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Célula de soldadura e sistemas 
de fixação modular Siegmund
rápido, económico e reutilizável
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Resumo dos produtos

Mesa de Soldadura
Basic
Professional 750
Professional Extreme 8.7
Professional Extreme 8.7 PLUS

Mesa de Soldadura
Professional 750
Professional Extreme 8.7
Professional Extreme 8.7 PLUS

Mesa de Soldadura
Basic
Professional 750
Professional Extreme 8.7
Professional Extreme 8.8 PLUS
Mesa com Slots Hexagonais

Sub Table Box
Espaço de armazenamento bloqueável

Prensa
Pré-tensão e endireitamento

Produtos de manutenção
Limpeza e manutenção

Tornos de bancada
Fixação segura de peças de trabalho

Tecnologia de fixação magnética
Fixação sem contornos de interferência

Elementos de conexão
Soluções multissistema

Posicionador & Mesas octogonais

Mesa giratória regulável em altura
Rápido e fácil de ajustar à altura ideal de trabalho

Mesa elevatória móvel
Ergonómico e adaptado às necessidades do operador

Siegmund Workstation
Polivalente em todas as oficinas

Extensões
para placas perfuradas

Novo sistema de fixação
para dispositivos em série com modelos

Sistema de fixação ponto zero
Troque com facilidade e flexibilidade 
os gabaritos de soldadura

Batentes
Opções de fixação versáteis

Esquadros
Trabalhando em três dimensões

Perfis de alumínio & Acessórios
Acessórios de fixação leves

Parafusos
Fixação e conexão

Grampos & Acessórios
Fixação de peças

Prismas & Suportes
Superfícies de suporte sólidas

Acessórios

Identifique rapidamente a qualidade Siegmund

Nitruração
cria superfícies resistentes a riscos e corrosão, 
protege contra a adesão de projeções de soldadura 
em combinação com nosso spray anti respingos

BAR-coating (Black-Anti-Rust-coating)
“suaviza” a superfície e aumenta a proteção contra a ferrugem

Escala
para configuração e fixação precisas de peças de trabalho

Alumínio-Titânio
material leve e de alta resistência, não é alcançada 
a dureza do aço fundido nitrurado

Alumínio
para processos com aço inoxidável

Poliamida
para trabalhos com aço inoxidável e 
alumínio prevenindo danos na superfície

Célula de Soldadura Siegmund
Inicie-se na automação

www.siegmund.com/F-cell

www.siegmund.com

Produto 
da capa

O seu início na automação e produção em série. A robótica 
irá testemunhar a próxima revolução na tecnologia de 
soldadura. No futuro, os conjuntos tradicionalmente 
soldados manualmente serão automatizados. Como líder 
mundial em mesas de soldadura, a Siegmund oferece um 
novo tipo de célula de soldadura que combina um novo e 
inovador design na tecnologia de fixação.

Todos os produtos 
Siegmund em detalhe

Informações detalhadas sobre os nossos produtos, 
assim como outras versões dos mesmos e toda a 
nossa gama de soluções, podem ser encontradas 
online em www.siegmund.com.

Encontre as últimas notícias sobre a Siegmund 
através das nossas redes sociais.

Sistema de fixação ponto zero

Altere os seus gabaritos de soldadura recorrentes em apenas 
alguns passos com o sistema de fixação ponto zero da Siegmund.

Página 22

Parafuso de aperto plano

Com o parafuso de aperto plano Siegmund, poderá fixar materiais 
macios, como ligas de alumínio, cobre, etc, de forma forte e sem 
provocar quaisquer danos. A nossa recomendação para fixação de 
peças de alumínio!

Página 6

Mesas de soldadura Siegmund PLUS

Lateral da mesa extra alta para aplicações particularmente complexas. 
Maiores possibilidades de fixação.

Página 54 / 62 / 72

Exemplos de aplicações Siegmund

Todos os dias, artesãos e indústrias confiam nas mesas de soldadura Siegmund. 
Beneficie também das várias possibilidades de aplicação.

Página 238

Célula de Soldadura Siegmund

Página 8



Oberottmarshausen (D) Lublin (PL)

Deggingen (D)

Skawina (PL)
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Materiais únicos, desenvolvidos pela Siegmund,  
oferecem recursos que não estão disponíveis em mesas 
de soldadura convencionais. Deixe-se convencer.

