilitet. 

Illustrationer demonstrerar hur rollercoaster vagnar monteras och justeras på 
Siegmund tabeller, med hjälp av mallar som tillhandahålls av kunden. På grund 
av hög tillverkningsprecision, kan maximal säkerhet för karuseller garanteras. 
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VARVSINDUSTRIN 

NOBISKRUG GMBH, RENDSBURG (DE)

Att arbeta på sex Siegmund bord, båtvarv behöva upp till 5.600 meter av 
rörledningen för att bygga en lyxyacht. 

Exakt installation av rörsystem kräver minimal produktionstolerans. 
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STAINLESS STEEL PROCESSING 

JUERGEN HACKINGER, WALDKIRCHEN (DE)

Bilden visar produktionen av rostfritt stål balkong skena för en enda familj hem 
med en längd på 11 meter. 

Den grundläggande utrustning nyinredda verkstad består av Siegmund tabeller 
och verktyg. 
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BRIDGE CONSTRUCTION 

MATTHAEUS SCHMID, BALTRINGEN (DE)

Minimiproduktionstoleranser och maximal lastkapacitet på Siegmund support-
och stiftelseskenor, i kombination med tabeller på anslutningsramar, möjliggör 
exakt på millimetern byggandet av en 53 m lång Skywalk, som väger 70 ton. 
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PLÅTBEARBETNING 

HERZ ENERGIETECHNIK GMBH, 
PINKAFELD (AT)

Du kan se produktionen av en trä förgasare panna för timmer och trä briketter. 
Pannan är byggd på en Siegmund tabell med förkortade bordsben, eftersom 
större delen av svetsarbete under tillverkningsprocessen sker i den övre delen av 
arbetsstycket. 

För att kunna arbeta effektivt och snabbt, är gjutjärn rutor anpassade 
till storleken på pannan, fastspänd på bordet. Assisterad av magnetiska 
klämbultarna utsidan arkmaterial enligt pann kläms inom några sekunder, och 
kan uppsatt tillsammans efter bara några få handgrepp. 

Måtten på en panna är 1400 x 600 x 1400 mm, väger 515 kg. 
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PROTOTYPBYGGNADSVERKTYG 

MAN, POLAND (PL)

I Starachowice prototyper och "modeller" av bussar är byggda och sedan 
transporteras till München för stresstester. Efter genomförd testfasen, de kan 
gå i produktion. 

För att möta ständigt förändrade krav, har två olika system installerade. Ett 
system består av en Siegmund stöd-och fundament järnväg ovan golv, som 
fungerar som en bas för en installation av bordsskivor och U-rutor. Det andra 
systemet är en kombination av en Siegmund rund skena och Siegmund stöd-
och fundament järnväg, med fyra rörliga Siegmund tabeller på toppen. 

Illustrationer visar produktionen av en "mock-up" i det förinstallerade enhet. 
Den är utrustad med en ny generation av bussdörrar. De tillverkas på det 
andra systemet. 
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VÄXT TILLVERKNING

TBI INDUSTRIES GMBH,  
FERNWALD-STEINBACH (DE)

TBi Industries GmbH är en tysk kvalitetsproducent av svetsutrustning 
specialiserad på utveckling och produktion av svetsbrännare. Ett särskilt fokus 
är på svetsbrännartekniken och rengöringsutrustning för robotarsvetsning. 
Vid deras test- och utvecklingscenter används Siegmund svetsbord för 
provsvetsning.

På bilderna kan du se en provkörning med en svetsrobot.
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LJUSTEKNIK

RICHTER LIGHTING TECHNOLOGIES,  
HEUBACH (DE)

Richter Lighting Technologies GmbH har varit en erfaren utvecklare och 
tillverkare av belysnings- och arkitektoniska koncept sedan 1994. Det är särskilt 
viktigt för Richter att leverera effektiva, professionella och kostnadseffektiva och 
lättanvända produkter till sina kunder.

Här ser du installationen av en speciell armatur och en akustisk panel. Elektriskt 
ledande grafitborstar (självtillverkade) fästs på Siegmunds svetsbord. De är 
speciellt gjorda för att förhindra en elektrostatisk laddning under produktionen. 
Dessutom möjliggör borstarna enkel förflyttning  av de enskilda delarna och 
förhindrar skador på akrylglaset och profilerna. Siegmunds svetsbords parallella 
hålmönster garanterar ett jämnt arrangemang av penslarna.
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STÅLBYGGNAD

MARKTHALER GMBH & CO. KG,  
KAUFBEUREN (DE)

Illustrationer visar produktionen av en speciell behållare, som fungerar som en 
uppsamlingstank för borrvätskor. Det används i anläggnings att borra hål för 
fundament inlägg. Den ackumulerade hålet vätska samlas i den och rengöras. 
För att stabilisera borrhålet, är borrningen pumpats tillbaka efteråt. 

