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AKCESORIA
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Bez: ST Box
Name: Sub Table Box
Tag: Tabelle 1 (Text, Bild, 3 Spalten) / K-Table_1
Musterseite: Tabelle 1 (Text, Bild, 3 Spalten) / K-Table_1
Erzeugt am: 2018-01-29 08:44:26
zuletzt geändert am: 2018-01-29 10:52:18
von: michi

1d68ffe6b61c884ee297ee61746786c6
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a

b

c

AKCESORIA

Sub Table Box

Opis:

Zawsze masz pod ręką swoje narzędzia podczas 
pracy z Siegmund ST Box. Utwórz swoją przestrzeń 
do przechowywania i organizacji przy stole 
spawalniczym.

ST Box może być załadowany maksymalnie do 
ok. 100 kg. Każda szuflada ma maksymalne 
obciążenie ok. 50 kg.

Całkowite zamknięcie chroni zawartość szuflad 
przed zabrudzeniem i spryskaniem spoiny.

Niezależnie od wielkości stołu lub ożebrowania, 
ST Box może być przymocowany do każdego stołu 
spawalniczego Siegmund.

Przy dostawie otrzymasz również instrukcję do 
samodzielnego montażu. Potem można łatwo 
przymocować ST Box do stołu spawalniczego.

004210 004215

004200 004205

280900 281900
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AKCESORIA

Długość: (a) Szerokość: (b) Wysokość: (c) Waga: Nr artykułu

Sub Table Box do systemu 28
- lakierowany /-e 630 mm 510 mm 420 mm 36,00 kg 2-280900

1.278,- 
�

Sub Table Box dla System 28 Basic
- lakierowany /-e 630 mm 510 mm 420 mm 34,30 kg 2-281900

1.278,- 
�

Szuflada 60 mm
590 mm 400 mm 60 mm 7,10 kg 2-004200

517,- 
�

Szuflada 120 mm
590 mm 400 mm 120 mm 8,70 kg 2-004205

593,- 
�

Szuflada 180 mm
590 mm 400 mm 180 mm 9,10 kg 2-004210

636,- 
�

Szuflada 240 mm
590 mm 400 mm 240 mm 9,50 kg 2-004215

679,- 
�

� = Produkt jest dostępny w magazynie ; � = Produkt jest dostępny na zamówienie; Wyjaśnienia na stronie 84



Bez: Werkzeugwagen / Werkzeugwagen kompakt
Name: Werkzeugwagen / Werkzeugwagen kompakt
Tag: Tabelle 4 (Doppelseite) / K-Table_4
Musterseite: Tabelle 4 (Doppelseite) / K-Table_4
Erzeugt am: 2016-07-22 11:45:30
zuletzt geändert am: 2016-07-22 11:45:30
von: ms$xu%pp

fede09e4682b9c46ea67cae13ad943b9
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AKCESORIA

Wózek na narzędzia

Opis:

Wózek narzędziowy oferuje wystarczającą 
przestrzeń, idealny przegląd i łatwy dostęp do 
akcesoriów Siegmund. Duże kątowniki mogą być 
bezpiecznie przechowywane we wnęce wózka. 
Narzędzia mogą być szybko transportowane do 
różnych stanowisk pracy, dzięki kółkom.

280910 280915

Długość: (a) Szerokość: (b) Wysokość: (c) Waga: Nr artykułu

Wózek na narzędzia
- lakierowany /-e
- Max. całkowite ociążenie 240 kg

650 mm 900 mm 1020 mm 50,00 kg 2-280910
2.656,- 

�

Plandeka
- dla wózka na narzędzia 280910

2-280915
1.029,- 

�

� = Produkt jest dostępny w magazynie ; � = Produkt jest dostępny na zamówienie; Wyjaśnienia na stronie 84
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AKCESORIA

Wózek na narzędzia kompaktowy

Opis:

Kompaktowy wózek na narzędzia zapewnia zawsze 
idealny porządek w posiadanych narzędziach oraz 
bardzo łatwy do nich dostęp, Oferuje wystarczającą 
ilość miejsca na akcesoria Siegmund - praktyczne, 
duże przegrody kwadratowe oraz bezpieczne 
przechowywanie. Narzędzia mogą być szybko 
przenoszone do różnych stanowisk pracy, kiedy 
jest to potrzebne. Wózek narzędziowy może 
być umieszczony i przechowywany pod stołem 
spawalniczym, co pozwala zaoszczędzić dużo 
miejsca.

