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Trzpienie

Błyskawiczne i zoptymalizowane

Dobrze skonstruowany mechanizm 
pozwala na mocowanie i zwalnianie 
w ciągu kilku sekund.

Szybsze mocowanie dzięki 
wzmocnionej sile docisku

Zoptymalizowana ergonomia uchwytu:
łatwiejsza obsługa dzięki wystarczającej przestrzeni 
pomiędzy uchwytem a elementem obrabianym

Optymalna 
powierzchnia dla 
najlepszej przyczepności

Powierzchnia w otworach jest szlifowana po 
hartowaniu - dla maksymalnej dokładności

Korpus trzpienia wykonany jest z 
hartowanej stali wysokostopowej - dla 
maksymalnej wytrzymałości

Dzięki zminimalizowanemu tarciu wewnętrznemu nie 
potrzeba o-ringów, dzięki czemu w otworach nie zbiera 
się brud.
W razie potrzeby o-ringi mogą być zastosowane

Dzięki 4 kulom wewnątrz, zasadnicza siła zostaje 
zintensyfikowana przy minimalnym tarciu 
wewnętrznym. W wielu przypadkach wystarcza 
dokręcenie ręką.

Ø 6,7 mm kule; duża powierzchnia styku; centrum 
nacisku skierowane na zewnątrz

Podparcie 3 kul równoważy obciążenie, 
zgodnie z zasadą trójścienną. Niepotrzebne 
są o-ringi aby kule utrzymać w miejscu!

Skos pozwala na mocowanie poprzeczne

Opatentowany mechanizm zapobiega 
zablokowaniu kul
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MOMENT DOKRĘCENIA (AM)
Moment dokręcenia to siła dokręcenia śruby za 
pomocą klucza dynamometrycznego. Aby uzyskać 
optymalną siłę docisku, moment dokręcania 
powinien odpowiadać zalecanej wartości. 

Trzpień został tak zaprojektowany by przy niskim 
momencie obrotowym osiągnąć maksymalną siłę 
docisku, co umożliwia proste mocowanie ręczne.

Max. AM 160510: ≤ 10 Nm

SIŁA ŚCINANIA (SK)
Siła ścinania to siła, która reaguje poprzecznie do 
pola powierzchni przekroju poprzecznego trzpienia.

Max. SK 160510: ≤ 55 kN

SIŁA ROZCIĄGANIA (ZK)
Siła rozciągania objawia się przy ciągnięciu 
umocowanego trzpienia.

Max. ZK 160510: ≤ 10 kN

Video produktu 
znajdziesz na:

www.siegmund.com/
V160510
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Trzpień szybkomocujący

Opis:

Oksydowany trzpień szybkomocujący z wkrętowym 
mechanizmem blokującym jest idealnym 
elementem łączącym elementy Siegmund. Trzpienie 
szybkomocujące odznaczają się szczególnie dużymi 
kulami, które chronią skosy w otworach dzięki 
niewielkiemu naciskowi powierzchniowemu. 
Czwarta kula na środku redukuje tarcie wewnętrze 
i wzmacnia siłę pokrętła. Nowa wersja trzpienia 
pozbawiona jest o-ringów, dzięki czemu łatwiej 
go oczyścić. Trzpień został jeszcze bardziej 
zoptymalizowany.

Niedozwolone jest łączenie za pomocą tego 
trzpienia stołów i bloków typu-U!

160510 160512

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

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

53 mm 16 mm 0,08 kg 55,00 kN 10,00 Nm 10,00 kN 2-160510
139,- 

�

Trzpień szybkomocujący długi
- do łączenia 3 elementów
- oksydowany/-a
- dokręcany

65 mm 16 mm 0,10 kg 55,00 kN 10,00 Nm 10,00 kN 2-160512
167,- 

�

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

Opis:

Oksydowany trzpień uniwersalny jest idealnym 
elementem łączącym elementy Siegmund. Stosuje 
się go przy łączeniu elementów o różnej grubości 
materiału. Strefa zaciskowa krótkiego trzpienia 
wynosi 22-28 mm, a długiego 34-40 mm. 
Samocentrowanie w otworach zapewniają 
O-ringi. Duże kule przemieszczają się od środka 
na zewnątrz i zapobiegają przemieszczaniu 
się materiału na skutek niskiego ciśnienia 
powierzchniowego przy dużej sile nacisku w 
otworze systemowym.

Trzpień uniwersalny jest mocowany za pomocą 
zintegrowanego pokrętła lub klucza 
sześciokątnego nr 6 (Nr artykułu 280852.1).

Niedozwolone jest łączenie za pomocą tego 
trzpienia stołów i bloków typu-U!

160532 160533

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

Trzpień uniwersalny krótki
- do łączenia 2 elementów
- oksydowany/-a

59 mm 16 mm 0,11 kg 50,00 kN 10,00 Nm 10,00 kN 2-160532
144,- 

�

Trzpień uniwersalny długi
- do łączenia 3 elementów
- oksydowany/-a

71 mm 16 mm 0,12 kg 50,00 kN 10,00 Nm 10,00 kN 2-160533
177,- 

�

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

Opis:

Oksydowany trzpień mocujący płaski przeznaczony jest 
do mocowania w otworach podłużnych. Jego celem 
jest, jak w przypadku trzpieni wpuszczanych - redukcja 
wysokości roboczej.

Idealny do wkrętarek akumulatorowych o momencie 
obrotowym do 10 Nm.

Niedozwolone jest łączenie za pomocą tego trzpienia 
stołów i bloków typu-U!

