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Zaciski & Akcesoria

Video produktu 
znajdziesz na:

oksydowany/-a / 
azotowany

Stal nierdzewna poliamidowa

oksydowany/-a / 
azotowany

aluminiowy/-a poliamidowa

azotowany Stal nierdzewna poliamidowa

Akcesoria dla 280610 znajdziesz na stronie 265. Pryzmy do zacisków śrubowych na stronie 284; 286; 287.

280634.2
170 mm

280634.1
135 mm

280634
100 mm

280636.2
170 mm

280636.1
135 mm

280636
100 mm

280635.2
170 mm

280635.1
135 mm

280635
  83 mm

280650 280650.A 280650.PA

280657.1.N 280658.E 280659.PA

280631
200 mm

280631.1
350 mm

280631.2
500 mm

280617

280662

280632.2
800 mm

280632.1
500 mm

280632
310 mm

Ø 40

Ø 40

www.siegmund.com/
V280610

280660 280660.E 280660.PAØ 35

280618
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oksydowany/-a / 
azotowany

Stal nierdzewna poliamidowa

oksydowany/-a / 
azotowany

aluminiowy/-a poliamidowa

azotowany Stal nierdzewna poliamidowa

Akcesoria dla 280604 znajdziesz na stronie 277. Pryzmy do zacisków śrubowych na stronie 284; 286; 287.

280634.2
170 mm

280634.1
135 mm

280634
100 mm

280636.2
170 mm

280636.1
135 mm

280636
100 mm

280635.2
170 mm

280635.1
135 mm

280635
  83 mm

280650 280650.A 280650.PA

280657.1.N 280658.E 280659.PA

Ø 40

Ø 40800 mm 250 mm500 mm 300 mm
280677.3 280677.2 280677.1 280677

280660 280660.E 280660.PAØ 35

280679

280678
200 mm

280618

280644
200 mm

280653
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Professional Zacisk śrubowy

Opis:

Zacisk śrubowy Professional umożliwia szybkie, mocne 
i dokładne mocowanie różnorodnych komponentów. 
Oferuje maksymalną wydajność dzięki oszczędności 
czasu - szybka regulacja, łatwy i dokładny montaż/
demontaż. Zacisk można przebudować - oferujemy 
różne długości prętów poziomych i pionowych. Wymiary 
przekroju poziomego pręta wynoszą 30x10 mm. 
Wymiary przekroju pionowego pręta wynoszą 30x14 mm.  
Pręt pionowy jest dodatkowo wzmocniony.

Bezpieczne mocowanie gwarantują wymienne pryzmy 
z różnych materiałów (stal, poliamid). Odpowiednie 
pryzmy znajdują się na stronie 284.

Długa żywotność i wydajność pracy są efektem 
azotowania plazmowego. Zamawianie części 
wymiennych zamiast całego zacisku pozwala 
zaoszczędzić wydatki.

Nowe pokrętło na żeliwnym krzyżaku, pozwala w ciągu 
kilku sekund wyregulować wysokość.
Rękojeść zacisku ma gniazdo sześciokątne i można 
dzięki temu precyzyjnie ustalić siłę docisku za pomocą 
klucza z momentem obrotowym.

280610.N 280610.S

= Twardość i 
długowieczność =

Ochrona przed 
przywieraniem odprysków 
spawalniczych

= Zabezpieczenie przez 
korozją

Model standardowy maks. nośność: Waga: Nr artykułu

Professional Zacisk śrubowy
5 kN 2,70 kg 2-280610.N

297,- 
�

Professional Zacisk śrubowy wymiar specjalny 2-280610.S
·

�

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

Model standardowy 280610:  
zawiera 1x 280634.N, 1x 280631.N, 1x 280632.N, 1x 280618.N, 1x 280617, 1x 280662.N, 1x 280657.1.N

280657.1.N

Tr 20x4

50-165 mm

30
0 

m
m
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280634.N 280635.N 280636.N 280631.N 280632.N 280618.N 280617 280662.N

Części zapasowe, wymiary specjalne i elementy do indywidualnej konfiguracji
Uchwyt gwintowany z rękojeścią
- dla 280610, 280612, 280630, 280604, 280625, 280608
- gwint 20 x 4 mm

