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Zaciski & Akcesoria

oksydowany/-a aluminiowy/-a poliamidowa

oksydowany/-a Stal nierdzewna poliamidowa

Akcesoria dla 220610.1 znajdziesz na stronie 489. Pryzmy do zacisków śrubowych na stronie 496; 497.

220634.2
170 mm

220634.1
135 mm

220634
100 mm

220635.1
150 mm

220635
83 mm

220650 220650.A 220650.PA

220657.1 220658.E 220659.PA

220631
200 mm

220632
310 mm

Ø 40

Ø 40

220618

280617

280662
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Akcesoria dla 220610.1 znajdziesz na stronie 489. Pryzmy do zacisków śrubowych na stronie 496; 497.

oksydowany/-a aluminiowy/-a poliamidowa

oksydowany/-a Stal nierdzewna poliamidowa

Akcesoria dla 220604.1 znajdziesz na stronie 493. Pryzmy do zacisków śrubowych na stronie 496; 497.

220650 220650.A 220650.PA

220657.1 220658.E 220659.PA

Ø 40

Ø 40

220679

220678
200 mm

220653

220634.2
170 mm

220634.1
135 mm

220634
100 mm

220635.1
150 mm

220635
83 mm

220677
210 mm
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Professional Zacisk śrubowy

Opis:

Professional Zacisk śrubowy jest narzędziem,  
które oferuje szybkie, mocne i dokładne mocowanie 
najróżniejszych elementów. Efektywność tego zacisku 
jest wynikiem oszczędności czasu, szybkiej regulacji 
oraz łatwego demontażu. By sprostać indywidualnym 
potrzebom, oferujemy różne długości poziomych i 
pionowych prętów. Wymiar użytego pręta poziomego 
wynosi 30x10 mm (szerokość x grubość), a pręta 
pionowego – 30x14 mm. 

Aby docisnąć każdy rodzaj spawanego materiału 
- pryzmy są wymienialne. Odpowiednie pryzmy 
znajdziesz na stronie 496.

Długą żywotność gwarantuje oksydowany materiał,  
a możliwość oddzielnego zamawiania poszczególnych 
elementów zacisku zapewnia komfort użytkowania. 
Dzięki nowemu pokrętłu znajdującemu się bezpośrednio  
na krzyżaku, regulacja wysokości zajmuje 
zdecydowanie mniej czasu.

Gniazdo sześciokątne w zakończeniu uchwytu, pozwala 
na precyzyjną regulację zacisku przy użyciu klucza 
dynamometrycznego.

Nowy projekt - Dostępny od  01.01.2019.  
Zastrzegamy sobie prawo do dostarczenia starej  
wersji do 01.01.2019.

Poprzednie wersje (220610, 220630, 220615, 220604) 
zawierają pojedyncze elementy z systemu 28. Części 
zamienne do poprzedniej wersji patrz strona 264.

220610.1 220610.1.S

Model standardowy maks. nośność: Waga: Nr artykułu

Professional Zacisk śrubowy
5 kN 2,70 kg 2-220610.1

234,- 
�

Professional Zacisk śrubowy wymiar specjalny 2-220610.1.S
·

�

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

Model standardowy 220610.1:  
zawiera 1x 220634, 1x 220631, 1x 220632, 1x 220618, 1x 280617, 1x 280662.N, 1x 220657.1

Tr 16x5

220657.1

50-165 mm

30
0 

m
m
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Cięty do odpowiedniego wymiaru i dostarczony przez Klienta.

220634 220635 220631 220632 220618 280617 280662.N

Części zapasowe, wymiary specjalne i elementy do indywidualnej konfiguracji
Uchwyt gwintowany z rękojeścią
- dla 220610.1, 220630.1, 220604.1
- gwint 16 x 5 mm

100 mm
�

135 mm
�

170 mm
�

wymiar specjalny
�2-220634

48,- 
2-220634.1

53,- 
2-220634.2

57,- 
2-220634.S

·
Uchwyt gwintowany z sześciokątnym łbem
- dla 220610.1, 220630.1, 220604.1
- gwint 16 x 5 mm

83 mm
�

150 mm
�

wymiar specjalny
�2-220635

53,- 
2-220635.1

57,- 
2-220635.S

·
Pręt poziomy
- dla 220610.1
- bez tulei 220618, prosimy zamawiać osobno

200 mm
�2-220631

43,- 
Pręt pionowy
- dla 220610.1, 220615.1
- Pręt pionowy jest utwardzany

310 mm
�2-220632

81,- 
Tuleja gwintowana
- tuleja gwintowana 16 x 5 mm dla sztyftów zacisków śrubowych systemu 22 
- dla 220610.1
- oksydowany/-a

