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KĄTOWNIKI

Kątownik montażowy i blokujący 75 L

Opis:

Stoper i kątownik montażowy 75 L może być 
stosowany jako blokada na dużych odcinkach.  
W połączeniu z innymi elementami montażowymi 
systemu pozwala na dowolne niemal kształtowanie 
powierzchni montażowych. W połączeniu ze 
stoperem i kątownikiem montażowym 175 WL  
(Nr artykułu 280111.N) tworzy blokadę o 
regulowanej wysokości.

Dostępna wersja chromowana dla prac na stołach 
pomiarowych, prac z wykorzystaniem materiałów 
aluminiowych oraz dla spawania WIG.

280105 280105.C

= Twardość i 
długowieczność =

Ochrona przed 
przywieraniem odprysków 
spawalniczych

= Zabezpieczenie przez 
korozją

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

Kątownik montażowy i blokujący 75 L
- azotowany 75 mm 50 mm 75 mm 25 mm 1,00 kg 2-280105.N

177,- 
�

Kątownik montażowy i blokujący 75 L
- chromowany, Czas dostawy ok. 10 tygodni 75 mm 50 mm 75 mm 25 mm 1,00 kg 2-280105.C

225,- 
�

MS=Grubość materiału; � = Produkt jest dostępny w magazynie ; � = Produkt jest dostępny na zamówienie; Wyjaśnienia na stronie 84
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KĄTOWNIKI

Kątownik montażowy

Opis:

Kątownik montażowy może być stosowany 
jako blokada prostokątna a także jako 
połączenie z innymi elementami mocującymi. 
Ponadto może służyć jako połączenie stołów 
spawalniczych z podporami i systemem 
szynowym. W tym celu stosuje się trzpienie 
wpuszczane (Nr artykułu 280528) lub trzpienie 
mocujące (Nr artykułu 280510). 

280107

= Twardość i 
długowieczność =

Ochrona przed 
przywieraniem odprysków 
spawalniczych

= Zabezpieczenie przez 
korozją

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

Kątownik montażowy
- azotowany 75 mm 150 mm 75 mm 25 mm 2,90 kg 2-280107.N

445,- 
�

MS=Grubość materiału; � = Produkt jest dostępny w magazynie ; � = Produkt jest dostępny na zamówienie; Wyjaśnienia na stronie 84
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KĄTOWNIKI

Kątownik montażowy i blokujący 175 SL

Opis:

Kątownik montażowy i blokujący 175 SL / 175 ML 
w połączeniu z innymi elementami montażowymi 
systemu pozwala na dowolne niemal kształtowanie 
powierzchni montażowych. Jest kompatybilny 
z wszystkimi kątownikami. Dzięki podłużnemu 
otworowi pozwala na regulację mocowania.

Dostępna wersja chromowana dla prac na stołach 
pomiarowych, prac z wykorzystaniem materiałów 
aluminiowych oraz dla spawania WIG.

280109.1.N 280109.1.C

280109.N 280109.C

= Twardość i 
długowieczność = Miarka =

Ochrona przed 
przywieraniem odprysków 
spawalniczych

= Zabezpieczenie przez 
korozją

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

Kątownik montażowy i blokujący 175 SL
- azotowany
- seryjnie z obustronną miarką

175 mm 50 mm 75 mm 25 mm 1,40 kg 2-280109.N
292,- 

�

Kątownik montażowy i blokujący 175 SL
- chromowany, Czas dostawy ok. 10 tygodni
- seryjnie z obustronną miarką

175 mm 50 mm 75 mm 25 mm 1,40 kg 2-280109.C
345,- 

�

Kątownik montażowy i blokujący 175 ML
- azotowany
- seryjnie z obustronną miarką

175 mm 50 mm 125 mm 25 mm 1,80 kg 2-280109.1.N
311,- 

�

Kątownik montażowy i blokujący 175 ML
- chromowany, Czas dostawy ok. 10 tygodni
- seryjnie z obustronną miarką

175 mm 50 mm 125 mm 25 mm 1,80 kg 2-280109.1.C
378,- 

�

MS=Grubość materiału; � = Produkt jest dostępny w magazynie ; � = Produkt jest dostępny na zamówienie; Wyjaśnienia na stronie 84
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KĄTOWNIKI

Kątownik montażowy i blokujący 275 L

Opis:

Kątownik montażowy i blokujący 275 L jest 
żeliwną blokadą oraz idealnym przedłużeniem 
stołu pod lekkie elementy. Pozwala na mocowanie 
wysokich elementów, a dzięki kombinacji otworów 
systemowych i otworu podłużnego zapewnia 
możliwość stałego i regulowanego mocowania.

Dostępna wersja chromowana dla prac na stołach 
pomiarowych, prac z wykorzystaniem materiałów 
aluminiowych oraz dla spawania WIG.

280112 280112.C

= Twardość i 
długowieczność = Miarka =

Ochrona przed 
przywieraniem odprysków 
spawalniczych

= Zabezpieczenie przez 
korozją

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

Kątownik montażowy i blokujący 275 L
- azotowany
- seryjnie z obustronną miarką

175 mm 50 mm 275 mm 25 mm 2,80 kg 2-280112.N
402,- 

�

Kątownik montażowy i blokujący 275 L
- chromowany, Czas dostawy ok. 10 tygodni
- seryjnie z obustronną miarką

175 mm 50 mm 275 mm 25 mm 2,80 kg 2-280112.C
579,- 

�

MS=Grubość materiału; � = Produkt jest dostępny w magazynie ; � = Produkt jest dostępny na zamówienie; Wyjaśnienia na stronie 84
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KĄTOWNIKI

Kątownik montażowy i blokujący 175 L

Opis:

Kątownik montażowy i blokujący 175 L ma 
zastosowanie w wielu aplikacjach jako regulowany 
kątownik dzięki kombinacji otworów systemowych 
i otworu podłużnego. Łączne zastosowanie z 
kątownikami 75 L (Nr artykułu 280105.N) i 175 SL  
(Nr artykułu 280109.N) pozwala uzyskać 
możliwość swobodnego kształtowania przestrzeni 
robocznej. Stosowany także jako blokada kątowa 
w połączeniu z dużymi elementami.

Dostępna wersja chromowana dla prac na stołach 
pomiarowych, prac z wykorzystaniem materiałów 
aluminiowych oraz dla spawania WIG.