100 mm
�

135 mm
�

170 mm
�

wymiar specjalny
�2-280634.N

48,- 
2-280634.1.N

53,- 
2-280634.2.N

57,- 
2-280634.S

·
Uchwyt gwintowany z sześciokątnym łbem
- dla 280610, 280612, 280630, 280604, 280625, 280608
- gwint 20 x 4 mm

83 mm
�

135 mm
�

170 mm
�

wymiar specjalny
�2-280635.N

53,- 
2-280635.1.N

57,- 
2-280635.2.N

62,- 
2-280635.S

·
Uchwyt gwintowany z pokrętłem
- dla 280610, 280612, 280630, 280604, 280625, 280608
- gwint 20 x 4 mm

100 mm
�

135 mm
�

170 mm
�

wymiar specjalny
�2-280636.N

53,- 
2-280636.1.N

57,- 
2-280636.2.N

62,- 
2-280636.S

·
Pręt poziomy
- dla 280610, 280611
- bez tulei 280618, prosimy zamawiać osobno

200 mm
�

350 mm
�

500 mm
�

wymiar specjalny
�2-280631.N

43,- 
2-280631.1.N

53,- 
2-280631.2.N

67,- 
2-280631.S

·
Pręt pionowy
- dla 280610, 280612, 280611
- Pręt pionowy jest utwardzany

310 mm
�

500 mm
�

800 mm
�

wymiar specjalny
�2-280632.N

81,- 
2-280632.1.N

100,- 
2-280632.2.N

134,- 
2-280632.S

·
Tuleja gwintowana
- tuleja gwintowana 20 x 4 mm dla sztyftów zacisków śrubowych systemu 28
- dla 280610, 280612, 280625
- azotowany

�2-280618.N
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 XL

Opis:

Professional Zacisk śrubowy XL został specjalnie 
zaprojektowany do zadań wymagających szczególnie 
wysokiej siły nacisku.

 Aby docisnąć każdy rodzaj spawanego materiału -  
pryzmy są wymienialne. Odpowiednie pryzmy 
znajdziesz na stronie 284.

By sprostać indywidualnym potrzebom, oferujemy 
różne długości poziomych i pionowych prętów. Wymiar 
użytego pręta wynosi 35x14 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.

280612 280612.S

Model standardowy maks. nośność: Waga: Nr artykułu

Professional Zacisk śrubowy XL
7 kN 3,40 kg 2-280612

349,- 
�

Professional Zacisk śrubowy XL wymiar specjalny 2-280612.S
·

�

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

Model standardowy 280612:  
zawiera 1x 280634.N, 1x 280638, 1x 280639, 1x 280618.N, 1x 280617.1, 1x 280662.N, 1x 280657.1.N

280657.1.N

Tr 20x4

50-160 mm

30
0 

m
m
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280634.N 280635.N 280636.N 280638 280639 280618.N 280617.1 280662.N

Części zapasowe, wymiary specjalne i elementy do indywidualnej konfiguracji
Uchwyt gwintowany z rękojeścią
- dla 280610, 280612, 280630, 280604, 280625, 280608
- gwint 20 x 4 mm

100 mm
�

135 mm
�

170 mm
�

wymiar specjalny
�2-280634.N

48,- 
2-280634.1.N

53,- 
2-280634.2.N

57,- 
2-280634.S

·
Uchwyt gwintowany z sześciokątnym łbem
- dla 280610, 280612, 280630, 280604, 280625, 280608
- gwint 20 x 4 mm

83 mm
�

135 mm
�

170 mm
�

wymiar specjalny
�2-280635.N

53,- 
2-280635.1.N

57,- 
2-280635.2.N

62,- 
2-280635.S

·
Uchwyt gwintowany z pokrętłem
- dla 280610, 280612, 280630, 280604, 280625, 280608
- gwint 20 x 4 mm