Genom att använda Siegmund tabeller inga mallar eller enheter måste 
produceras, minskar låg volym produktionstiden med 20 - 25%. 

Behållaren väger 6,4 ton och är 10 meter bred, ca. 2,5 m djup och 2,5 m hög. 
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MOTORCYKELTEKNIK 

WP PERFORMANCE SYSTEMS GMBH, 
MUNDERFING (AT)

Deras in-house testcenter bedriver statisk och dynamisk provning komponent. 
Beroende på material och stressituation testtiden är mellan 3 och 80 timmar 
per testobjekt. 

Illustrationer visar kvalitetskontroll av teleskoplastare rören. 
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RÄCKE KONSTRUKTION 

METALLBAU GOEPPEL, GROSSAITINGEN (DE)

Montering, skärning, slipning, svetsning, mätning - i den sofistikerade 
byggbranschen är det svårt att föreställa sig att arbeta utan moderna 
Spännsystem. Balustrad byggare hjälps av Siegmund svetsbord även under svåra 
järnvägsdesignprocesser. Med stöd av lämpliga böjningsanordningar finns det 
nästan inga begränsningar för kreativitet. Siegmund spännanordningar öppnar 
upp för exakt och effektivt arbete. 
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AUTOMATION, HÖJS OCH FÖRMEDLAR TEKNIK 

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

Bilden visar en teleskopskjutreglage för lastbilstillverkning som kontrolleras 
för sag och efterlevnad toleranser. 

Med hjälp av järnvägssystemet och U-rutor kran stoppen har ställts om. 
Stoppen tjänar lateron som fixturer för reglaget teleskop. 

Hela tillverkningen fram till slutbesiktning sker på Siegmund produkter. 

Ett skjutreglage teleskopisk är 8 meter lång, väger ca. 2 ton och har en 
belastning av ca. 1,5 ton. 
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HEATING TECHNOLOGY 

ETA HEIZTECHNIK GMBH, HOFKIRCHEN (AT)

En omrörare chef för ett flislager bygger på en Siegmund bord. 

Den produktionstiden per styck är ca. 1,5 timmarna. Det färdiga arbetsstycket 
har en diameter av 6 meter. 
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LOCOMOTIVE KONSTRUKTION 

VOITH TURBO, KIEL (DE)

Illustrationer visar produktionen av dieselhydrauliska lok. 

Plasma-nitreras tabeller är lite underhåll, vilket underlättar snabb 
eftermontering. Siegmund funktionella klämanordningar också 
möjliggör snabb bearbetning av låg produktionsvolym. 
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METALL KONSTRUKTION

HEINZ DUWE, LÅSSMED, GOETZIS (AT)

Sedan 2008 har Heinz Duwe specialiserat sig på produktion av små delar 
och små serier av olika stål och metalldelar. I sin verkstad har låssmed och 
svetsmästare Duwe varit beroende av Siegmunds kvalitet i många år. Tack vare 
det flexibla svets- och klämbordssystemet kan bordet anpassas till olika krav 
med bara några steg och lätt konverteras eller förlängas när som helst.

Du ser produktionen av en hyllkonstruktion samt ett specialbyggt extra 
bagageutrymme till en pick-up.



227

MALLAR

AGRIKON KAM KFT, KISKUNMAJSA (HU)

Sedan 1993 har Agrikon Kam Kft. tillverkar förarhytter för byggmaskiner, 
traktorer och arbetsfordon. För svetsning av de enskilda komponenterna i 
hytterna räknar Agrikon Kam Kft. med kvaliteten och tillförlitligheten hos 
svets- och klämborden från Siegmund.

I den här serien av bilder kan du se monteringen av mallar för produktion av 
kranhytter. De fina justerbara klämmorna och hållarna möjliggör en exakt 
klämning och svetsning av mallarna utan böjning. Om det är nödvändigt att 
ändra mallen, skulle en omställning av inställningen kunna ske inom kort, tack 
vare de flexibelt tillämpliga tillbehören.
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METALLKONSTRUKTION OCH PLÅTBEARBETNING

STERN EDELSTAHL, GEIERSTHAL (DE)

Företaget "Stern Edelstahl GmbH" från Tyskland bygger på erfarenheter 
från många generationer och erbjuder kompetent service inom 
rörledningskonstruktion, anläggningskonstruktion, vatten och avloppsteknik 
samt plåtbearbetning. För att alltid erbjuda sina kunder högsta kvalitet och 
pålitlighet tillverkar Stern Edelstahl sina produkter på Siegmunds svetsbord och 
den nya Siegmund Workstation. 