280110.G 280110.C

280110.N 280110.A
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KĄTOWNIKI

= Twardość i 
długowieczność = Miarka =

Ochrona przed 
przywieraniem odprysków 
spawalniczych

= Zabezpieczenie przez 
korozją = aluminiowy/-a

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

Kątownik montażowy i blokujący 175 L
- otwory systemowe / otwór podłużny
- azotowany
- seryjnie z obustronną miarką

175 mm 50 mm 175 mm 25 mm 1,95 kg 2-280110.N
368,- 

�

Kątownik montażowy i blokujący 175 L
- otwory systemowe / otwór podłużny
- żeliwny / oksydowany

175 mm 50 mm 175 mm 25 mm 1,90 kg 2-280110.G
340,- 

�

Kątownik montażowy i blokujący 175 L
- otwory systemowe / otwór podłużny
- aluminiowy/-a

175 mm 50 mm 175 mm 25 mm 0,80 kg 2-280110.A
416,- 

�

Kątownik montażowy i blokujący 175 L
- otwory systemowe / otwór podłużny
- chromowany, Czas dostawy ok. 10 tygodni

175 mm 50 mm 175 mm 25 mm 2,10 kg 2-280110.C
416,- 

�

MS=Grubość materiału; � = Produkt jest dostępny w magazynie ; � = Produkt jest dostępny na zamówienie; Wyjaśnienia na stronie 84
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KĄTOWNIKI

Kątownik montażowy i blokujący 175 WL / 175 VL / 275 WL

Opis:

Kątownik montażowy i blokujący 175 WL  
(Nr artykułu 280111.N) może poprzez dwa otwory 
podłużne być wielostronnie i bezstopniowo 
zastosowany jako regulowany kątownik.

Kątownik montażowy i blokujący 175 VL  
(Nr artykułu 280113.N) dzięki obustronnym  
otworom systemowym może być zastosowany  
jako podpora. Poprzez połączenie z kątownikiem  
75 L (Nr artykułu 280105.N) i kątownikiem 175 SL  
(Nr artykułu 280109.N) można skonstruować 
podparcie z regulowaną wysokością.

Kątownik montażowy i blokujący 275 WL  
(Nr artykułu 280115.N) dzięki połączeniu otworów 
systemowych i otworu podłużnego może być 
wielostronnie i bezstopniowo zastosowany jako 
regulowany kątownik. Może być także stosowany 
jako regulowana blokada dla dużych elementów.

280115

280111 280113

= Twardość i 
długowieczność =

Ochrona przed 
przywieraniem odprysków 
spawalniczych

= Zabezpieczenie przez 
korozją

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

Kątownik montażowy i blokujący 175 WL
- otwór podłużny / otwór podłużny 100
- azotowany
- regulacja w każdej płaszczyźnie

175 mm 50 mm 175 mm 25 mm 1,80 kg 2-280111.N
368,- 

�

Kątownik montażowy i blokujący 175 VL
- otwory systemowe / otwory systemowe
- azotowany

175 mm 50 mm 175 mm 25 mm 2,40 kg 2-280113.N
340,- 

�

Kątownik montażowy i blokujący 275 WL
- otwory systemowe / otwór podłużny 200
- azotowany

275 mm 50 mm 175 mm 25 mm 2,50 kg 2-280115.N
402,- 

�

Wersja chromowana na zamówienie
·

�

MS=Grubość materiału; � = Produkt jest dostępny w magazynie ; � = Produkt jest dostępny na zamówienie; Wyjaśnienia na stronie 84
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KĄTOWNIKI

Kątownik montażowy i blokujący 200 L

Opis:

Kątownik montażowy i blokujący 200 L zapewnia 
stałe i regulowane mocowanie dzięki kombinacji 
otworów systemowych i otworu podłużnego. 
Dodatkowa płyta górna tworzy dalsze możliwości 
w kombinacji z dodatkowymi kątownikami lub 
jako adapter dla narzędzi np. pryzm czy zacisków.

280114.N 280114.C

= Twardość i 
długowieczność = Miarka =

Ochrona przed 
przywieraniem odprysków 
spawalniczych

= Zabezpieczenie przez 
korozją

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

Kątownik montażowy i blokujący 200 L
- azotowany
- seryjnie z obustronną miarką

175 mm 50 mm 200 mm 25 mm 2,71 kg 2-280114.N
450,- 

�

Kątownik montażowy i blokujący 200 L
- chromowany, Czas dostawy ok. 10 tygodni 175 mm 50 mm 200 mm 25 mm 2,71 kg 2-280114.C

469,- 
�

MS=Grubość materiału; � = Produkt jest dostępny w magazynie ; � = Produkt jest dostępny na zamówienie; Wyjaśnienia na stronie 84
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KĄTOWNIKI

Kątownik montażowy i blokujący 300 G / 500 G / 750 G

Opis:

Kątownik montażowy i blokujący 300 G / 500 G /  
750 G zapewnia stałe i regulowane mocowanie 
dzięki kombinacji otworów systemowych i 
otworu podłużnego. Może być wykorzystany jako 
rozszerzenie stołu. Wykonany z wysokiej jakości 
materiału GGG40 znajduje zastosowanie w 
ekstremalnie ciężkich aplikacjach.

280166.N 280167.N

280152.N 280162.N
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KĄTOWNIKI

= Twardość i 
długowieczność = Miarka =

Ochrona przed 
przywieraniem odprysków 
spawalniczych

= Zabezpieczenie przez 
korozją

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

Kątownik montażowy i blokujący 300 G
- stoper lewy
- azotowany
- seryjnie z miarką

200 mm 75 mm 300 mm ok. 27 mm 6,52 kg 2-280152.N
569,- 

�

Kątownik montażowy i blokujący 500 G
- stoper lewy
- azotowany
- seryjnie z miarką

200 mm 75 mm 500 mm ok. 27 mm 9,40 kg 2-280162.N
742,- 

�

Kątownik montażowy i blokujący 750 G
- stoper lewy
- azotowany
- seryjnie z miarką

276 mm 85 mm 750 mm ok. 27 mm 13,60 kg 2-280166.N
904,- 

�

Kątownik montażowy i blokujący 750 G
- stoper prawy
- azotowany
- seryjnie z miarką

276 mm 85 mm 750 mm ok. 27 mm 13,60 kg 2-280167.N
904,- 

�

MS=Grubość materiału; � = Produkt jest dostępny w magazynie ; � = Produkt jest dostępny na zamówienie; Wyjaśnienia na stronie 84
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KĄTOWNIKI

Kątownik montażowy i blokujący 500 G z kątownikiem obrotowym

Opis:

Kątownik montażowy i blokujący 500 G z 
kątownikiem obrotowym zapewnia stałe i 
regulowane mocowanie dzięki kombinacji otworów 
systemowych i otworu podłużnego. Może być 
wykorzystany jako rozszerzenie stołu. Wykonany 
z wysokiej jakości materiału GGG40 znajduje 
zastosowanie w ekstremalnie ciężkich aplikacjach.