�2-220618
29,- 

Krzyżak żeliwny
- dla 280610, 280611, 280615, 220610.1, 220615.1
- bez pokrętła

45 mm
�2-280617

77,- 
Pokrętło dla krzyżak żeliwny
- dla 280610, 280612, 280630, 280615, 280611, 220610.1, 220630.1, 220615.1

25 mm
�2-280662.N

33,- 
� = Produkt jest dostępny w magazynie ; � = Produkt jest dostępny na zamówienie; Wyjaśnienia na stronie 84
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Professional Zacisk śrubowy 45°/90°

Opis:

Professional Zacisk śrubowy 45°/90° zastępuje 
standardowe zaciski 45° i 90°. Wyznacza on nowe 
standardy montażu ze względu na możliwość  
obrotu w zakresie 0°-360°.

Dla bezpiecznego mocowania każdego typu 
spawanych elementów stosuje się pryzmy wymienne. 
Pryzmy do tego zacisku znajdziesz na stronie 496. 
Wymiar użytego pręta płaskiego wynosi 30x14 mm 
(szerokość x grubość).

Długą żywotność gwarantuje oksydowany materiał,  
a możliwość oddzielnego zamawiania poszczególnych 
elementów zacisku zapewnia komfort użytkowania. 
Dzięki nowemu pokrętłu znajdującemu się 
bezpośrednio na krzyżaku, regulacja wysokości 
zajmuje zdecydowanie mniej czasu.

Gniazdo sześciokątne w zakończeniu uchwytu, 
pozwala na precyzyjną regulację zacisku przy użyciu 
klucza dynamometrycznego.

Nowy projekt - Dostępny od  01.01.2019. 
Zastrzegamy sobie prawo do dostarczenia starej 
wersji do 01.01.2019.

Poprzednie wersje (220610, 220630, 220615, 
220604) zawierają pojedyncze elementy z systemu 28.  
Części zamienne do poprzedniej wersji patrz  
strona 264.

220630.1 220630.1.S

Model standardowy maks. nośność: Waga: Nr artykułu

Professional Zacisk śrubowy 45°/90°
5 kN 2,21 kg 2-220630.1

215,- 
�

Professional Zacisk śrubowy 45°/90° wymiar specjalny 2-220630.1.S
·

�

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

Model standardowy 220630.1:  
zawiera 1x 220634.1, 1x 220633, 1x 229108, 1x 280617.2, 1x 280662, 1x 289109, 1x 220657.1

220657.1

Tr 16x5

30
0 

m
m

360°
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220634.2 220635.1 220633 229108 280617.2 280662.N 289109

Części zapasowe, wymiary specjalne i elementy do indywidualnej konfiguracji
Uchwyt gwintowany z rękojeścią
- dla 220610.1, 220630.1, 220604.1
- gwint 16 x 5 mm

100 mm
�

135 mm
�

170 mm
�

wymiar specjalny
�2-220634

48,- 
2-220634.1

53,- 
2-220634.2

57,- 
2-220634.S

·
Uchwyt gwintowany z sześciokątnym łbem
- dla 220610.1, 220630.1, 220604.1
- gwint 16 x 5 mm

83 mm
�

150 mm
�

wymiar specjalny
�2-220635

·
2-220635.1

57,- 
2-220635.S

·
Pręt pionowy
- dla 220630.1
- Pręt pionowy jest utwardzany

310 mm
�2-220633

81,- 
Sztyft gwintowany prowadzący
- dla 220630.1

42 mm
�2-229108

19,- 
Krzyżak żeliwny
- dla 280630, 220630.1
- bez pokrętła

70 mm
�2-280617.2

77,- 
Pokrętło dla krzyżak żeliwny
- dla 280610, 280612, 280630, 280615, 280611, 220610.1, 220630.1, 220615.1

25 mm
�2-280662.N

33,- 
Płyta dla krzyżak żeliwny
- dla 280630, 220630.1
- z wpuszczanymi śrubami M10x25

10 mm
�2-289109

14,- 
� = Produkt jest dostępny w magazynie ; � = Produkt jest dostępny na zamówienie; Wyjaśnienia na stronie 84
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Zacisk z prętem okrągłym Basic uniwersalny

Opis:

Zacisk uniwersalny z prętem okrągłym o kącie + / - 42° 
pozwala na elastyczne mocowanie ze względu na 
zastosowanie nasuwanego sztyftu. Zacisk ten łączy w 
sobie możliwości jakie dają zaciski 45° i 90°.  
Może być zamocowany pod kątem, jak i prosto.  
W rezultacie oferuje wiele nowych i bardziej 
różnorodnych możliwości mocowania.