100 mm
�

135 mm
�

170 mm
�

wymiar specjalny
�2-280636.N

53,- 
2-280636.1.N

57,- 
2-280636.2.N

62,- 
2-280636.S

·
Pręt poziomy
- dla 280612
- bez tulei 280618, prosimy zamawiać osobno

200 mm
�

350 mm
�

500 mm
�

wymiar specjalny
�2-280638

53,- 
2-280638.1

77,- 
2-280638.2

100,- 
2-280638.S

·
Pręt pionowy
- dla 280612
- Pręt pionowy jest utwardzany

310 mm
�

500 mm
�

800 mm
�

wymiar specjalny
�2-280639

91,- 
2-280639.1

129,- 
2-280639.2

182,- 
2-280639.S

·
Tuleja gwintowana
- tuleja gwintowana 20 x 4 mm dla sztyftów zacisków śrubowych systemu 28
- dla 280610, 280612, 280625
- azotowany

�2-280618.N
29,- 

Krzyżak żeliwny
- dla 280612
- bez pokrętła

52 mm
�2-280617.1

96,- 
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:

Zacisk śrubowy Professional 45° / 90° zastępuje 
tradycyjne zaciski śrubowe 45° lub 90°. Nowa 
generacja zacisków wyznacza standardy mocowania 
dzięki zmianie kąta w zakresie od 0° -360°.

Bezpieczne mocowanie gwarantują wymienne pryzmy 
z różnych materiałów (stal, poliamid). Odpowiednie 
pryzmy znajdują się na stronie 284. Przekrój pręta 
pionowego wynosi 30x14 mm.

Długa żywotność i wydajność pracy są efektem 
azotowania plazmowego. Zamawianie części 
wymiennych zamiast całego zacisku pozwala 
zaoszczędzić wydatki.

Dzięki nowemu pokrętłu na krzyżaku żeliwnym,  
można szybko zmieniać wysokość zacisku. 
Siłę mocowania można zwiększyć i dokładnie 
wyregulować za pomocą klucza dynamometrycznego. 
Dodatkowo, pręt pionowy jest wzmocniony.

280630.N 280630.S

= Twardość i 
długowieczność =

Ochrona przed 
przywieraniem odprysków 
spawalniczych

= Zabezpieczenie przez 
korozją

Model standardowy maks. nośność: Waga: Nr artykułu

Professional Zacisk śrubowy 45°/90°
5 kN 2,30 kg 2-280630.N

278,- 
�

Professional Zacisk śrubowy 45°/90° wymiar specjalny 2-280630.S
·

�

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

Model standardowy 280630:  
zawiera 1x 280634.2.N, 1x 280633.N, 1x 289108, 1x 280617.2, 1x 280662.N, 1x 289109, 1x 280657.1.N

280657.1.N

Tr 20x4

360°

30
0 

m
m
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280634.2.N 280635.2.N 280636.2.N 280633.N 289108 280617.2 280662.N 289109

Części zapasowe, wymiary specjalne i elementy do indywidualnej konfiguracji
Uchwyt gwintowany z rękojeścią
- dla 280610, 280612, 280630, 280604, 280625, 280608
- gwint 20 x 4 mm

100 mm
�

135 mm
�

170 mm
�

wymiar specjalny
�2-280634.N

48,- 
2-280634.1.N

53,- 
2-280634.2.N

57,- 
2-280634.S

·
Uchwyt gwintowany z sześciokątnym łbem
- dla 280610, 280612, 280630, 280604, 280625, 280608
- gwint 20 x 4 mm

83 mm
�

135 mm
�

170 mm
�

wymiar specjalny
�2-280635.N

53,- 
2-280635.1.N

57,- 
2-280635.2.N

62,- 
2-280635.S

·
Uchwyt gwintowany z pokrętłem
- dla 280610, 280612, 280630, 280604, 280625, 280608
- gwint 20 x 4 mm

100 mm
�

135 mm
�

170 mm
�

wymiar specjalny
�2-280636.N

53,- 
2-280636.1.N

57,- 
2-280636.2.N

62,- 
2-280636.S

·
Pręt pionowy
- dla 280630
- Pręt pionowy jest utwardzany

310 mm
�

500 mm
�

800 mm
�

wymiar specjalny
�2-280633.N

81,- 
2-280633.1.N

100,- 
2-280633.2.N

134,- 
2-280633.S

·
Sztyft gwintowany prowadzący
- dla 280630

42 mm
�2-289108

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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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. 