280164.N 280165.N
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KĄTOWNIKI

= Twardość i 
długowieczność = Miarka =

Ochrona przed 
przywieraniem odprysków 
spawalniczych

= Zabezpieczenie przez 
korozją

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

Kątownik montażowy i blokujący 500 G z kątownikiem obrotowym
- stoper lewy
- żeliwny / azotowany
- seryjnie z miarką

276 mm 95 mm 500 mm ok. 27 mm 11,50 kg 2-280164.N
1.043,- 

�

Kątownik montażowy i blokujący 500 G z kątownikiem obrotowym
- stoper prawy
- żeliwny / azotowany
- seryjnie z miarką

276 mm 95 mm 500 mm ok. 27 mm 11,50 kg 2-280165.N
1.043,- 

�

MS=Grubość materiału; � = Produkt jest dostępny w magazynie ; � = Produkt jest dostępny na zamówienie; Wyjaśnienia na stronie 84
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KĄTOWNIKI

Kątownik montażowy i blokujący 300 GK / 500 GK

Opis:

Kątownik montażowy i blokujący 300 GK / 500 GK,  
zapewnia wiele możliwości mocowania dzięki 
swej trójwymiarowości. Wykonany jest z wysokiej 
jakości materiału GGG40 dzięki czemu znajduje 
zastosowanie w ekstremalnie ciężkich aplikacjach. 
Stosowany jako blokada, jak również przedłużenie 
stołu. Występuje w wersji lewej i prawej. 
Rekomendowane jest zamawianie parami.

280130.N 280132.N

280124.N 280126.N
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KĄTOWNIKI

= Twardość i 
długowieczność = Miarka =

Ochrona przed 
przywieraniem odprysków 
spawalniczych

= Zabezpieczenie przez 
korozją

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

Kątownik montażowy i blokujący 300 GK
- stoper lewy
- azotowany
- seryjnie z miarką

280 mm 95 mm 300 mm ok. 27 mm 12,90 kg 2-280124.N
895,- 

�

Kątownik montażowy i blokujący 300 GK
- stoper prawy
- azotowany
- seryjnie z miarką

280 mm 95 mm 300 mm ok. 27 mm 12,90 kg 2-280126.N
895,- 

�

Kątownik montażowy i blokujący 500 GK
- stoper lewy
- azotowany
- seryjnie z miarką

280 mm 95 mm 500 mm ok. 27 mm 17,50 kg 2-280130.N
1.101,- 

�

Kątownik montażowy i blokujący 500 GK
- stoper prawy
- azotowany
- seryjnie z miarką

280 mm 95 mm 500 mm ok. 27 mm 17,50 kg 2-280132.N
1.101,- 

�

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



Bez: Anschlag- und Spannwinkel 600 GK / 800 GK
Name: Anschlag- und Spannwinkel 600 GK / 800 GK
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 11:45:28
zuletzt geändert am: 2018-01-19 12:46:28
von: ms$xu%pp

6aca1c47655cac2154939d366e62fd90

212

c

a
b

KĄTOWNIKI

Kątownik montażowy i blokujący 600 GK / 800 GK

Opis:

Kątownik montażowy i blokujący 600 GK / 800 GK  
dzięki swej trójwymiarowości zapewnia wiele 
możliwości mocowania. Wykonany jest z wysokiej 
jakości materiału GGG40 dzięki czemu znajduje 
zastosowanie w ekstremalnie ciężkich aplikacjach. 
Stosowany jako blokada, jak również przedłużenie 
stołu. Występuje w wersji lewej i prawej. 
Rekomendowane jest zamawianie parami.

280144.N 280146.N

280134.N 280136.N
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KĄTOWNIKI

= Twardość i 
długowieczność = Miarka =

Ochrona przed 
przywieraniem odprysków 
spawalniczych

= Zabezpieczenie przez 
korozją

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

Kątownik montażowy i blokujący 600 GK
- stoper lewy
- azotowany
- seryjnie z miarką

376 mm 95 mm 600 mm ok. 27 mm 22,50 kg 2-280134.N
1.330,- 

�

Kątownik montażowy i blokujący 600 GK
- stoper prawy
- azotowany
- seryjnie z miarką

376 mm 95 mm 600 mm ok. 27 mm 22,50 kg 2-280136.N
1.330,- 

�

Kątownik montażowy i blokujący 800 GK
- stoper lewy
- azotowany
- seryjnie z miarką

376 mm 95 mm 800 mm ok. 27 mm 27,00 kg 2-280144.N
1.632,- 

�

Kątownik montażowy i blokujący 800 GK
- stoper prawy
- azotowany
- seryjnie z miarką

376 mm 95 mm 800 mm ok. 27 mm 27,00 kg 2-280146.N
1.632,- 

�

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



Bez: Anschlag- und Spannwinkel Alu-Titan
Name: Anschlag- und Spannwinkel Alu-Titan
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 11:45:28
zuletzt geändert am: 2016-07-22 11:45:28
von: ms$xu%pp

13617f65b48aef0df902f92df4a55c03

214

b
a

c

KĄTOWNIKI

Kątownik montażowy i blokujący 300 GK / 600 GK / 800 GK / 1200 GK aluminiowo-tytanowy

Opis:

Kątownik montażowy i blokujący GK aluminiowo-
tytanowy dzięki zapewnia wiele możliwości 
mocowania dzięki swej trójwymiarowości. 
Zaprojektowany do zastosowania w ekstremalnie 
ciężkich aplikacjach. Stosowany jako blokada, 
jak również przedłużenie stołu. Wysoki stopień 
stabilności zapewnia aluminiowo-tytanowy 
materiał, opracowany specjalnie dla uzyskania 
najwyższej solidności. Występuje w wersji lewej i 
prawej. Rekomendowane jest zamawianie parami.

Aluminiowo-tytanowy: Używamy tego lekkiego ale 
bardzo wytrzymałego materiału z powodu małej 
wagi, co jest pożądane przy budowaniu dużych 
stanowisk. Należy jednak pamiętać o innych 
własnościach w porównaniu ze stalą azotowaną.

280148 280149

280140 280141

280138 280139

280120 280121
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KĄTOWNIKI

= Miarka = aluminiowy/-a = Tytanowy

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

Kątownik montażowy i blokujący 300 GK aluminiowo-tytanowy
- stoper lewy
- seryjnie z miarką

280 mm 95 mm 300 mm ok. 27 mm 5,00 kg 2-280120
933,- 

�

Kątownik montażowy i blokujący 300 GK aluminiowo-tytanowy
- stoper prawy
- seryjnie z miarką

280 mm 95 mm 300 mm ok. 27 mm 5,00 kg 2-280121
933,- 

�

Kątownik montażowy i blokujący 600 GK aluminiowo-tytanowy
- stoper lewy
- seryjnie z miarką

376 mm 95 mm 600 mm ok. 27 mm 8,70 kg 2-280138
1.459,- 

�

Kątownik montażowy i blokujący 600 GK aluminiowo-tytanowy
- stoper prawy
- seryjnie z miarką

376 mm 95 mm 600 mm ok. 27 mm 8,70 kg 2-280139
1.459,- 

�

Kątownik montażowy i blokujący 800 GK aluminiowo-tytanowy
- stoper lewy
- seryjnie z miarką

376 mm 95 mm 800 mm ok. 27 mm 10,40 kg 2-280140
1.794,- 

�

Kątownik montażowy i blokujący 800 GK aluminiowo-tytanowy
- stoper prawy
- seryjnie z miarką