Vi fick chansen att själva se hur plåt och rördelar tillverkades på Professional 
Extreme svetsbord. Tack vare den snabba omställningen av svetsbordens 
uppsättning och höga precision kan "Stern Edelstahl" producera effektivt och 
konkurrensmässigt och erbjuda sina kunder högkvalitativa produkter.
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SPECIALDESIGNAD 

METALLKONSTRUKTION BOEHM GMBH, 
EICHSTAETT (DE)

Här kan du se hur en akut trappa till cafeterian för en mellanskola är byggt på 
toppen av flera sammankopplade Siegmund tabeller. 

Badkaret formade konstruktionen väger ca. 4 ton, och det svetsas ihop från 
15 mm stålplåt delar. Trappan är 10 m lång, 1,35 m breda och 1,60 m höga. 
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VERKTYGSMASKINER OCH ANLÄGGNINGSKONSTRUKTION 

GROB-WERKE GMBH & CO. KG,  
MINDELHEIM (DE)

Underlättas av Siegmund tabeller, är kundens behov för att bygga komplexa 
maskiner, uppfylls. 

Den sofistikerade Siegmund Systemet underlättar snabb och flexibel 
montering av spännanordningar, presenterar en tidsbesparande lösning för låg 
volymproduktion eller egen design. 
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TÅG KONSTRUKTION 

STADLER BUSSNANG AG, BUSSNANG (CH)

En huv och krockmoduler för en rälsbuss tillverkas. De är gjorda av aluminium, 
liksom andra enskilda delar, och tillverkas på Siegmund borden. Efteråt 
komponenterna monteras och svetsas samman för att skapa en rälsbuss. 
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ELDSTAD FRONTER 

GREUB, LOTZWIL (CH)

Illustrationer visar tillverkning av skräddarsydda glas fronter för eldstäder. Den 
exakta yttextur av Siegmund tabeller i kombination med sina flexibla tillbehör, 
öka produktiviteten av stycketillverkning av 20 till 30%. 
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HÖGTRYCKS VÄXTER 

BHDT GMBH, HOENIGSBERG (AT)

Siegmunds svetsbord underlättar prefabrice av isometriska linjer. På grund 
av den höga precisionen av svetsborden kan de mellanliggande och slutliga 
mätningar kontinuerligt utförs. Detta innebär inte bara att leda till en 
besparingspotential på direkt arbete t.ex. montering, det minskar också 
omarbetningar. 
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MASKIN KONSTRUKTION

KUHN-GELDROP BV, GELDROP (NL)

Kuhn-Geldrop BV har sedan februari 2009 varit en del av den internationella 
KUHN-koncernen, som säljer jordbruksmaskiner och fordon. Anläggningen 
i Geldrop är ansvarig för utveckling och produktion av balpressar och 
inplastare.

I vårt exempel ser du produktionen av en höpress. För att få den största 
möjliga arbetsytan kopplades två Siegmund svetsbord ihop. Således är en 
exakt och enkel fastsättning och svetsning av de långa komponenterna möjlig.
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SKÅPSYSTEM 

KALFÉM, HUNGARY (HU) 

Sedan 1993 producerar Kalfém individuella lösningar för hyllsystem och 
skåpsystem i Ungern. Kunderna är förutom kända bensinstationer mindre 
företag och privatpersoner.

På bilderna kan du se tillverkningen av ett fodral för ett verktygsskåp. 
Alla produktionssteg utförs på Siegmunds svetsbord. Tack vare korta 
uppställningstider och hög noggrannhet kan Kalfém hålla sig till 
konkurrenskraftiga produktionskostnader samtidigt som den erbjuder 
högsta kvalitet till sina kunder. 
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METALL KONSTRUKTION 

KVALITET PÅ HJUL, COESFELD (DE)

Som den tyska marknadsledaren för jordbruksliftar, har Krampe byggt upp 
släpvagnar i över trettio år i Coesfeld, Westfalen Dem är specialiserade på 
utveckling och konstruktion av skräddarsydda transportlösningar för jord- och 
skogsbruk, byggbranschen, avfallshanteringsföretag och kommuner. 