280615 280615.S

Model standardowy maks. nośność: Waga: Nr artykułu

Szybkościsk Profesjonalny
5 kN 2,00 kg 2-280615

378,- 
�

Szybkościsk Profesjonalny wymiar specjalny 2-280615.S
·

�

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

Model standardowy 280615:  
zawiera 1x 280637, 1x 280632.N, 1x 280617, 1x 280662.N

30
0 

m
m

105-240 mm
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280637 280632.N 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 280610, 280612, 280611
- Pręt pionowy jest utwardzany

310 mm
�

500 mm
�

800 mm
�

wymiar specjalny
�2-280632.N

81,- 
2-280632.1.N

100,- 
2-280632.2.N

134,- 
2-280632.S

·
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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Pręt pionowy okrągły + Krzyżak żeliwny

280617.4 280617.6 280642 280653

Pręt pionowy okrągły
- standard = 300

300 mm
�

500 mm
�

800 mm
�

wymiar specjalny
�2-280642

72,- 
2-280642.1

91,- 
2-280642.2

124,- 
2-280642.S

·
Pierścień dystansowy
- dla 280604, 280625, 280608 �2-280653

29,- 
Krzyżak żeliwny
- dla 280638, 280642
- bez pokrętła

67 mm
�2-280617.4

91,- 
Krzyżak żeliwny
- dla 280631, 280642
- bez pokrętła

69 mm
�2-280617.6

91,- 
� = Produkt jest dostępny w magazynie ; � = Produkt jest dostępny na zamówienie; Wyjaśnienia na stronie 84

c
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Przykładowe warianty



02fa9dedc9d52a75f9fa13e67ddd2c2c

274

ZACISKI & AKCESORIA

Professional Zacisk śrubowy z dźwignią kolankową

Opis:

Professional Zacisk śrubowy z dźwignią kolankową 
czyni mocowanie szybkim i prostym. Siła mocowania 
tego zacisku jest większa w stosunku do zacisku 
śrubowego standardowego. Charakterystyczną cechą 
tego zacisku śrubowego jest większy skok zacisku niż 
w przypadku konwencjonalnych szybkościsków.

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

Pręt pionowy został wzmocniony.

Dla bezpiecznego mocowania każdego typu 
spawanych elementów stosuje się pryzmy 
wymienne. Pryzmy do tego zacisku znajdziesz na 
stronie 284.

009902

280611.1 280611.2

Szerokość: (b) Wysokość: (c) maks. nośność Waga: Nr artykułu

Professional Zacisk śrubowy z dźwignią kolankową
222 mm 310 mm 2,5 kN 3,30 kg 2-280611.1

426,- 
�

Professional Zacisk śrubowy 45°/90° z dźwignią kolankową
310 mm 2,5 kN 2,20 kg 2-280611.2

416,- 
�

Zacisk pionowy
85 mm 0,40 kg 2-009902

287,- 
�

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

Opis:

Szybkościsk konwencjonalny umożliwia szybsze 
mocowanie dzięki prostemu i precyzyjnemu 
mechanizmowi.

Dostępny jest w w róznych rozmiarach.

280616.2 280616.3

280616 280616.1

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

Szybkościsk konwencjonalny S20
200 mm 100 mm 1,10 kg 2-280616

239,- 
�

Szybkościsk konwencjonalny S25
250 mm 120 mm 1,50 kg 2-280616.1

273,- 
�

Szybkościsk konwencjonalny S30
300 mm 140 mm 2,30 kg 2-280616.2

321,- 
�

Szybkościsk konwencjonalny S40
400 mm 120 mm 2,50 kg 2-280616.3

335,- 
�

� = 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 284.

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 280653). 
Standardowa długość sztyftu wynosi 135 mm.