Poziomy pręt okrągły jest regulowany bezstopniowo,  
ma długość 200 mm. W połączeniu z nasuwanym 
sztyftem tworzy zmienny zakres mocowania.  
Długość pręta pionowego wynosi 250 mm.

Dla bezpiecznego mocowania każdego typu spawanych 
elementów stosuje się pryzmy wymienne. Pryzmy do  
tego zacisku znajdziesz na stronie 496.

Długą żywotność gwarantuje oksydowany materiał, a 
możliwość oddzielnego zamawiania poszczególnych 
elementów zacisku zapewnia komfort użytkowania.  
Aby umieścić okrągły pręt pionowy w otworze 
systemowym, stosuje się pierścień pozycjonujący  
(Nr artykułu 220653). Standardowa długość sztyftu 
wynosi 135 mm.

Nowy projekt - Dostępny od  01.01.2019. Zastrzegamy 
sobie prawo do dostarczenia starej wersji do 01.01.2019.

Poprzednie wersje (220610, 220630, 220615, 220604) 
zawierają pojedyncze elementy z systemu 28. Części 
zamienne do poprzedniej wersji patrz strona 264.

220604.1 220604.S

Model standardowy maks. nośność: Waga: Nr artykułu

Zacisk na rurze uniwersalny
1,4 kN 1,91 kg 2-220604.1

258,- 
�

Zacisk na rurze uniwersalny wymiar specjalny 2-220604.S
·

�

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

Model standardowy 220604.1:  
zawiera 1x 220634.1, 1x 220678, 1x 220677, 1x 220679, 1x 220653, 1x 220657.1

± 42°

135 mm

220657.1

220653

65-220 mm

25
0 

m
m

360°
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220634.1 220635.1 220678 220677 220679 220653

Części zapasowe, wymiary specjalne i elementy do indywidualnej konfiguracji
Uchwyt gwintowany z rękojeścią
- dla 220610.1, 220630.1, 220604.1
- gwint 16 x 5 mm

100 mm
�

135 mm
�

170 mm
�

wymiar specjalny
�2-220634

48,- 
2-220634.1

53,- 
2-220634.2

57,- 
2-220634.S

·
Uchwyt gwintowany z sześciokątnym łbem
- dla 220610.1, 220630.1, 220604.1
- gwint 16 x 5 mm

83 mm
�

150 mm
�

wymiar specjalny
�2-220635

·
2-220635.1

57,- 
2-220635.S

·
Pręt poziomy okrągły
- dla 220604.1

200 mm
�2-220678

67,- 
Pręt pionowy okrągły
- dla 220604.1 �2-220677

72,- 
Gniazdo sztyftu
- dla 220604.1

42 mm
�2-220679

29,- 
Pierścień dystansowy
- dla 220604.1 �2-220653

24,- 
� = Produkt jest dostępny w magazynie ; � = Produkt jest dostępny na zamówienie; Wyjaśnienia na stronie 84
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Szybkościsk Profesjonalny

Opis:

Professional Szybkościsk używany jest do szybkiego 
i mocnego docisku elementów spwawanych. Siła 
mocowania może być indywidualnie dopasowywana.

Długą żywotność gwarantuje oksydowany materiał,  
a możliwość oddzielnego zamawiania poszczególnych 
elementów zacisku zapewnia komfort użytkowania.

 Dzięki nowemu pokrętłu znajdującemu się 
bezpośrednio na krzyżaku, regulacja wysokości zajmuje 
zdecydowanie mniej czasu. 

Nowy projekt - Dostępny od  01.01.2019. Zastrzegamy 
sobie prawo do dostarczenia starej wersji do 01.01.2019.

Poprzednie wersje (220610, 220630, 220615, 220604) 
zawierają pojedyncze elementy z systemu 28. Części 
zamienne do poprzedniej wersji patrz strona 264.