160522 160523

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

Trzpień szybkomocujący płaski krótki
36 mm 16 mm 0,05 kg 55,00 kN 10,00 Nm 10,00 kN 2-160522

120,- 
�

48 mm 16 mm 0,08 kg 55,00 kN 10,00 Nm 10,00 kN 2-160523
148,- 

�

- do łączenia 2 elementów
- oksydowany/-a

Trzpień szybkomocujący płaski długi
- do łączenia 3 elementów
- oksydowany/-a

Śruba nastawczych dla 160522
- 10 szt. / op.

2-169085
53,- 

�

Śruba nastawczych dla 160523 
- 10 szt. / op.

2-169075
53,- 

�

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

Opis:

Trzpień wpuszczany jest stosowany jako ukryte 
połączenie komponentów Siegmund. W swojej 
konstrukcji odpowiada innym trzpieniom 
z czterema kulami. Jego głowica znika w 
obniżeniu otworów, tak że nic nie wystaje ponad 
mocowanym elementem. Trzpień wpuszczany 
nie nadaje się do stosowania w otworach 
podłużnych. 

Niedozwolone jest łączenie za pomocą tego 
trzpienia stołów i bloków typu-U!

160528 160529

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

Trzpień wpuszczany krótki
- do łączenia 2 elementów
- oksydowany/-a

31 mm 16 mm 0,04 kg 55,00 kN 10,00 Nm 3,00 kN 2-160528
115,- 

�

Trzpień wpuszczany długi
- do łączenia 3 elementów
- oksydowany/-a

43 mm 16 mm 0,05 kg 55,00 kN 10,00 Nm 3,00 kN 2-160529
139,- 

�

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

Opis:

Trzpienie pozycjonujące przeznaczone są do 
regulacji kątowników, które mogą być umocowane 
w miejscu przy pomocy jednego trzpienia. Jest to 
niedrogi sposób zastąpienia trzpienia mocującego. 
Dodatkowo pozwala tworzyć różne układy blokad 
np. 90° lub 45°.

Na zdjęciu przykład zastosowania przy użyciu 
szablonów klienta.

Niedozwolone jest łączenie za pomocą tego 
trzpienia stołów i bloków typu-U!

160540

Długość: (a) Ø: (o) Waga: Nr artykułu

Trzpień pozycjonujący
- oksydowany/-a 38 mm 16 mm 0,07 kg 2-160540

43,- 
�

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

Opis:

Trzpień łączący wpuszczany jest przeznaczony do 
łączenia długotrwałego elementów systemu 
Siegmund np. stołów czy bloków typu-U.

Łatwy montaż zapewnia samocentrujące mocowanie 
przy użyciu klucza sześciokątnego. Głowica trzpienia 
posiada gniazdo sześciokątne 6 nr do klucza.

Trzpienie mogą być wykorzystywane do mocnego 
skręcenia ze sobą elementów, bez uciążliwego 
wystawania - są całkowicie schowane. Są także 
odpowiednie do stosowania w otworach podłużnych.

160560.N 160561

= Twardość i 
długowieczność =

Ochrona przed 
przywieraniem 
odprysków spawalniczych

= Zabezpieczenie przez 
korozją

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

Trzpień łączący krótki

25 mm 16 mm 0,03 kg 50,00 kN 15,00 Nm 4,00 kN 2-160560.N
72,- 

�
- do łączenia 2 elementów
- azotowany
- z gniazdem sześciokątnym

Trzpień łączący długi
- do łączenia 3 elementów
- oksydowany/-a
- z gniazdem sześciokątnym

37 mm 16 mm 0,05 kg 50,00 kN 15,00 Nm 4,00 kN 2-160561
86,- 

�

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia; ZK=Siła rozciągania; � = Produkt jest dostępny w magazynie ; � = Produkt jest dostępny na zamówienie; Wyjaśnienia na stronie 84
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części zapasowe do trzpieni starego typu

Opis:

Tuleja dystansowa stosowany jest w aplikacjach, 
w których konieczne jest zapewnienie żądanej 
odległości między łączonymi elementami. Pozwala 
np. użyć długiego trzpienia zamiast krótkiego.

160539 169103

Wysokość: (c) Ø: (o) Waga: Nr artykułu

Pierścień dystansowy dla trzpienia magnetycznego
- oksydowany/-a 12 mm 21 mm 0,02 kg 2-160539

10,- 
�

części zapasowe do trzpieni starego typu
- 10x 169008, 10x 169009, 5x 169074 0,02 kg 2-169103

10,- 
�

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

Opis:

Magnetyczny trzpień mocujący umożliwia szybkie 
mocowanie bez wkręcania lub użycia narzędzi. 
Zalecany do mocowania elementów szczególnie 
wrażliwych na nacisk, jak cienkie arkusze blachy, a 
także w przypadku, gdy mocowanie po przeciwnej 
stronie jest niemożliwe np. zamknięte profile.

160740.2 160539

160740 160740.1
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= aluminiowy/-a

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

Trzpień magnetyczny 34
- Długość trzpienia 25 mm
- aluminiowy/-a

34 mm 16 mm 0,02 kg 2-160740
57,- 

�

Trzpień magnetyczny 46
- Długość trzpienia 50 mm
- aluminiowy/-a

46 mm 16 mm 0,03 kg 2-160740.1
67,- 

�

Trzpień magnetyczny 58
- Długość trzpienia 75 mm
- aluminiowy/-a

58 mm 16 mm 0,04 kg 2-160740.2
77,- 

�

Pierścień dystansowy dla trzpienia magnetycznego
- oksydowany/-a 12 mm 21 mm 0,02 kg 2-160539

10,- 
�

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