376 mm 95 mm 800 mm ok. 27 mm 10,40 kg 2-280141
1.794,- 

�

Kątownik montażowy i blokujący 1200 GK aluminiowo-tytanowy
- stoper lewy
- seryjnie z miarką

376 mm 95 mm 1200 mm ok. 27 mm 13,50 kg 2-280148
2.847,- 

�

Kątownik montażowy i blokujący 1200 GK aluminiowo-tytanowy
- stoper prawy
- seryjnie z miarką

376 mm 95 mm 1200 mm ok. 27 mm 13,50 kg 2-280149
2.847,- 

�

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



Bez: Drehwinkel / Verschiebebasis
Name: Drehwinkel / Verschiebebasis
Tag: Tabelle 4 (Doppelseite) / K-Table_4
Musterseite: Tabelle 4 (Doppelseite) / K-Table_4
Erzeugt am: 2016-07-22 11:45:28
zuletzt geändert am: 2016-07-22 11:45:28
von: ms$xu%pp

6b8c9c489ed38e9bf9fae6d1c998afb5

216

c

b

a

KĄTOWNIKI

Kątownik obrotowy 275

Opis:

Kątownik obrotowy pozwala na bezstopniową 
regulację mocowania elementów w zakresie do 
180° przy użyciu otworów systemowych. Możliwość 
zamocowania 2 trzpieni jednocześnie pozwala na 
optymalne mocowanie.

280101.N

= Twardość i 
długowieczność =

Ochrona przed 
przywieraniem odprysków 
spawalniczych

= Zabezpieczenie przez 
korozją

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

Kątownik obrotowy 275
- azotowany 180 mm 250 mm 275 mm 10,20 kg 2-280101.N

1.249,- 
�

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

a

c

KĄTOWNIKI

Podstawa przesuwana

Opis:

Podstawa przesuwana ułatwia ruch kątowników 
nie tylko w jednej, ale w dwóch osiach. Dodając 
drugą podstawę przesuwaną uzyskuje się trzecią 
oś. Pozwala na dowolne pozycjonowanie.

Element jest wykonany z wysokiej jakości 
materiału GGG40.

280195.N

= Twardość i 
długowieczność =

Ochrona przed 
przywieraniem odprysków 
spawalniczych

= Zabezpieczenie przez 
korozją

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

Podstawa przesuwana
- azotowany 350 mm 300 mm 50 mm 16,00 kg 2-280195.N

1.153,- 
�

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



Bez: Universalwinkel
Name: Universalwinkel
Tag: Tabelle 4 (Doppelseite) / K-Table_4
Musterseite: Tabelle 4 (Doppelseite) / K-Table_4
Erzeugt am: 2016-07-22 11:45:28
zuletzt geändert am: 2016-07-22 11:45:28
von: ms$xu%pp

c54405b6e2ccea2c78c5a3ec6327380b
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e

KĄTOWNIKI

Uniwersalny kątownik nastawny z zaciskaniem mechanicznym

Opis:

Uniwersalny kątownik nastawny z mechanicznym 
mocowaniem znajduje zastosowanie w 
aplikacjach wymagających zablokowania pod 
odpowiednim kątem. Zakres regulacji wynosi od 
10° do 150°. Kąt nachylenia ustawia się przy 
pomocy szablonu konfiguracji (zawartego w 
zestawie) oraz klucza sześciokątnego.

280170.N

= Twardość i 
długowieczność =

Ochrona przed 
przywieraniem odprysków 
spawalniczych

= Zabezpieczenie przez 
korozją

SL: (e) Waga: Nr artykułu

Uniwersalny kątownik nastawny z zaciskaniem mechanicznym  
- azotowany
- zawiera szablon otworów

350 mm 14,50 kg 2-280170.N
1.354,- 

�

SL=Długość boku; � = Produkt jest dostępny w magazynie ; � = Produkt jest dostępny na zamówienie; Wyjaśnienia na stronie 84
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e

KĄTOWNIKI

Uniwersalny kątownik nastawny z zaciskaniem hydromechanicznym

Opis:

Uniwersalny kątownik nastawny 
hydromechaniczny jest idealny dla aplikacji 
wymagających zablokowania pod odpowiednim 
kątem. Zakres regulacji wynosi od 0° do 225°. Kąt 
nachylenia może być ustawiony precyzyjnie za 
pomocą cyfrowego kątomierza - nie zawartego w 
dostawie. Odpowiedni do regulacji klucz 
sześciokątny 14 mm dostępny jest jako artykuł nr 
280854.

280171 280854

SL: (e) Waga: Nr artykułu

Uniwersalny kątownik nastawny z zaciskaniem hydromechanicznym
- oksydowany/-a 475 mm 23,00 kg 2-280171

2.244,- 
�

Klucz sześciokątny 14
0,45 kg 2-280854

57,- 
�

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



Bez: Eckanbindung / Verschiebewinkel
Name: Eckanbindung / Verschiebewinkel
Tag: Tabelle 4 (Doppelseite) / K-Table_4
Musterseite: Tabelle 4 (Doppelseite) / K-Table_4
Erzeugt am: 2016-07-22 11:45:28
zuletzt geändert am: 2016-07-22 11:45:28
von: ms$xu%pp

0a5468c97f2ecfac9d2c0d1556113fdc
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c b

a

KĄTOWNIKI

Łącznik narożny żeliwny

Opis:

Łącznik narożny żeliwny Standard zapewnia 
większą przestrzeń roboczą poprzez rozszerzenie 
stołu pod kątem 45°. Może być trwale zamocowany 
i jest kompatybilny, jak pryzmy stopery i elementy 
łączące - z wszystkimi kątownikami. Łącznik narożny 
jest niezwykle wytrzymały, umożliwia łączenie, 
blokowanie i mocowanie z 5 stron (Nr artykułu 
280191.N).

Element jest wykonany z wysokiej jakości 
materiału GGG40.

280190.N 280191.N

= Twardość i 
długowieczność =

Ochrona przed 
przywieraniem odprysków 
spawalniczych

= Zabezpieczenie przez 
korozją

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

Łącznik narożny mały żeliwny
- azotowany 200 mm 150 mm 120 mm 11,80 kg 2-280190.N

799,- 
�

Łącznik narożny duży żeliwny
- azotowany 200 mm 200 mm 170 mm 15,70 kg 2-280191.N

1.067,- 
�

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

c

KĄTOWNIKI

Kątownik ruchomy żeliwny

Opis:

Kątownik ruchomy może być wykorzystany jako 
połączenie dwóch kątowników, tworząc nie tylko 
dodatkowe podparcie ale także zapewniając 
wiele możliwości mocowania i pozycjonowania. 
Może być także stosowany jako czterostronne 
rozszerzenie stołu, a także stoper czy blok. 
Ogromny potencjał dla możliwych kombinacji 
i zastosowań kątownik ruchomy otwiera gdy 
przestrzeń jest ograniczona.