På bilderna kan man se tillverkningen av en aluminium baklucka för en 
lastbilsvagn med en sköld för lossning. Komponenterna kommer att klibbas och 
svetsas på Professional Extreme 8.7 svetsbord. 
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AUTOMATION, HÖJS OCH FÖRMEDLAR TEKNIK

MA METAL CONSTRUCTION, DIEBURG (DE)

Från trappor, carport och takterrasser upp till speciella konstruktioner - det 
stora sortimentet av MA Metal Construction i Dieburg, Tyskland, kräver solid, 
pålitlighet och exakt material för arbete.

Vi fick chansen att se hur ett transportsystem för köttprodukter gjordes på ett 
Professional Extreme 8.7 svetsbord. Endast svetsarbetet tog cirka 35 timmar. 
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STÅLBYGGNAD

SCITEEX, WARSAW (PL) 

Fritt expanderbar - Mer arbetsyta, mer flexibilitet.  

Om du har stora komponenter som kräver en sömlös och platt klämma, är 
plattformssystem som är gjorda av lakan eller bord en uppenbar lösning som 
redan har uppnåtts av många kunder.

Mängden uppföljningsorder för dessa system visar att dessa lösningar 
verkligen visar sig vara värda. Din stora fördel i slutändan är att producera 
stora komponenter exakt och snabbt. 
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METALL KONSTRUKTION 

METAL KONSTRUKTION, KUENZLE, 
WEINFELDEN (CH)

Kuenzle Metallbau AG är ett företag som är experter på att arbeta med metall. 
De tillverkar olika produkter runt byggnader för arkitekter, byggentreprenörer 
och privatpersoner. Perfekt planering och optimalt utrustade arbetsplatser 
utgör grunden för hög flexibilitet och noggrannhet. Hantverkets högkvalitativa 
produkter produceras på Siegmunds svetsbord. 

Vårt exempel visar framställningen av ett balkongräcke med profiler för en 
glasvägg. Att arbeta så effektivt och snabbt som möjligt, stopp och vinklar fästs 
som en monteringsram på ett Professional Extreme svetsbord som matchar 
storleken på räcket. Således kan de enskilda delarna klämmas och svetsas 
samman genom ett par enkla steg vilket bara tar några sekunder.
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METALL KONSTRUKTION 

GETZNER TEXTIL AG, BLUDENZ (AT)

Getzner Textil, grundat 1818, är den ledande tillverkaren av högkvalitativa 
afrikanska kläder damasks och är bland de ledande leverantörerna av modetyg 
för skjortor. Corporate mode samt tekniska tyger avrunda den innovativa 
produktsortimentet. Den innovativa sätt, vilket de anställda i Getzner Textil AG 
tycker är en av de viktigaste skälen företaget kan upprätthålla och expandera sin 
framkant i många företag och produktområden både ur ett strategiskt, liksom 
ett operativt perspektiv, och även om jobbet förändras ständigt. För att kunna 
anpassa och utöka områden i produktionen snabbt och effektiv, Arbetar Getzner 
med svetsbord och spännsystem från Siegmund. Du kan se produktionen av 
kollisionsskydd för en högspänningskabel samt produktion av en särskild bord 
för doseringssystem. Efter en svetsprocess på ca. 9 till 10 timmar, special borden 
vänds och behållarna (3x 1000 liter) för textilproduktion bifogas.
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METALL KONSTRUKTION 

BAX METAAL, BERGEIJK (NL) 

I mer än 25 år har Bax Metaal från Nederländerna stått för kunskap, kvalitet 
och tillförlitlighet när det gäller skräddarsydda plåt och rörkonstruktioner gjorda 
av rostfritt stål, aluminium och svartstål. Bax Metaal förlitar sig på kvaliteten 
på svets och spännbord från världsledande företaget Siegmund. Innan den 
faktiska produktionen börjar är de enskilda projekten utvecklade tillsammans 
med kunden i egen designavdelning. 3D-modellerna från Siegmund erbjuder 
en idealisk grund för en noggrann och snabb planering av svetsanordningen. 
Tillverkningen och genomförandet av de enskilda projekten kan sedan bedömas 
tillsammans med kunden.
Efter noggrann planering tillsammans med kunden startar vi produktionen. 
När det gäller produktionen, är effektivitet och precisionen viktig för Bax Metaal, 
vilket är anledningen till att nästan alla produktionssteg utförs på Siegmunds 
svetsbord. Tack vare den flexibla arbetsytan, kan olika projekt genomföras med 
hög noggrannhet. De korta omställningstider gör det också möjligt för Bax 
Metaal att vara konkurrenskraftiga och hitta effektiva och ekonomiska lösningar 
för varje projekt. 
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SIEGMUND TRYCKT MEDIA 