280604 280604.S

Model standardowy maks. nośność: Waga: Nr artykułu

Zacisk na rurze uniwersalny
3 kN 2,30 kg 2-280604

297,- 
�

Zacisk na rurze uniwersalny wymiar specjalny 2-280604.S
·

�

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

Model standardowy 280604:  
zawiera 1x 280634.1.N, 1x 280678, 1x 280677, 1x 280679, 1x 280653, 1x 280657.1.N

± 42°

135 mm

280657.1.N

65-220 mm

280653

360°

25
0 

m
m
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280634.1.N 280635.1.N 280636.1.N 280678 280677 280679 280653

Części zapasowe, wymiary specjalne i elementy do indywidualnej konfiguracji
Uchwyt gwintowany z rękojeścią
- dla 280610, 280612, 280630, 280604, 280625, 280608
- gwint 20 x 4 mm

100 mm
�

135 mm
�

170 mm
�

wymiar specjalny
�2-280634.N

48,- 
2-280634.1.N

53,- 
2-280634.2.N

57,- 
2-280634.S

·
Uchwyt gwintowany z sześciokątnym łbem
- dla 280610, 280612, 280630, 280604, 280625, 280608
- gwint 20 x 4 mm

83 mm
�

135 mm
�

170 mm
�

wymiar specjalny
�2-280635.N

53,- 
2-280635.1.N

57,- 
2-280635.2.N

62,- 
2-280635.S

·
Uchwyt gwintowany z pokrętłem
- dla 280610, 280612, 280630, 280604, 280625, 280608
- gwint 20 x 4 mm

100 mm
�

135 mm
�

170 mm
�

wymiar specjalny
�2-280636.N

53,- 
2-280636.1.N

57,- 
2-280636.2.N

62,- 
2-280636.S

·
Pręt poziomy okrągły
- dla 280604

200 mm
�

wymiar specjalny
�2-280678

100,- 
2-280678.S

·
Pręt pionowy okrągły
- dla 280604, 280625
- zastosowanie także jako pręt poziomy

250 mm
�

300 mm
�

500 mm
�

800 mm
�

wymiar specjalny
�2-280677

72,- 
2-280677.1

81,- 
2-280677.2

100,- 
2-280677.3

134,- 
2-280677.S

·
Gniazdo sztyftu
- dla 280604

42 mm
�2-280679

29,- 
Pierścień dystansowy
- dla 280604, 280625, 280608 �2-280653

29,- 
� = Produkt jest dostępny w magazynie ; � = Produkt jest dostępny na zamówienie; Wyjaśnienia na stronie 84
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Zacisk z prętem okrągłym Basic 90°

Opis:

Zacisk z prętem okrągłym 90° pozwala na dokładne i 
mocne mocowanie komponentów pod kątem 90° w 
stosunku do otworów systemowych. Może być obracany 
w zakresie 360° i dowolnie pozycjonowany.

Dla bezpiecznego mocowania każdego typu spawanych 
elementów stosuje się pryzmy wymienne. Pryzmy do tego 
zacisku znajdziesz na stronie 284.

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 280653).

280608 280608.S

Model standardowy maks. nośność: Waga: Nr artykułu

Zacisk z prętem okrągłym Basic 90°
3 kN 1,40 kg 2-280608

196,- 
�

Zacisk z prętem okrągłym Basic 90° wymiar specjalny 2-280608.S
·

�

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

Model standardowy 280608:  
zawiera 1x 280634.1.N, 1x 280676, 1x 280653, 1x 280657.1.N

100 mm

360°

280657.1.N

Tr 20x4

280653

20
0 

m
m
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280634.N 280635.N 280636.N 280676 280653

Części zapasowe, wymiary specjalne i elementy do indywidualnej konfiguracji
Uchwyt gwintowany z rękojeścią
- dla 280610, 280612, 280630, 280604, 280625, 280608
- gwint 20 x 4 mm

100 mm
�

135 mm
�

170 mm
�

wymiar specjalny
�2-280634.N

48,- 
2-280634.1.N

53,- 
2-280634.2.N

57,- 
2-280634.S

·
Uchwyt gwintowany z sześciokątnym łbem
- dla 280610, 280612, 280630, 280604, 280625, 280608
- gwint 20 x 4 mm

83 mm
�

135 mm
�

170 mm
�

wymiar specjalny
�2-280635.N

53,- 
2-280635.1.N

57,- 
2-280635.2.N

62,- 
2-280635.S

·
Uchwyt gwintowany z pokrętłem
- dla 280610, 280612, 280630, 280604, 280625, 280608
- gwint 20 x 4 mm