Element jest wykonany z wysokiej jakości 
materiału GGG40.

280302.N

= Twardość i 
długowieczność =

Ochrona przed 
przywieraniem odprysków 
spawalniczych

= Zabezpieczenie przez 
korozją

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

Kątownik ruchomy
- żeliwny / azotowany 500 mm 100 mm 100 mm 15,80 kg 2-280302.N

943,- 
�

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



Bez: Spannschiene
Name: Spannschiene
Tag: Tabelle 1.3.1 (Tischtabelle) / K-Table_1_3
Musterseite: Tabelle 1.3.1 (Tischtabelle) / K-Table_1_3_1
Erzeugt am: 2016-07-22 11:45:28
zuletzt geändert am: 2016-07-22 11:45:28
von: ms$xu%pp

99eae64bdf8cf88caaa09413b3a03547

222

c

a

b

KĄTOWNIKI

Szyna mocująca

Opis:

Szyna mocująca jest specjalnym kompaktowym 
elementem mocującym. Odległość między 
otworami wynosi 100 mm.
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KĄTOWNIKI

= Zabezpieczenie przez 
korozją =

Ochrona przed 
przywieraniem odprysków 
spawalniczych

= Twardość i 
długowieczność 

Długość: (a) Szerokość: (b) Wysokość: (c) MS: (d) Waga: azotowany plazmowo

Szyna mocująca 1000
- azotowany 1000 mm 100 mm 100 mm 25 mm ok. 48 kg 2-280303.P

2.536,- 
�

Szyna mocująca 2000
- azotowany 2000 mm 100 mm 100 mm 25 mm ok. 95 kg 2-280303.1.P

4.072,- 
�

Szyna mocująca 3000
- azotowany 3000 mm 100 mm 100 mm 25 mm ok. 141 kg 2-280303.2.P

6.632,- 
�

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



Bez: Spannblock / Auflage- und Spannrahmen
Name: Spannblock / Auflage- und Spannrahmen
Tag: Tabelle 4 (Doppelseite) / K-Table_4
Musterseite: Tabelle 4 (Doppelseite) / K-Table_4
Erzeugt am: 2016-07-22 11:45:28
zuletzt geändert am: 2016-07-22 11:45:28
von: ms$xu%pp

b2276e057e2c53ab7c95d66161906b7a

224

b a

c

KĄTOWNIKI

Blok mocujący

Opis:

Poza wieloma dostępnymi wariantami bloków 
typu U i L, opracowaliśmy kostkę mocującą. Dzięki 
siatce otworów 50 mm zapewnia maksymalną 
elastyczność w żądanym miejscu.

280285.P

= Twardość i 
długowieczność =

Ochrona przed 
przywieraniem odprysków 
spawalniczych

= Zabezpieczenie przez 
korozją

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

Blok mocujący 400x350x200
- 5 powierzchni mocowania
- azotowany plazmowo

400 mm 350 mm 200 mm 25 mm 60,00 kg 2-280285.P
2.507,- 

�

Inne wymiary na zamówienie
·

�

MS=Grubość materiału; � = Produkt jest dostępny w magazynie ; � = Produkt jest dostępny na zamówienie; Wyjaśnienia na stronie 84
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b a

c

KĄTOWNIKI

Ramka podtrzymująca i mocująca

Opis:

Ramka podtrzymująca i mocująca zapewnia 
możliwość zastosowania różnych elementów 
przyłączeniowych. Może być stosowana 
jako przedłużenie stołu lub konsola. Otwory 
systemowe w siatce 50 mm na pięciu 
powierzchniach, zapewniają szeroki zakres 
kombinacji. Dzięki kombinacji otworów 
systemowych i podłużnych zapewnia możliwość 
stałego i regulowanego mocowania.

Element jest wykonany z wysokiej jakości 
materiału GGG40.

280300.N 280301.N

= Twardość i 
długowieczność =

Ochrona przed 
przywieraniem odprysków 
spawalniczych

= Zabezpieczenie przez 
korozją

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

Ramka podtrzymująca i mocująca żeliwna prawy
- stoper prawy
- azotowany

300 mm 200 mm 100 mm 19,50 kg 2-280300.N
1.134,- 

�

Ramka podtrzymująca i mocująca żeliwna lewy
- stoper lewy
- azotowany

300 mm 200 mm 100 mm 19,50 kg 2-280301.N
1.134,- 

�

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



Bez: Winkel U-Form 200/100 Langloch
Name: Winkel U-Form 200/100 Langloch
Tag: Tabelle 1.3.1 (Tischtabelle) / K-Table_1_3
Musterseite: Tabelle 1.3.1 (Tischtabelle) / K-Table_1_3_1
Erzeugt am: 2016-07-22 11:45:28
zuletzt geändert am: 2016-07-22 11:45:28
von: ms$xu%pp

5b8e7961cc93b71a5e056cb23e8a16fa

226

a

b

c

KĄTOWNIKI

Blok typu-U 200/100 z otworem podłużnym

Opis:

Blok typu-U 200/100 z otworem podłużnym 
odpowiada w swojej funkcji profilowi 200/100. 
Dzięki dodatkowym otworom podłużnym jest on 
jeszcze bardziej elastyczny w zastosowaniu.

Od długości bloku 500 mm wszystkie bloki 
typu U mają otwory montażowe z tyłu w celu 
przymocowania nóg stołu (z wyjątkiem 280310.P, 
280360.P, 280360,2.P, 280630.3.P, 280321.P).

Zdjęcia wszystkich wymiarów dostępne są na stronie 
www.siegmund.com.
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KĄTOWNIKI

= Zabezpieczenie przez 
korozją =

Ochrona przed 
przywieraniem odprysków 
spawalniczych

= Twardość i 
długowieczność 

Długość: (a) Szerokość: (b) Wysokość: (c) MS: (d) Waga: azotowany plazmowo

Blok typu-U 500x200x100 z otworem podłużnym lewy azotowany plazmowo 500 mm 200 mm 100 mm 25 mm ok. 40 kg 2-280311.P
1.818,- 

�

Blok typu-U 500x200x100 z otworem podłużnym prawy azotowany plazmowo 500 mm 200 mm 100 mm 25 mm ok. 40 kg 2-280312.P
1.818,- 

�

Blok typu-U 1000x200x100 z otworem podłużnym lewy azotowany plazmowo 1000 mm 200 mm 100 mm 25 mm ok. 72 kg 2-280321.P
2.861,- 

�

Blok typu-U 1000x200x100 z otworem podłużnym prawy azotowany plazmowo 1000 mm 200 mm 100 mm 25 mm ok. 72 kg 2-280322.P
2.861,- 

�

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

Od zakupu 5 sztuk również dostępne bez azotowania. Produkt jest dostępny na zamówienie.