PRODUKT OCH TILLÄMPNINGSKATALOG 
MED 768 SIDOR 

• Fullständig översikt över vårt hela sortiment
• Speciella mönster som t-spår bord, åttkantiga bord och många fler
• Artiklar i lager är markerade
• Detaljerad teknisk information
• Applikationsprover för varje artikel
• Omfattande information om Siegmund-plattformen och järnvägssystemet
• stor variation med tillbehörsset
• Massor av intressanta praktiska exempel
• länk till produktvideo
• Information om företaget
• Tillgänglig på 32 olika språk
• alla priser

En produkt och tillämpningskatalog  
på ditt eget språk finns tillgänglig. 

Produkt och tillämpningskatalog 
med 768 sidor

TRYCKT MEDIA 

Kampanjblad 
sidor 

Kampanjblad Lägesställare Produkter & Kampanjer 
sidor 

Hör av dig, så skickar vi information till dig  
kostnadsfritt. Du kan mejla din beställning  
till info@nordicmachine.se eller ringa oss, 0414-312 65. 

Adress / Kontakt / Företags stämpel 



BESTÄLLNINGSFORMULÄR 

Adress / Kontakt / Företags stämpel 

Vänligen ring mig 
Jag är intresserad av att hyra i ......... månader 
Jag vill ej ha ytterligare produktinformation 

Kvantitet Artikelnr. Titel Pris per enhet Totalt pris

SKICKA BESTÄLLNINGSFORMULÄRET TILL DIN ÅTERFÖRSÄLJARE. 

Samtliga priser är exkl. moms och frakt.   

Alla texter, bilder och designelement är upphovsrättsskydda av Bernd Siegmund GmbH. Ingen del av denna katalog får redigeras analogt eller digitalt eller i annat läge, 
kan multipliceras eller publiceras ur katalogen utan skriftligt godkännande från den juridiska ägaren. Brott begås.
© 2018 Bernd Siegmund GmbH



Övertyga dig själv om kvaliteten på våra produkter 
och besök oss i vår utställningsmonter.   

Vi ser fram emot att träffa er.  

TILLVERKARE: 

DIN PARTNER FÖR SVETS OCH FASTSPÄNNINGSBORD: 

Bernd Siegmund GmbH 
Landsberger Str. 180
86507 Oberottmarshausen 
Tyskland (Bayern) 
Tel. (0049) 0 82 03 / 96 07 - 0 
Fax (0049) 0 82 03 / 96 07 - 33 
E-Mail: info@siegmund.com
www.siegmund.com

KOMMANDE MÄSSOR:

  Svets och Tillbehör i Ystad AB
Koppargatan 19
271 39 Ystad
Tel. (0046) 0411 / 55 36 00
order@svetsochtillbehor.se
www.svetsochtillbehor.se

  Svetsteknik i Kristianstad AB
Kabelvägen 8
291 62 Kristianstad
Tel. (0046) 044 / 282800
order@svetsteknik-ksd.se
www.svetsteknik-ksd.se

Lundqvist Maskin & Verktyg AB
Smidesvägen 5
171 41 Solna
Tel. (0046) 086 / 45 33 30
Christian.tornquist@lundqvist.se
www.lundqvist.se

  Svetsmaskinservice AB
Aröds Industriväg 16
422 43 Hisings Backa
Tel. (0046) 031 / 52 44 66
info@svetsmaskinservice.se
www.svetsmaskinservice.se

Bernd Siegmund GmbH 
Aehrenstrasse 29
86845 Grossaitingen 
Tyskland (Bayern)

Fram till 31/12 2018 kan  
du nå oss som vanligt:

Ny adress – Vi har flyttat!
VÅR NYA ADRESS FR O M 01/01 2019:

Euroblech, Hannover
23.10. – 26.10.2018
Hall 14, Monter K18

BAU, Muenchen
14.01. – 19.01.2019
Hall C6, Monter 332

intec, Leipzig
05.02. – 08.02.2019
Hall 5, Monter B22/C23

Blechexpo, Stuttgart
05.11. – 08.11.2019
Hall 7, Monter 7316
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