280911 280916

Długość: (a) Szerokość: (b) Wysokość: (c) Waga: Nr artykułu

Wózek na narzędzia kompaktowy
- lakierowany /-e 1000 mm 650 mm 640 mm 59,00 kg 2-280911

2.656,- 
�

Plandeka
- do wózka na narzędzia kompaktowego 280911

2-280916
1.029,- 

�

� = Produkt jest dostępny w magazynie ; � = Produkt jest dostępny na zamówienie; Wyjaśnienia na stronie 84



Bez: Werkzeugwand / Modulare Werkzeugwand
Name: Werkzeugwand / Modulare Werkzeugwand
Tag: Tabelle 4 (Doppelseite) / K-Table_4
Musterseite: Tabelle 4 (Doppelseite) / K-Table_4
Erzeugt am: 2016-07-22 11:45:30
zuletzt geändert am: 2016-07-22 11:45:30
von: ms$xu%pp

e7da9cd61bcc48f14c8242a1c4046342
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AKCESORIA

Ścianka narzędziowa

Opis:

Dzięki ściance na narzędzia akcesoria firmy 
Siegmund zawsze są pod ręką. Można ją łatwo 
przymocować do stołu za pomocą trzpieni lub 
do ściany za pomocą śrub.

280912

Długość: (a) Szerokość: (b) Wysokość: (c) Waga: Nr artykułu

Ścianka narzędziowa
- lakierowany /-e 800 mm 100 mm 800 mm 22,50 kg 2-280912

1.014,- 
�

� = Produkt jest dostępny w magazynie ; � = Produkt jest dostępny na zamówienie; Wyjaśnienia na stronie 84
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AKCESORIA

Modułowa ścianka narzędziowa

Opis:

Dzięki modułowej ściance narzędziowej 
możesz stworzyć indywidualne miejsce 
do przechowywania swoich akcesoriów i 
komponentów. 

Moduł 280930 jest odpowiedni dla zacisków 
śrubowych, pryzm i trzpieni.

Moduł 280931 (bez uchwytu) jest odpowiedni 
tylko dla pryzm i trzpieni.

Za pomocą wieszaka 280936 można zawiesić 
na ściance wszystkie elementy z otworami 
systemowymi typu 28.

Niezbędna tylna płyta ścianki nie jest zawarta 
w dostawie. Naszym zdaniem najlepiej nadaje 
się do tego sklejka o grubości min. 5 cm.

280936

280930 280931

Długość: (a) Szerokość: (b) Wysokość: (c) Ø: (o) Waga: Nr artykułu

Moduł do ścianki narzędziowej
- lakierowany /-e 500 mm 100 mm 110 mm 28 mm 2,20 kg 2-280930

301,- 
�

Moduł do ścianki narzędziowej bez rękawów
- lakierowany /-e 500 mm 100 mm 110 mm 28 mm 1,90 kg 2-280931

201,- 
�

Wieszak do ścianki narzędziowej
- oksydowany/-a 37 mm 28 mm 0,10 kg 2-280936

14,- 
�

Zestaw Moduł do ścianki narzędziowej
- zawiera 2x 280930, 2x 280931, 5x 280936.10

2-280930.Set
1.469,- 

�

� = Produkt jest dostępny w magazynie ; � = Produkt jest dostępny na zamówienie; Wyjaśnienia na stronie 84



Bez: Schweißschutzwand / Masseanschluss
Name: Schweißschutzwand / Masseanschluss
Tag: Tabelle 4 (Doppelseite) / K-Table_4
Musterseite: Tabelle 4 (Doppelseite) / K-Table_4
Erzeugt am: 2016-07-22 11:45:30
zuletzt geändert am: 2016-07-22 11:45:30
von: ms$xu%pp

81725757f0e7189b81e6681d407931e5
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AKCESORIA

Ochronna ścianka spawalnicza

Opis:

Za pomocą ochronnej ścianki spawalniczej można 
podzielić stół na dwa obszary pracy. Pozycja i 
wielkość obszarów pracy ustalana jest zgodnie z 
zapotrzebowaniem. Ścianka chroni oba obszary 
przez odpryskami z sąsiedniego miejsca pracy. 
Wykonana jest z aluminium i mocowana za pomocą 
dwóch trzpieni. 