100 mm
�

135 mm
�

170 mm
�

wymiar specjalny
�2-280636.N

53,- 
2-280636.1.N

57,- 
2-280636.2.N

62,- 
2-280636.S

·
Pręt pionowy okrągły
- dla 280608

200 mm
�

300 mm
�

500 mm
�

800 mm
�

wymiar specjalny
�2-280676

96,- 
2-280676.1

105,- 
2-280676.2

124,- 
2-280676.3

158,- 
2-280676.S

·
Pierścień dystansowy
- dla 280604, 280625, 280608 �2-280653

29,- 
� = Produkt jest dostępny w magazynie ; � = Produkt jest dostępny na zamówienie; Wyjaśnienia na stronie 84
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Zacisk z prętem okrągłym Basic 180°

Opis:

Zacisk z pionowym prętem okrągłym 180° jest 
narzędziem umożliwiającym szybkie, silnie i dokładne 
napinanie najróżniejszych części pod kątem 180° w 
stosunku do otworu systemowego. Dzięki prętowi 
okrągłemu, zacisk może być łatwo i szybko regulowany 
w poziomie w zakresie 45-180 mm. Długość 
pionowego pręta okrągłego wynosi 250 mm.

Dla bezpiecznego mocowania każdego typu 
spawanych elementów stosuje się pryzmy wymienne. 
Pryzmy do tego zacisku znajdziesz na stronie 284.

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 280653). Standardowa długość sztyftu 
wynosi 100 mm.

280625 280625.S

Model standardowy maks. nośność: Waga: Nr artykułu

Zacisk z prętem okrągłym Basic 180°
3 kN 2,30 kg 2-280625

249,- 
�

Zacisk z prętem okrągłym Basic 180° wymiar specjalny 2-280625.S
·

�

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

Model standardowy 280625:  
zawiera 1x 280634.N, 1x 280644, 1x 280677, 1x 280618.N, 1x 280653, 1x 280657.1.N

Tr 20x4

280657.1.N

280653

360°

25
0 

m
m

200 mm
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280634.N 280635.N 280636.N 280644 280677 280618.N 280653

Części zapasowe, wymiary specjalne i elementy do indywidualnej konfiguracji
Uchwyt gwintowany z rękojeścią
- dla 280610, 280612, 280630, 280604, 280625, 280608
- gwint 20 x 4 mm

100 mm
�

135 mm
�

170 mm
�

wymiar specjalny
�2-280634.N

48,- 
2-280634.1.N

53,- 
2-280634.2.N

57,- 
2-280634.S

·
Uchwyt gwintowany z sześciokątnym łbem
- dla 280610, 280612, 280630, 280604, 280625, 280608
- gwint 20 x 4 mm

83 mm
�

135 mm
�

170 mm
�

wymiar specjalny
�2-280635.N

53,- 
2-280635.1.N

57,- 
2-280635.2.N

62,- 
2-280635.S

·
Uchwyt gwintowany z pokrętłem
- dla 280610, 280612, 280630, 280604, 280625, 280608
- gwint 20 x 4 mm

100 mm
�

135 mm
�

170 mm
�

wymiar specjalny
�2-280636.N

53,- 
2-280636.1.N

57,- 
2-280636.2.N

62,- 
2-280636.S

·
Pręt poziomy okrągły
- dla 280625

200 mm
�

wymiar specjalny
�2-280644

53,- 
2-280644.S

·
Pręt pionowy okrągły
- dla 280604, 280625
- zastosowanie także jako pręt poziomy

250 mm
�

300 mm
�

500 mm
�

800 mm
�

wymiar specjalny
�2-280677

72,- 
2-280677.1

81,- 
2-280677.2

100,- 
2-280677.3

134,- 
2-280677.S

·
Tuleja gwintowana
- tuleja gwintowana 20 x 4 mm dla sztyftów zacisków śrubowych systemu 28
- dla 280610, 280612, 280625
- azotowany

�2-280618.N
29,- 

Pierścień dystansowy
- dla 280604, 280625, 280608 �2-280653

29,- 
� = Produkt jest dostępny w magazynie ; � = Produkt jest dostępny na zamówienie; Wyjaśnienia na stronie 84
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Adapter 45°

Opis:

Adapter 45° jest wykorzystywany do zacisków 
śrubowych w celu przekształcenia zacisku 
standardowego w kątowy 45°, poprzez przykręcenie 
go do poziomego pręta.