Bez: Winkel U-Form 200/100
Name: Winkel U-Form 200/100
Tag: Tabelle 1.3.1 (Tischtabelle) / K-Table_1_3
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KĄTOWNIKI

Blok typu-U 200/100

Opis:

Blok typu-U 200/100 (bok 100 mm) wykorzystuje 
się jako idealne rozszerzenie stołu, do tworzenia 
konfiguracji pionowych, stanowi także mocne 
połączenie dwóch stołów spawalniczych. 
Elementy łączy się za pomocą trzpieni 
połączeniowych (Nr artykułu 280560.N).

W przypadku zastosowania bloku jako 
przedłużenie stołu, konieczne jest zastosowanie 
nóg do podparcia, jeżeli jego długość przekracza 
1000 mm.

Wiele możliwości mocowania oraz kombinacji z 
innymi kątownikami i stoperami zapewnia układ 
otworów w siatce ukośnej.

Siatka otworów 100x100 mm ułatwia 
pozycjonowanie.

Od długości bloku 500 mm wszystkie bloki 
typu U mają otwory montażowe z tyłu w celu 
przymocowania nóg stołu (z wyjątkiem 280310.P, 
280360.P, 280360,2.P, 280630.3.P, 280321.P).

Zdjęcia wszystkich wymiarów dostępne są na 
stronie www.siegmund.com.
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KĄTOWNIKI

= Zabezpieczenie przez 
korozją =

Ochrona przed 
przywieraniem odprysków 
spawalniczych

= Twardość i 
długowieczność 

Długość: (a) Szerokość: (b) Wysokość: (c) MS: (d) Waga: azotowany plazmowo

Blok typu-U 500x200x100 azotowany plazmowo 500 mm 200 mm 100 mm 25 mm ok. 31 kg 2-280310.P
1.507,- 

�

Blok typu-U 1000x200x100 azotowany plazmowo 1000 mm 200 mm 100 mm 25 mm ok. 75 kg 2-280320.P
2.574,- 

�

Blok typu-U 1500x200x100 azotowany plazmowo 1500 mm 200 mm 100 mm 25 mm ok. 108 kg 2-280330.P
3.909,- 

�

Blok typu-U 2000x200x100 azotowany plazmowo 2000 mm 200 mm 100 mm 25 mm ok. 141 kg 2-280340.P
5.005,- 

�

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

Od zakupu 5 sztuk również dostępne bez azotowania. Produkt jest dostępny na zamówienie.
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KĄTOWNIKI

Bloki typu U-shape - porównanie

BLOK TYPU-U 200/200 - PREMIUM LIGHT

GRUBOŚĆ MATERIAŁU
• Grubość materiału ok. 15 mm

MATERIAŁ
• Stal narzędziowa X8.7, 
• azotowanie plazmowe, powlekanie BAR

PRZYKŁAD WAGA

Strona 232

Aż do 40% lżejszy!

BLOK TYPU-U 200/200

GRUBOŚĆ MATERIAŁU
• Grubość materiału 24,5-27 mm

MATERIAŁ
• Wysokiej jakości stal S355J2+N,
• azotowanie plazmowe, powlekanie BAR

PRZYKŁAD WAGA

Strona 234

BLOK TYPU-U 400/200

GRUBOŚĆ MATERIAŁU
• Grubość materiału 24,5-27 mm

MATERIAŁ
• Wysokiej jakości stal S355J2+N,
• azotowanie plazmowe, powlekanie BAR

PRZYKŁAD WAGA

Strona 238

BLOK TYPU-U 400/400

GRUBOŚĆ MATERIAŁU
• Grubość materiału 24,5-27 mm

MATERIAŁ
• Wysokiej jakości stal S355J2+N,
• azotowanie plazmowe, powlekanie BAR

PRZYKŁAD WAGA

Strona 240

15 mm

24,5 – 27 mm

24,5 – 27 mm

24,5 – 27 mm

• 1000 x 200 x 200 mm = 76 kg

• 1000 x 200 x 200 mm = 120 kg

• 1000 x 400 x 200 mm = 188 kg

• 1000 x 400 x 400 mm = 295 kg
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KĄTOWNIKI

Blok typu-U 200/200 
- Premium Light

Blok typu-U 200/200

Blok typu-U 400/200

Blok typu-U 400/400

M
AX

. U
GI

ĘC
IE

 (M
M

)

DŁUGOŚĆ BLOK TYPU-U (MM)

Próba obciążenia została przeprowadzona przy obciążeniu powierzchniowym 20 kN.
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KĄTOWNIKI

Blok typu-U 200/200 Premium Light

Opis:

Blok typu-U 200/200 z bardziej stabilnym 
wykończeniem (bok 200 mm) wykorzystuje się 
jako idealne rozszerzenie stołu, do tworzenia 
konfiguracji pionowych, stanowi także mocne 
połączenie dwóch stołów spawalniczych. Elementy 
łączy się za pomocą trzpieni połączeniowych  
(Nr artykułu 800562).

W przypadku zastosowania bloku jako 
przedłużenie stołu, konieczne jest zastosowanie 
nóg do podparcia, jeżeli jego długość przekracza 
1000 mm.

W połączeniu z nogami (Nr artykułu 280376) 
bloki mogą być również montowane na szynach 
fundamentowych.

Blok typu-U zapewnia wiele możliwości 
mocowania oraz kombinacji z innymi kątownikami 
i blokadami, dzięki otworom systemowym na 
pięciu powierzchniach, a także dzięki układowi 
otworów w siatce ukośnej.

Siatka otworów 100x100 mm ułatwia 
pozycjonowanie.

Od długości bloku 500 mm wszystkie bloki typu U 
mają otwory montażowe z tyłu, aby przymocować 
nogi stołu.

Do mocowania detali na Premium Light przy 
pomocy trzpienia, wymagany jest pierścień 
dystansowy (nr kat. 280653).

Materiał podstawowy hartowana specjalna stal 
narzędziowa Siegmund X8.7.
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KĄTOWNIKI

= Zabezpieczenie przez 
korozją =

Ochrona przed 
przywieraniem odprysków 
spawalniczych

= Twardość i 
długowieczność 

Długość: (a) Szerokość: (b) Wysokość: (c) MS: (d) Waga: azotowany plazmowo

Blok typu-U Premium Light 500x200x200 azotowany plazmowo 500 mm 200 mm 200 mm 15 mm ok. 42 kg 2-800360.P
1.828,- 

�

Blok typu-U Premium Light 1000x200x200 azotowany plazmowo 1000 mm 200 mm 200 mm 15 mm ok. 76 kg 2-800370.P
3.077,- 

�

Blok typu-U Premium Light 1500x200x200 azotowany plazmowo 1500 mm 200 mm 200 mm 15 mm ok. 110 kg 2-800380.P
4.378,- 

�

Blok typu-U Premium Light 2000x200x200 azotowany plazmowo 2000 mm 200 mm 200 mm 15 mm ok. 143 kg 2-800390.P
5.378,- 

�

Inne wymiary na zamówienie ·
�

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

Kątowniki typu U Premium Light można przymocować do stołu za pomocą trzpieni łączących (nr kat. 800562).  
 