(Ochronna ścianka spawalnicza może ulec 
zarysowaniom w procesie produkcyjnym).

280980

Długość: (a) Szerokość: (b) Wysokość: (c) Waga: Nr artykułu

Ochronna ścianka spawalnicza
- lakierowanie kolorowe za dopłatą na specjalne zamówienie 1600 mm 50 mm 800 mm 23,00 kg 2-280980

689,- 
�

� = Produkt jest dostępny w magazynie ; � = Produkt jest dostępny na zamówienie; Wyjaśnienia na stronie 84
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AKCESORIA

Podłączenie uziemienia Komfort

Opis:

Połączenie uziemienia zapewnia 100% kontakt 
do stołu spawalniczego. Tak więc nie wystepuje 
ryzyko przegrzania. Szybki i pewny montaż 
poprzez otwór systemowy.

Ładowanie do 500 Amper,
Przekrój kabla 70-95 mm².

000810

Waga: Nr artykułu

Podłączenie uziemienia Komfort
0,66 kg 2-000810

177,- 
�

� = Produkt jest dostępny w magazynie ; � = Produkt jest dostępny na zamówienie; Wyjaśnienia na stronie 84



Bez: Bürste / Brennerhalter
Name: Bürste / Brennerhalter
Tag: Tabelle 4 (Doppelseite) / K-Table_4
Musterseite: Tabelle 4 (Doppelseite) / K-Table_4
Erzeugt am: 2016-07-22 11:45:30
zuletzt geändert am: 2016-07-22 11:45:30
von: ms$xu%pp

b6930eaabca1adadc59f403d0f7d19a1

330

AKCESORIA

Szczotka

Opis:

Szczotka o średnicy 30 mm pozwala na 
dokładne czyszczenie wszelkiego rodzaju 
otworów systemu 28 mm. Zgromadzone 
w nich zabrudzenia można przy jej użyciu 
usunąć bez wysiłku.

280820 280820.10

Ø: (o) Waga: Nr artykułu

Szczotka Ø 30 z ochronną nasadką
- z ochronną nasadką 30 mm 0,06 kg 2-280820

77,- 
�

Szczotka Ø 30 do wiertarek / op. 10 szt.
30 mm 0,06 kg 2-280820.10

234,- 
�

� = Produkt jest dostępny w magazynie ; � = Produkt jest dostępny na zamówienie; Wyjaśnienia na stronie 84
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AKCESORIA

Uchwyt do palnika

Opis:

Uchwyt do palnika może być umieszczony w 
każdym otworze systemowym, stanowiąc podporę 
do palnika spawalniczego.

280920

Wysokość: (c) Waga: Nr artykułu

Uchwyt do palnika
- oksydowany/-a 200 mm 0,50 kg 2-280920

115,- 
�

� = Produkt jest dostępny w magazynie ; � = Produkt jest dostępny na zamówienie; Wyjaśnienia na stronie 84



Bez: Inbusschlüssel
Name: Inbusschlüssel
Tag: Tabelle 4 (Doppelseite) / K-Table_4
Musterseite: Tabelle 4 (Doppelseite) / K-Table_4
Erzeugt am: 2016-07-22 11:45:30
zuletzt geändert am: 2016-07-22 11:45:30
von: ms$xu%pp

21ef5d264b0f9644d0ed0a152f75d125
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AKCESORIA

Klucz sześciokątny 6

Opis:

Klucz sześciokątny nr 6 to praktyczna pomoc w 
szybkim i łatwym dokręcaniu trzpieni. 
Polecany jest dla trzpieni mocujących, zacisków 
śrubowych i małych kątowników uniwersalnych.