Acessórios endurecidos  
na superfície
• Proteção melhorada contra a ferrugem
• Melhor proteção contra riscos
• Proteção melhorada contra projeções 

de soldadura

Mesas de soldadura  
robustas
• Dureza extraordinária devido a ligas 

de aço especialmente desenvolvidas 
para as mesas de soldadura 
Professional Extreme

• Maior resistência à corrosão e 
desgaste nas mesas de soldadura 
devido à nitruração a plasma

• Adesão substancialmente menor de 
projeções de soldadura

• Nivelamento da superfície garantido 
nas versões endurecidas, mesmo 
após diversos anos de utilização 
(Professional Extreme 8.7 e 8.8)

Sistema  
modular inovador
• Modular, compatível, personalizado – 

um sistema de soldadura e fixação de 
acordo com os seus requisitos

• Soluções especiais de acordo com os 
requisitos do cliente

4

Nosso objetivo: disponibilidade máxima

O Grupo Siegmund tem produzido e distribuído com sucesso sistemas de mesa de soldadura e fixação 
em todo o mundo por muitos anos. Como número 1 mundial em mesas de soldadura, incluindo os nossos 
novos edifícios em Oberottmarshausen e Skawina, temos mais de 70000 m² de espaço disponível para a 
produção e armazenamento das nossas mesas de soldadura e acessórios dentro do grupo de empresas.

A nossa sede em Oberottmarshausen possui 18000 m² de espaço de armazenamento. Graças à excelente 
localização e grande capacidade de armazenamento, conseguimos reduzir os tempos de entrega.

Localizações do nosso grupo de empresas: Oberottmarshausen (D), Deggingen (D), Grossaitingen (D), Skawina (PL), Lublin (PL), Ningbo (CN)
Área para escritórios, produção e armazém de aprox. 75000 m², Área operacional 180000 m²

Siegmund
• Sendo o maior fabricante de mesas 

de soldadura, temos uma rede de 
revendedores em mais de 50 países

• Uma larga equipa de desenvolvimento em 
constante contacto com os nossos clientes

• Mesas de soldadura com utilização de 
100000 vezes

Qualidade
• Inovações de produtos, materiais de alta 

qualidade, produção precisa
• Desenvolvimento contínuo dos produtos 

baseado na nossa experiência e com a 
cooperação dos nossos clientes

Capacidade de 
armazenamento
• Espaço em armazém de 26000 qm
• Aproximadamente 2000 – 5000 mesas 

de soldadura e fixação 
e 1 milhão de acessórios em stock



47-53 mm
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Encaixa-se perfeitamente em chanfros Curso de fixação variável (Exemplo: 280590) Diferentes comprimentos

Cabeça escareada

• conexão escareada de componentes
• para evitar interferências entre acessórios
• com sextavado

www.siegmund.com/F-areal-clamping-bolt

System 16 System 22 System 28

new
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Parafuso de aperto plano
Fixação poderosa de materiais macios

Com o parafuso de aperto plano Siegmund, 
poderá fixar materiais macios, como ligas de 

alumínio, cobre, etc, de forma forte e sem provocar 
quaisquer danos. A nossa recomendação para fixação 
de peças de alumínio!

Manípulo do parafuso

• Pega ergonómica
• Manipulo Roscado com sextavado interior

Curso de fixação

• Curso de fixação variável
• É possível fixar chapas finas ou modelos de chapas

Corpo do parafuso

• otimizado para utilização em perfis de alumínio
• sem ranhura O-ring para uma superfície lisa do corpo do parafuso
• Corpo do parafuso feita de liga de aço endurecido para a máxima força
• Comprimentos: duplo, triplo, quádruplo

Elementos dobráveis

• encravamento plano e distribuição uniforme de força
• desenvolvido para alumínio e outros materiais macios
• Elementos dobráveis   feitos de aço ferramenta endurecido
• O-ring feito de material resistente ao calor e reforçado

Página 115 Página 143 Página 183

Informações detalhadas sobre os produtos em:



new
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Modelo Standard: em stock
Equipamento especial: Prazo de entrega 

aprox. 6 semanas

www.siegmund.com/F-cell
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Célula de Soldadura Siegmund
Um sistema modular compacto

Beneficie das vantagens da célula 
de soldadura Siegmund:

configurado e expandido para cada aplicação específica

compatível com todos os tipos de robôs e cobots

desenho compacto

elevado padrão de segurança

inicialização rápida

design exclusivo da célula Siegmund

O seu início na automação:

introdução simplificada em automação e produção em série

baixos custos iniciais e alta eficiência

células pré-configuradas disponíveis

Célula de Soldadura Siegmund a partir de 6.149 €

Mesa especial para célula de soldadura a partir de 8.996 €

Mesa especial para célula de soldadura e acessórios a partir de 14.885 €
Robô, extrator de fumo e equipamentos de soldadura disponíveis no seu revendedor especializado em soldadura.