280663 280663.1

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

Adapter 45°
- dla zacisku śrubowego 280610
- oksydowany/-a / azotowany

75 mm 30 mm 55 mm 0,18 kg 2-280663
77,- 

�

Adapter 45°
- dla zacisku śrubowego XL 280612
- oksydowany/-a / azotowany

75 mm 30 mm 60 mm 0,18 kg 2-280663.1
86,- 

�

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

Opis:

Polerowana, gwintowana wewnętrznie tuleja 
przeznaczona jest do pracy w trudno dostępnych 
miejscach. Tuleja gwintowana jest elementem, w 
który wkręca się sztyft zaciskowy systemu 16 mm 
(Tr 12x3) lub 28 mm (Tr 20x4). Połączenie jej ze 
sztyftem zacisku oraz ciężkim kątownikiem, stanowi 
idealne narzędzie dla szczególnie skomplikowanych 
zadań poziomego mocowania.

280618.N 280619

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

Tuleja gwintowana
- tuleja gwintowana 20 x 4 mm dla sztyftów zacisków śrubowych systemu 28
- dla 280610, 280612, 280625
- azotowany

22 mm 28 mm 0,05 kg 2-280618.N
29,- 

�

Tuleja gwintowana Tr 12x3
- tuleja gwintowana 12 x 3 mm dla sztyftów zacisków śrubowych systemu 16
- oksydowany/-a / azotowany

23 mm 28 mm 0,07 kg 2-280619
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.

280659.PA 280661

280657.1.N 280658.E
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= Twardość i 
długowieczność =

Ochrona przed 
przywieraniem odprysków 
spawalniczych

= Zabezpieczenie przez 
korozją = poliamidowa

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

Pryzma do zacisków śrubowych
- azotowany
- Do uchwytu z gwintem trapezoidalnym 20 x 4 mm

24 mm 40 mm 0,09 kg 2-280657.1.N
38,- 

�

Pryzma do zacisków śrubowych
- Stal nierdzewna
- Do uchwytu z gwintem trapezoidalnym 20 x 4 mm

21 mm 40 mm 0,10 kg 2-280658.E
53,- 

�

Pryzma do zacisków śrubowych
- poliamidowa
- Do uchwytu z gwintem trapezoidalnym 20 x 4 mm

24 mm 40 mm 0,01 kg 2-280659.PA
43,- 

�

Adapter próżniowy dla zacisków śrubowych
- polerowany
- Do uchwytu z gwintem trapezoidalnym 20 x 4 mm
- na zamówienie

30 mm 40 mm 0,19 kg 2-280661
53,- 

�

� = Produkt jest dostępny w magazynie ; � = Produkt jest dostępny na zamówienie; Wyjaśnienia na stronie 84
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120°

ZACISKI & AKCESORIA

Pryzma Duo Ø 40 dla zacisków śrubowych

Opis:

Pryzma Duo charakteryzuje się dwoma funkcjami - 
jedną z nich jest kompatybilność z całym systemem 
28 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.

280650.PA

280650 280650.A

= aluminiowy/-a = poliamidowa

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

Pryzma Duo Ø 40
- oksydowany/-a / azotowany
- Do uchwytu z gwintem trapezoidalnym 20 x 4 mm

35 mm 40 mm 0,15 kg 2-280650
77,- 

�

Pryzma Duo Ø 40
- aluminiowy/-a
- Do uchwytu z gwintem trapezoidalnym 20 x 4 mm

35 mm 40 mm 0,05 kg 2-280650.A
86,- 

�

Pryzma Duo Ø 40
- poliamidowa
- Do uchwytu z gwintem trapezoidalnym 20 x 4 mm
- bez O-ring

35 mm 40 mm 0,02 kg 2-280650.PA
86,- 

�

� = Produkt jest dostępny w magazynie ; � = Produkt jest dostępny na zamówienie; Wyjaśnienia na stronie 84
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Adapter okrągły dla zacisków śrubowych

Opis:

Okrągły adapter do zacisków śrubowych został 
specjalnie zaprojektowany do mocowania w 
narożnikach lub rowkach. Dołączony do kulistego 
zakończenia sztyftu, stanowi ruchome zakończenie 
zacisku zapewniając precyzyjne pozycjonowanie.