220615.1 220615.1.S

Model standardowy maks. nośność: Waga: Nr artykułu

Szybkościsk Profesjonalny
5 kN 2,70 kg 2-220615.1

359,- 
�

Szybkościsk Profesjonalny wymiar specjalny 2-220615.1.S
·

�

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

Model standardowy 220615.1:  
zawiera 1x 280637, 1x 220632, 1x 280617, 1x 280662.N

105-240 mm

30
0 

m
m
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280637 220632 280617 280662.N

Części zapasowe, wymiary specjalne i elementy do indywidualnej konfiguracji
Pręt poziomy z klamrą szybkomocującą
- dla 280615, 220615.1

200 mm
�

350 mm
�

500 mm
�

wymiar specjalny
�2-280637

201,- 
2-280637.1

215,- 
2-280637.2

230,- 
2-280637.S

·
Pręt pionowy
- dla 220610.1, 220615.1
- Pręt pionowy jest utwardzany

310 mm
�2-220632

81,- 
Krzyżak żeliwny
- dla 280610, 280611, 280615, 220610.1, 220615.1
- bez pokrętła

45 mm
�2-280617

77,- 
Pokrętło dla krzyżak żeliwny
- dla 280610, 280612, 280630, 280615, 280611, 220610.1, 220630.1, 220615.1

25 mm
�2-280662.N

33,- 
� = Produkt jest dostępny w magazynie ; � = Produkt jest dostępny na zamówienie; Wyjaśnienia na stronie 84
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Pryzma do zacisków śrubowych

Opis:

Pryzma do zacisków śrubowych jest odpowiednia 
zarówno do prętów okrągłych jak i prostokątnych. 
Zapinając ją do okrągłego zakończenia sztyftu 
gwintowanego staje się bardziej elastyczna i 
pozwala na precyzyjne mocowanie dowolnych 
elementów. Nakładana i zdejmowana bez użycia 
dodatkowych narzędzi.

Dostępne różne rodzaje wykończenia.

Pryzma poliamidowa do zabezpieczenia przed 
zarysowaniem powierzchni.

Pryzma ze stali nierdzewnej do zastosowania 
w materiałach delikatnych oraz wymagających 
zabezpieczenia antykorozyjnego.

220659.PA

220657.1 220658.E

= poliamidowa

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

Pryzma do zacisków śrubowych
- oksydowany/-a
- Do uchwytu z gwintem trapezoidalnym 16 x 5 mm

20 mm 40 mm 0,05 kg 2-220657.1
33,- 

�

Pryzma do zacisków śrubowych
- Stal nierdzewna
- Do uchwytu z gwintem trapezoidalnym 16 x 5 mm

20 mm 40 mm 0,04 kg 2-220658.E
48,- 

�

Pryzma do zacisków śrubowych
- poliamidowa
- Do uchwytu z gwintem trapezoidalnym 16 x 5 mm

20 mm 40 mm 0,01 kg 2-220659.PA
33,- 

�

� = Produkt jest dostępny w magazynie ; � = Produkt jest dostępny na zamówienie; Wyjaśnienia na stronie 84
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Pryzma Duo Ø 40 dla zacisków śrubowych

Opis:

Pryzma Duo charakteryzuje się dwoma funkcjami - 
jedną z nich jest kompatybilność z całym systemem 
22 mm oraz ze wszystkimi zaciskami śrubowymi. 
O-ring zapewnia dokładne pozycjonowanie 
pryzmy. Kąt dwuścienny 120° tworzy solidne 
wsparcie dla wszystkich profili okrągłych. Dzięki 
spłaszczonym narożnikom może być również 
stosowana do spawania elementów płaskich.

Pryzma poliamidowa wykorzystywana jest przy 
materiałach wrażliwych na zarysowania.

Pryzma z poliamidu jest odpowiednia wyłącznie 
dla zacisków.

Dostępny od  01.04.2019.

220650.PA

220650 220650.A

= aluminiowy/-a = poliamidowa

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

Pryzma Duo Ø 40
- oksydowany/-a
- Do uchwytu z gwintem trapezoidalnym 16 x 5 mm

27 mm 40 mm 0,13 kg 2-220650
62,- 

�

Pryzma Duo Ø 40
- aluminiowy/-a
- Do uchwytu z gwintem trapezoidalnym 16 x 5 mm

27 mm 40 mm 0,06 kg 2-220650.A
72,- 

�

Pryzma Duo Ø 40
- poliamidowa
- Do uchwytu z gwintem trapezoidalnym 16 x 5 mm

27 mm 40 mm 0,02 kg 2-220650.PA
67,- 

�

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