Do mocowania detali na Premium Light przy pomocy trzpienia, wymagany jest pierścień dystansowy (nr kat. 280653).
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KĄTOWNIKI

Blok typu-U 200/200

Opis:

Blok typu-U 200/200 z bardziej stabilnym 
wykończeniem (bok 200 mm) wykorzystuje się jako 
idealne rozszerzenie stołu, do tworzenia konfiguracji 
pionowych, stanowi także mocne połączenie dwóch 
stołów spawalniczych. Elementy łączy się za pomocą 
trzpieni połączeniowych (Nr artykułu 280560.N).

W przypadku zastosowania bloku jako przedłużenie 
stołu, konieczne jest zastosowanie nóg do 
podparcia, jeżeli jego długość przekracza 1000 mm.

W połączeniu z nogami (Nr artykułu 280376) 
bloki mogą być również montowane na szynach 
fundamentowych.

Blok typu-U zapewnia wiele możliwości 
mocowania oraz kombinacji z innymi kątownikami i 
blokadami, dzięki otworom systemowym na pięciu 
powierzchniach, a także dzięki układowi otworów w 
siatce ukośnej.

Siatka otworów 100x100 mm ułatwia 
pozycjonowanie.

Od długości bloku 500 mm wszystkie bloki 
typu U mają otwory montażowe z tyłu w celu 
przymocowania nóg stołu (z wyjątkiem 280310.P, 
280360.P, 280360,2.P, 280630.3.P, 280321.P).

Zdjęcia wszystkich wymiarów dostępne są na stronie 
www.siegmund.com.
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KĄTOWNIKI

= Zabezpieczenie przez 
korozją =

Ochrona przed 
przywieraniem odprysków 
spawalniczych

= Twardość i 
długowieczność 

Długość: (a) Szerokość: (b) Wysokość: (c) MS: (d) Waga: azotowany plazmowo

Blok typu-U 100x200x200 azotowany plazmowo 100 mm 200 mm 200 mm 25 mm ok. 21 kg 2-280396.P
1.220,- 

�

Blok typu-U 200x200x200 azotowany plazmowo 200 mm 200 mm 200 mm 25 mm ok. 31 kg 2-280396.1.P
1.479,- 

�

Blok typu-U 500x200x200 azotowany plazmowo 500 mm 200 mm 200 mm 25 mm ok. 67 kg 2-280360.P
1.828,- 

�

Blok typu-U 600x200x200 azotowany plazmowo 600 mm 200 mm 200 mm 25 mm ok. 77 kg 2-280362.P
2.345,- 

�

Blok typu-U 800x200x200 azotowany plazmowo 800 mm 200 mm 200 mm 25 mm ok. 99 kg 2-280366.P
2.814,- 

�

Blok typu-U 1000x200x200 azotowany plazmowo 1000 mm 200 mm 200 mm 25 mm ok. 120 kg 2-280370.P
3.077,- 

�

Blok typu-U 1200x200x200 azotowany plazmowo 1200 mm 200 mm 200 mm 25 mm ok. 140 kg 2-280374.P
3.861,- 

�

Blok typu-U 1400x200x200 azotowany plazmowo 1400 mm 200 mm 200 mm 25 mm ok. 162 kg 2-280378.P
4.249,- 

�

Blok typu-U 1500x200x200 azotowany plazmowo 1500 mm 200 mm 200 mm 25 mm ok. 172 kg 2-280380.P
4.378,- 

�

Blok typu-U 1600x200x200 azotowany plazmowo 1600 mm 200 mm 200 mm 25 mm ok. 182 kg 2-280382.P
4.737,- 

�

Blok typu-U 1800x200x200 azotowany plazmowo 1800 mm 200 mm 200 mm 25 mm ok. 204 kg 2-280386.P
5.134,- 

�

Blok typu-U 2000x200x200 azotowany plazmowo 2000 mm 200 mm 200 mm 25 mm ok. 225 kg 2-280390.P
5.378,- 

�

Blok typu-U 2400x200x200 azotowany plazmowo 2400 mm 200 mm 200 mm 25 mm ok. 266 kg 2-280391.P
6.632,- 

�

Blok typu-U 3000x200x200 azotowany plazmowo 3000 mm 200 mm 200 mm 25 mm ok. 331 kg 2-280392.P
8.316,- 

�

Blok typu-U 4000x200x200 azotowany plazmowo 4000 mm 200 mm 200 mm 25 mm ok. 439 kg 2-280394.P
10.216,- 

�

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

Od zakupu 5 sztuk również dostępne bez azotowania. Produkt jest dostępny na zamówienie.
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KĄTOWNIKI

Blok typu-U 200/200 aluminiowo-tytanowy

Opis:

Blok typu-U 200/200 z bardziej stabilnym 
wykończeniem (bok 200 mm) wykorzystuje się 
jako idealne rozszerzenie stołu, do tworzenia 
konfiguracji pionowych, stanowi także mocne 
połączenie dwóch stołów spawalniczych. Elementy 
łączy się za pomocą trzpieni połączeniowych  
(Nr artykułu 280560.N).

W przypadku zastosowania bloku jako 
przedłużenie stołu, konieczne jest zastosowanie 
nóg do podparcia, jeżeli jego długość przekracza 
1000 mm.

W połączeniu z nogami (Nr artykułu 280376) 
bloki mogą być również montowane na szynach 
fundamentowych.

Blok typu-U zapewnia wiele możliwości 
mocowania oraz kombinacji z innymi kątownikami 
i blokadami, dzięki otworom systemowym na 
pięciu powierzchniach, a także dzięki układowi 
otworów w siatce ukośnej.

Siatka otworów 100x100 mm ułatwia 
pozycjonowanie.

Od długości bloku 500 mm wszystkie bloki typu U 
mają otwory montażowe z tyłu, aby przymocować 
nogi stołu.

Aluminiowo-tytanowy: Używamy tego lekkiego ale 
bardzo wytrzymałego materiału z powodu małej 
wagi, co jest pożądane przy budowaniu dużych 
stanowisk. Należy jednak pamiętać o innych 
własnościach w porównaniu ze stalą azotowaną.