280852.1 280852

Waga: Nr artykułu

Klucz sześciokątny 6
- żółty 0,09 kg 2-280852.1

57,- 
�

Klucz sześciokątny 6
- czerwony 0,50 kg 2-280852

57,- 
�

� = Produkt jest dostępny w magazynie ; � = Produkt jest dostępny na zamówienie; Wyjaśnienia na stronie 84
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AKCESORIA

Klucz sześciokątny 14

Opis:

Klucz sześciokątny nr 14 służy do 
dokręcania trzpieni pozycjonujących oraz 
dużych kątowników uniwersalnych.

280854

Waga: Nr artykułu

Klucz sześciokątny 14
0,45 kg 2-280854

57,- 
�

� = Produkt jest dostępny w magazynie ; � = Produkt jest dostępny na zamówienie; Wyjaśnienia na stronie 84



Bez: Schraubstock
Name: Schraubstock
Tag: Tabelle 1 (Text, Bild, 3 Spalten) / K-Table_1
Musterseite: Tabelle 1 (Text, Bild, 3 Spalten) / K-Table_1
Erzeugt am: 2018-02-01 15:03:44
zuletzt geändert am: 2018-02-01 15:03:44
von: michi

90c84b619f17859d4f8529a7fb2ee258
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AKCESORIA

Imadło

Opis:

Podstawowym wyposażeniem każdego 
warsztatu jest niezawodne imadło szczękowe. 
Nasze imadło stołowe Siegmund zapewnia 
lepszą produktywność.

Do zamocowania imadła potrzebne są 
trzpienie szybkomocujące, a w razie potrzeby - 
redukujące tuleje.

004302

004300 004303
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AKCESORIA

Długość: (a) Ø: (o) Waga: SK: AM: ZK: Nr artykułu

Imadło szczękowe 100 do systemu 16 / 22 / 28
- z otworami 28 mm
- szerokość zakresu 83 mm

14,00 kg 2-004300
632,- 

�

Imadło standardowe 125 do systemu 16 / 22 / 28
- z otworami 28 mm
- szerokość zakresu 150 mm

14,00 kg 2-004303
766,- 

�

Imadło szczękowe 125 do systemu 16 / 22 / 28
- z otworami 28 mm
- szerokość zakresu 150 mm

19,40 kg 2-004302
990,- 

�

Trzpień szybkomocujący krótki
- do łączenia 2 elementów
- oksydowany/-a
- dokręcany

95 mm 28 mm 0,54 kg 220,00 kN 25,00 Nm 25,00 kN 2-280510
196,- 

�

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia; ZK=Siła rozciągania; � = Produkt jest dostępny w magazynie ; � = Produkt jest dostępny na zamówienie; Wyjaśnienia na stronie 84



Bez: Transportbügel
Name: Transportbügel
Tag: Tabelle 1 (Text, Bild, 3 Spalten) / K-Table_1
Musterseite: Tabelle 1 (Text, Bild, 3 Spalten) / K-Table_1
Erzeugt am: 2016-07-22 11:45:30
zuletzt geändert am: 2016-07-22 11:45:30
von: ms$xu%pp

cca57745961b08734d7659feea6723f3
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AKCESORIA

Uchwyt transportowy

Opis:

Uchwyt transportowy z płytą mocującą ma nośność 
1800 kg (z 2x 280510) / 1000 kg (z 2x 002822). 
Jest on stosowany do bezpiecznego i łatwego 
przenoszenia stołów spawalniczych i innych 
ciężkich elementów wyprodukowanych przez firmę 
Siegmund. Mocowanie następuje szybko i prosto 
za pomocą co najmniej 2 trzpieni mocujących.

Podczas stosowania uchwytów transportowych 
należy stosować ogólne przepisy dotyczące 
uchwytów transportowych. W zależności od 
sposobu zastosowania nośność może ulec 
znacznemu zmniejszeniu. W czasie transportu stół 
może być podnoszony na wysokość większą niż 
100 mm, nikt nie może znajdować się pod stołem.