Nakładany i zdejmowany bez użycia dodatkowych 
narzędzi.

Dostępne wykonanie z różnych materiałów.

Wersja poliamidowa wykorzystywana jest przy 
materiałach wrażliwych na zarysowania.

Wersja ze stali nierdzewnej stosowana jest przy 
materiałach delikatnych oraz wymagających 
zabezpieczenia antykorozyjnego.

280660.PA

280660 280660.E

= poliamidowa

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

Adapter okrągły dla zacisków śrubowych
- oksydowany/-a / azotowany
- Do uchwytu z gwintem trapezoidalnym 20 x 4 mm

20 mm 35 mm 0,07 kg 2-280660
38,- 

�

Adapter okrągły dla zacisków śrubowych
- Stal nierdzewna
- Do uchwytu z gwintem trapezoidalnym 20 x 4 mm

20 mm 35 mm 0,07 kg 2-280660.E
53,- 

�

Adapter okrągły dla zacisków śrubowych
- poliamidowa
- Do uchwytu z gwintem trapezoidalnym 20 x 4 mm

20 mm 35 mm 0,01 kg 2-280660.PA
43,- 

�

� = Produkt jest dostępny w magazynie ; � = Produkt jest dostępny na zamówienie; Wyjaśnienia na stronie 84
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Gniazdo kątowe / Osłona kątowa

Opis:

Gniazdo kątowe znajduje zastosowanie  
w połączeniu z rurą napinającą  
(Nr artykułu 280750 + 280642).

Dzięki użyciu gwintowanej tulei  
(Nr artykułu 280618), gniazdo kątowe  
może być zastosowane połączeniu ze  
sztyftem gwintowanym.

Odległość od centrum wynosi 40 mm.

280772 280773

280770 280771

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

Gniazdo kątowe 45°
- dla rury napinającej 280750, 280642 80 mm 40 mm 40 mm 0,32 kg 2-280770

115,- 
�

Gniazdo kątowe 90°
- dla rury napinającej 280750, 280642 80 mm 40 mm 40 mm 0,32 kg 2-280771

110,- 
�

Osłona kątowa 45°
- dla rury napinającej 280750, 280642 100 mm 67 mm 40 mm 0,32 kg 2-280772

67,- 
�

Osłona kątowa 90°
- dla rury napinającej 280750, 280642 85 mm 85 mm 40 mm 0,39 kg 2-280773

67,- 
�

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

Ramię mocujące 2P / Ramię mocujące 3P

Opis:

Ramię mocujące 2P znajduje zastosowanie do 
mocowania w miejscach trudno dostępnych 
lub mocowania kilku elementów jednocześnie. 
Mocowanie na powierzchniach nierównych jest 
także możliwe dzięki kompensacji wahadłowej. 
Wysoką funkcjonalność gwarantuje szybka 
wymiana sworznia kulistego. W zestawie znajdują 
się ramię, dwa sworznie kuliste i dwie pryzmy.

Ramię mocujące 3P znajduje zastosowanie do 
mocowania w miejscach trudno dostępnych 
lub mocowania kilku elementów jednocześnie. 
Mocowanie na powierzchniach nierównych jest 
także możliwe dzięki kompensacji wahadłowej. 
Unikalność ramienia jest rezultatem jego 
trójwymiarowości, która umożliwia mocowanie 
w trzech kierunkach. Wysoką funkcjonalność 
gwarantuje szybka wymiana sworznia kulistego.  
W zestawie znajdują się ramię, trzy sworznie 
kuliste i trzy pryzmy.

Dla bezpiecznego mocowania każdego typu 
spawanych elementów stosuje się pryzmy 
wymienne. Odpowiednie pryzmy znajdziesz na 
stronie 284.

280212

280210 280211

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

Ramię mocujące 2P dla zacisków śrubowych
- 2 punkty mocowania jednocześnie 170 mm 35 mm 20 mm 0,80 kg 2-280210

187,- 
�

Ramię mocujące 3P dla zacisków śrubowych
- 3 punkty mocowania jednocześnie 170 mm 35 mm 20 mm 1,00 kg 2-280211

230,- 
�

Sworzeń kulisty do ramienia mocującego
16 mm 0,04 kg 2-280212

19,- 
�

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