Zdjęcia wszystkich wymiarów dostępne są na 
stronie www.siegmund.com.
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KĄTOWNIKI

= Tytanowy = aluminiowy/-a

Długość: (a) Szerokość: (b) Wysokość: (c) MS: (d) Waga: aluminiowy/-a

Blok typu-U 500x200x200 aluminiowo-tytanowy 500 mm 200 mm 200 mm 25 mm ok. 23 kg 3-280360.AT
·

�

Blok typu-U 1000x200x200 aluminiowo-tytanowy 1000 mm 200 mm 200 mm 25 mm ok. 41 kg 3-280370.AT
·

�

Blok typu-U 1500x200x200 aluminiowo-tytanowy 1500 mm 200 mm 200 mm 25 mm ok. 59 kg 3-280380.AT
·

�

Blok typu-U 2000x200x200 aluminiowo-tytanowy 2000 mm 200 mm 200 mm 25 mm ok. 82 kg 3-280390.AT
·

�

Inne wymiary na zamówienie ·
�

MS=Grubość materiału; � = Produkt jest dostępny w magazynie ; � = Produkt jest dostępny na zamówienie; Wyjaśnienia na stronie 84
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KĄTOWNIKI

Blok typu-U 400/200

Opis:

Blok typu-U 400/200 z obszernym 
wykończeniem (bok 200 mm) wykorzystuje się 
jako idealne rozszerzenie stołu, do tworzenia 
konfiguracji pionowych, stanowi także mocne 
połączenie dwóch stołów spawalniczych. 
Elementy łączy się za pomocą trzpieni 
połączeniowych (nr artykułu 280560.N).

W przypadku zastosowania bloku jako 
przedłużenie stołu, konieczne jest 
zastosowanie nóg do podparcia, jeżeli jego 
długość przekracza 1000 mm.

W połączeniu z nogami (Nr artykułu 280371) 
bloki mogą być również montowane na 
szynach fundamentowych.

Blok typu-U zapewnia wiele możliwości 
mocowania oraz kombinacji z innymi 
kątownikami i blokadami, dzięki otworom 
systemowym na pięciu powierzchniach, a także 
dzięki układowi otworów w siatce ukośnej.

Siatka otworów 100x100 mm ułatwia 
pozycjonowanie.

Od długości bloku 500 mm wszystkie bloki 
typu U mają otwory montażowe z tyłu w 
celu przymocowania nóg stołu (z wyjątkiem 
280310.P, 280360.P, 280360,2.P, 280630.3.P, 
280321.P).

Zdjęcia wszystkich wymiarów dostępne są na 
stronie www.siegmund.com.
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KĄTOWNIKI

= Zabezpieczenie przez 
korozją =

Ochrona przed 
przywieraniem odprysków 
spawalniczych

= Twardość i 
długowieczność 

Długość: (a) Szerokość: (b) Wysokość: (c) MS: (d) Waga: azotowany plazmowo

Blok typu-U 500x400x200 azotowany plazmowo 500 mm 400 mm 200 mm 25 mm ok. 107 kg 2-280360.2.P
2.842,- 

�

Blok typu-U 1000x400x200 azotowany plazmowo 1000 mm 400 mm 200 mm 25 mm ok. 188 kg 2-280370.2.P
4.594,- 

�

Blok typu-U 1200x400x200 azotowany plazmowo 1200 mm 400 mm 200 mm 25 mm ok. 216 kg 2-280374.2.P
6.632,- 

�

Blok typu-U 1500x400x200 azotowany plazmowo 1500 mm 400 mm 200 mm 25 mm ok. 260 kg 2-280380.2.P
7.144,- 

�

Blok typu-U 2000x400x200 azotowany plazmowo 2000 mm 400 mm 200 mm 25 mm ok. 336 kg 2-280390.2.P
8.450,- 

�

Blok typu-U 2400x400x200 azotowany plazmowo 2400 mm 400 mm 200 mm 25 mm ok. 392 kg 2-280391.2.P
10.216,- 

�

Blok typu-U 3000x400x200 azotowany plazmowo 3000 mm 400 mm 200 mm 25 mm ok. 489 kg 2-280392.2.P
12.546,- 

�

Blok typu-U 4000x400x200 azotowany plazmowo 4000 mm 400 mm 200 mm 25 mm ok. 641 kg 2-280394.2.P
16.642,- 

�

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

Od zakupu 5 sztuk również dostępne bez azotowania. Produkt jest dostępny na zamówienie.
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KĄTOWNIKI

Blok typu-U 400/400

Opis:

Blok typu-U 400/400 (bok 400 mm) wykorzystuje 
się jako idealne rozszerzenie stołu, do tworzenia 
konfiguracji pionowych, stanowi także mocne 
połączenie dwóch stołów spawalniczych. Elementy 
łączy się za pomocą trzpieni połączeniowych  
(Nr artykułu 280560.N).

W przypadku zastosowania bloku jako przedłużenie 
stołu, konieczne jest zastosowanie nóg do 
podparcia, jeżeli jego długość przekracza 1000 mm.

W połączeniu z nogami (Nr artykułu 280371) 
bloki mogą być również montowane na szynach 
fundamentowych.

Blok typu-U zapewnia wiele możliwości 
mocowania oraz kombinacji z innymi kątownikami i 
blokadami, dzięki otworom systemowym na pięciu 
powierzchniach, a także dzięki układowi otworów w 
siatce ukośnej.

Siatka otworów 100x100 mm ułatwia 
pozycjonowanie.

Od długości bloku 500 mm wszystkie bloki 
typu U mają otwory montażowe z tyłu w celu 
przymocowania nóg stołu (z wyjątkiem 280310.P, 
280360.P, 280360,2.P, 280630.3.P, 280321.P).

Siatka ukośna na zamówienie.

Zdjęcia wszystkich wymiarów dostępne są na stronie 
www.siegmund.com.
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KĄTOWNIKI

= Zabezpieczenie przez 
korozją =

Ochrona przed 
przywieraniem odprysków 
spawalniczych

= Twardość i 
długowieczność 

Długość: (a) Szerokość: (b) Wysokość: (c) MS: (d) Waga: azotowany plazmowo

Blok typu-U 500x400x400 azotowany plazmowo 500 mm 400 mm 400 mm 25 mm ok. 176 kg 2-280360.3.P
4.340,- 

�

Blok typu-U 1000x400x400 azotowany plazmowo 1000 mm 400 mm 400 mm 25 mm ok. 295 kg 2-280370.3.P
7.235,- 

�

Blok typu-U 1200x400x400 azotowany plazmowo 1200 mm 400 mm 400 mm 25 mm ok. 340 kg 2-280374.3.P
8.201,- 

�

Blok typu-U 1500x400x400 azotowany plazmowo 1500 mm 400 mm 400 mm 25 mm ok. 414 kg 2-280380.3.P
10.489,- 

�

Blok typu-U 2000x400x400 azotowany plazmowo 2000 mm 400 mm 400 mm 25 mm ok. 533 kg 2-280390.3.P
12.661,- 

�

Blok typu-U 2400x400x400 azotowany plazmowo 2400 mm 400 mm 400 mm 25 mm ok. 622 kg 2-280391.3.P
15.915,- 

�

Blok typu-U 3000x400x400 azotowany plazmowo 3000 mm 400 mm 400 mm 25 mm ok. 770 kg 2-280392.3.P
19.126,- 

�

Blok typu-U 4000x400x400 azotowany plazmowo 4000 mm 400 mm 400 mm 25 mm ok. 1007 kg 2-280394.3.P
26.045,- 

�

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

Od zakupu 5 sztuk również dostępne bez azotowania. Produkt jest dostępny na zamówienie.