Ponadto uchwyt transportowy można używać jako 
proste mocowanie do pasów napinających.

Dla własnego bezpieczeństwa, należy przestrzegać 
następujących rad: Nakrętki pierścienia powinny 
być całkowicie dokręcone. Nakrętki pierścienia 
powinny być ułożone w poziomie i pokrywać się 
z powierzchnią nośną. Długość gwintu musi być 
wystarczająca. Unikać ciągnięcia na boki.

000835.N 000830.N

000830.N.T1 000831

Ø 100 mmØ 50 mm
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AKCESORIA

= Twardość i 
długowieczność =

Ochrona przed 
przywieraniem odprysków 
spawalniczych

= Zabezpieczenie przez 
korozją

Długość: (a) Szerokość: (b) Wysokość: (c) Waga: Nr artykułu

Uchwyt transportowy z płytą mocującą azotowany
- nośność 1800 kg (z 2x 280510)
- nośność 1000 kg (z 2x 002822)

150 mm 150 mm 25 mm 4,70 kg 2-000830.N
201,- 

�

Płyta mocująca 150x150x25 do uchwytu transportowego
150 mm 150 mm 25 mm 3,90 kg 2-000830.N.T1

148,- 
�

Uchwyt transportowy bez płyty mocującej
0,70 kg 2-000831

57,- 
�

Uchwyt transportowy azotowany
- nośność 2500 kg (z 2x 280510)
- nośność 1000 kg (z 2x 002822)
- nośność 700 kg (z 2x 160510)

200 mm 100 mm 165 mm 4,50 kg 2-000835.N
378,- 

�

� = Produkt jest dostępny w magazynie ; � = Produkt jest dostępny na zamówienie; Wyjaśnienia na stronie 84

2500 Kg

2x 280510

1800 Kg

2x 280510

 ≤ 90°

2x 1270 Kg

4x 280510



Bez: Tischpresse
Name: Tischpresse
Tag: Tabelle 1 (Text, Bild, 3 Spalten) / K-Table_1
Musterseite: Tabelle 1 (Text, Bild, 3 Spalten) / K-Table_1
Erzeugt am: 2018-03-06 15:44:55
zuletzt geändert am: 2018-06-14 14:15:10
von: michi

9bfed852874fdb0b25fcff569b492814
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AKCESORIA

Prasa prostująca i zaciskowa

Opis:

Doskonałe spawy poprzez wstępne naprężenie 
przed spawaniem.

Prasa prostująco - dociskająca służy do 
prostowania odkształconych wyrobów stalowych. 
Przy sile ściskającej wynoszącej 2,5 t, można 
wyprostować niepożądane nierówności lub 
naprężenia w detalu. Dzięki dodatkowemu 
stemplowi do gięcia rur można zginać rury o 
średnicy do 42 mm.

Całkowity skok wynosi 60 mm, co można osiągnąć 
za pomocą 13 skoków pompy o sile roboczej 
ok. 330 N (skok na skok pompy 4,6 mm). Zawór 
przelewowy zapobiega dodatkowemu wzrostowi 
ciśnienia, gdy tłoczysko jest całkowicie wysunięte.

W celu bezpiecznego zamocowania na stole prasę 
prostująco - dociskającą można zamocować za 
pomocą głowicy obrotowej za pomocą trzpieni 
szybkomocujących lub dołączonego trzpienia.

Prasa prostująca i zaciskowa musi być zawsze 
zamocowana w dwóch miejscach.

Pozostałe akcesoria można znaleźć na naszej 
stronie internetowej www.siegmund.com

28004643
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AKCESORIA

Waga: Nr artykułu

Prasa prostująca i zaciskowa System 28
- do zaciskania i prostowania 5,70 kg 2-28004643

4.464,- 
�

� = Produkt jest dostępny w magazynie ; � = Produkt jest dostępny na zamówienie; Wyjaśnienia na stronie 84

Pozostałe akcesoria można znaleźć na naszej stronie internetowej www.siegmund.com