Informações detalhadas sobre os produtos em:
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Ventilação

• conexão disponível para sistema de extração de fumos  
• dimensão padrão de diâmetro 150 mm e 200 mm para 

a montagem do sistema de extração

Cobertura

• portas de acesso dianteiras com dobradiças  
• abertura manual para acesso  
• acesso de grua para carregamento

Divisória

• painel de alumínio composto  
• separação da célula para dois operadores  
• segundo especificações do cliente

Iluminação interior

• iluminação adequada para a área de trabalho  
• opcionais

indicador de progresso LED

• indicador de sinal em verde / vermelho  
• no perfil de canto direito e esquerdo

Porta

• porta dupla para acesso à célula  
• painel de soldadura de acordo com  

ISO 25980  
• posição das portas configuradas à medida  
• portas com sensor de contacto  
• abertura manual para acesso

Mesa de Soldadura

• área de trabalho para robô e gabaritos  
• fixação do sistema de fixação ponto zero com placas 

perfuradas e o novo sistema de fixação Siegmund  
• diversas dimensões de células e mesas disponíveis  
• compatível com todos os sistemasSub Table Box para célula de soldadura

• prático espaço de armazenamento  
• manutenção segura do dispositivo 

pneumático para o sistema de fixação 
de ponto zero Modelo Standard: em stock

Equipamento especial: Prazo de entrega aprox. 6 semanas
www.siegmund.com/F-cell

10

Célula de Soldadura Siegmund
Um sistema modular compacto

Perfis

• Célula com sistema modular Siegmund 
de perfis de alumínio  

• com borda extra para paredes laterais

Consola

• posição elevada do cobot / robô  
• perfis de alumínio com placa para 

isolamento elétrico  
• ajuste de altura individual  
• disponível em dois tamanhos padrão  
• ajuste individual ao padrão de furação 

do cobot / robô

Painel lateral

• proteção contra projeções de soldadura  
• painel opaco de alumínio composto  
• em alternativa, painel de soldadura  

de acordo com ISO 25980 em vermelho  
ou verde

Perfil de canto

• painéis laterais e portas fixas  
• elevada estabilidade  
• altura padrão no interior da célula  

aprox. 1300 mm

indicador de progresso LED

• indicador de sinal em verde / vermelho  
• no perfil de canto direito e esquerdo

Sistema de fixação ponto zero & 
Placas perfuradas

• Reajuste simplificado para novos acessórios 
e placas perfuradas

• Sistema de fixação ponto zero: Página 22 
• Placas perfuradas: Página 20 

Informações detalhadas sobre os produtos em:
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Modelo Standard: em stock
Equipamento especial: Prazo de entrega aprox. 6 semanas

www.siegmund.com/F-cell
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Célula de Soldadura Siegmund
Um sistema modular compacto

Informações detalhadas sobre os produtos em:
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Uma combinação perfeita:
Célula de soldadura Siegmund, sistema de fixação ponto zero, 

placas perfuradas e o novo sistema de fixação

Beneficie das vantagens da perfeita interação:

Gabaritos para pequenas e grandes séries criados sem esforço 
com o sistema de fixação Siegmund

Gabaritos repetidos e reutilizados podem permanecer na placa perfurada

Troque a placa perfurada já preparada de forma rápida e com 
um ajuste preciso usando o sistema de fixação ponto zero

Inicie o processo de soldadura do robô

Proteção do utilizador contra projeções de soldadura e radiação

Novo sistema de fixação
Página 30

Sistema de fixação ponto zero
Página 22

Modelo Standard: em stock
Equipamento especial: Prazo de entrega aprox. 6 semanas

www.siegmund.com/F-cell

4-160030.RC

4-160020.RC

4-160040.RC
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•  
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•  

Professional 750, Extreme 8.7, Extreme 8.7 PLUS
Professional 750, Extreme 8.7, Extreme 8.7 PLUS
Professional 750, Extreme 8.7, Extreme 8.8 PLUS

System 16:
System 22:
System 28:

14

Célula de Soldadura Siegmund
Um sistema modular compacto

Mesa especial para célula de soldadura Siegmund – 
Otimizada para automação

Grelha de furação especial para fixação dos componentes individuais (célula de 
soldadura, divisória, consola, sistema de fixação ponto zero, ST Box, …)

Abertura para ventilação e extração anti-remoinho

Organização de cabos debaixo da mesa

Cobertura descendente ideal

Aço qualidade superior S355J2+N + Nitruração a plasma

Espessura do material aprox. 11,5 – 13 mm

Furos Ø 16 mm

Mesa especial 2000 x 1000 mm

Mesa especial 2400 x 1200 mm

Mesa especial 3000 x 1500 mm

Compatibilidade com mesas de soldadura padrão Siegmund

Por um custo adicional, a célula de soldadura está também 
disponível em combinação com as seguintes mesas:

• Dimensões de mesas: 2000 x 1000 mm  |  2400 x 1200 mm  |  3000 x 1500 mm

Recomendamos fechar os furos das mesas de soldadura padrão Siegmund 
com tampas de cobertura (Item No. 160238.10 e 280238.10) para evitar 
circulações de ar indesejadas durante a soldadura.

Informações detalhadas sobre os produtos em:
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Modelo Standard: em stock
Equipamento especial: Prazo de entrega aprox. 6 semanas

www.siegmund.com/F-cell

16

Célula de Soldadura Siegmund
Um sistema modular compacto

Informações detalhadas sobre os produtos em:
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8x ZP0020

16x 160511

8x ZP1600

8x CS009082

2x ZP1601 4x ZP1602 2x ZP1603

10x 160238.10

10x 160238.10

2-004401.X

1x

1x
1x 004401 1x 004401

2x 1x 004401

1x
1x

1x

2x

1x ST Box 
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Célula de Soldadura Siegmund

Célula de Soldadura

(250 x 250 mm)

Jogo 1

Célula de Soldadura
Mesa especial

(100 peças)

(250 x 250 mm)

Jogo 2

Célula de Soldadura
Mesa especial

Placa perfurada
(250 x 250 mm)

para unidade 
pneumática

(100 peças)

Unidade 
pneumática pneumático

Adaptação da consola ao padrão de furação 
do robô mediante um custo adicional
278 €

Ajuste individual da 
altura da célula
preço sob consulta

Modelo Standard: em stock
Equipamento especial: Prazo de entrega aprox. 6 semanas

16

www.siegmund.com/F-cell

2-0020.RC

2-0030.RC

2-0040.RC

2-160020.RC1

2-160030.RC1

2-160040.RC1

2-160020.RC2

2-160030.RC2

2-160040.RC2
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Célula de Soldadura Siegmund

Configuração da célula de soldadura
• Portas duplas com painel de soldadura frontal  
• Painéis de alumínio composto nas laterais e traseira  
• Divisória para separação em duas áreas de trabalho  
• Cobertura com conexão para unidade de extração de fumos  
• Indicador de progresso LED no exterior  
• Altura de instalação dentro da célula aprox. 1300 mm

Célula de soldadura 2000
para mesa com dimensão 2000 x 1000 mm

Célula de soldadura 2000
Consola

(sem mesa de soldadura)

6.149 €

Jogo 1
Mesa especial 2000 x 1000 mm (N° de artigo 160020.RC)

Consola

8.996 €

Jogo 2
Mesa especial 2000 x 1000 mm (N° de artigo 160020.RC)

Consola, ST Box, Parafusos, Equipamento de fixação rápida

2x Placa perfurada 950 x 800 mm (N° de artigo 164006.X7)

2x Sistema de fixação ponto zero Conjunto (N° de artigo ZP1620)

2x Novo sistema de fixação Kit inicial (N° de artigo CS160001)

14.885 €

Célula de soldadura 2400
para mesa com dimensão 2400 x 1200 mm

Célula de soldadura 2400
Consola

(sem mesa de soldadura)

7.084 €

Jogo 1
Mesa especial 2400 x 1200 mm (N° de artigo 160030.RC)

Consola

11.275 €

Jogo 2
Mesa especial 2400 x 1200 mm (N° de artigo 160030.RC)

Consola, ST Box, Parafusos, Equipamento de fixação rápida

2x Placa perfurada 1150 x 1000 mm (N° de artigo 164007.X7)

2x Sistema de fixação ponto zero Conjunto (N° de artigo ZP1620)

2x Novo sistema de fixação Kit inicial (N° de artigo CS160001)

17.843 €

Célula de soldadura 3000
para mesa com dimensão 3000 x 1500 mm

Portas duplas para cada área de trabalho

Célula de soldadura 3000
Consola

(sem mesa de soldadura)

8.358 €

Jogo 1
Mesa especial 3000 x 1500 mm (N° de artigo 160040.RC)

Consola

13.681 €

Jogo 2
Mesa especial 3000 x 1500 mm (N° de artigo 160040.RC)

Consola, ST Box, Parafusos, Equipamento de fixação rápida

2x Placa perfurada 1450 x 1150 mm (N° de artigo 164008.X7)

2x Sistema de fixação ponto zero Conjunto (N° de artigo ZP1620)

2x Novo sistema de fixação Kit inicial (N° de artigo CS160001)

21.284 €

Outras versões disponíveis online:

Todos os preços mais custos de montagem, embalagem e transporte

16
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www.siegmund.com/F-cell-plates

10
00

 m
m

11
50

 m
m

21

Placas perfuradas para células de soldadura

Placa perfurada 950 x 800 mm

• Furos Ø 16 mm  
• Aço ferramenta X8.7 temperado + Nitruração a plasma
• Espessura do material aprox. 12 mm  
• Furos numa grelha diagonal

799 €

Placa perfurada 1150 x 1000 mm

• Furos Ø 16 mm  
• Aço ferramenta X8.7 temperado + Nitruração a plasma
• Espessura do material aprox. 12 mm  
• Furos numa grelha diagonal

1.137 €

Placa perfurada 1450 x 1150 mm

• Furos Ø 16 mm  
• Aço ferramenta X8.7 temperado + Nitruração a plasma
• Espessura do material aprox. 12 mm  
• Furos numa grelha diagonal

1.656 €

Mais placas perfuradas online:

Modelo Standard: em stock
Equipamento especial: Prazo de 

entrega aprox. 6 semanas

16

www.siegmund.com/F-cell

20

Placas perfuradas

Placas perfuradas Siegmund – 
intercambiáveis para máxima 

flexibilidade

Placas perfuradas especiais para a célula de soldadura Siegmund

Algumas das placas perfuradas possuem cortes para a consola do robô, sendo assim otimizadas para o uso 
na célula de soldadura Siegmund. Em combinação com o sistema de fixação de ponto zero e o novo sistema 
de fixação, os tempos de configuração na automação e na produção em série são reduzidos.

Informações detalhadas sobre os produtos em:

16



www.siegmund.com/F-zeropoint
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Características

• A base de trabalho é formada pela mesa de soldadura Siegmund
• São necessários pelo menos 4 módulos de fixação por placa perfurada
• A placa perfurada é fixa e centrada com esferas
• Não é necessário reajustar o dispositivo fixo

Vantagens

• Alterne rapidamente entre gabaritos recorrentes
• Minimização dos tempos de soldadura não produtivos
• Adequado para utilização sem e com robôs de soldadura
• Elevada repetibilidade

Força de retenção e precisão

• Força de retenção vertical máxima 2 kN por módulo
• Ajuste zero com alta precisão

Versões

• Bloqueio mecânico
• Bloqueio pneumático

Informações detalhadas sobre os produtos em:

new
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Sistema de fixação ponto zero
Troque com facilidade e flexibilidade os gabaritos de soldadura

Altere os seus gabaritos de soldadura 
recorrentes em apenas alguns passos com 

o sistema de fixação ponto zero da Siegmund.

Produzir em série

Com o sistema de fixação ponto zero da Siegmund, 
poderá atualizar a sua mesa de soldadura para um local 
de trabalho eficiente de alta precisão e repetibilidade em 
produções em série. Ao mesmo tempo, irá economizar 
tempo na configuração, garantir uma qualidade constante 
e também aumentar a carga de trabalho do seu robô de 
soldadura. Automatize o seu local de trabalho agora!

Troque rapidamente

Alterne entre gabaritos recorrentes em apenas 
alguns simples passos. Deixe o seu gabarito na 
placa perfurada e simplesmente troque-o por 
um novo gabarito numa outra placa perfurada.

Uso simples

Os módulos do sistema de fixação ponto zero são 
centrados e fixos no furo da mesa de soldadura. 
A placa perfurada é fixa com parafusos de fixação 
através do sistema de fixação ponto zero.
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2816Sistema de fixação ponto zero

2-ZP0010 2-ZP0020

2-ZP0010 Sistema de fixação ponto zero mecânico - nitrurado 52,00 € �

Módulo de fixação para fixação manual, atuação por chave de boca SW 50
Força máxima de retenção Altura: (c) Ø: Peso: 
2 kN 45 mm 58 mm 0,54 kg

2-ZP0020 Sistema de fixação ponto zero pneumático - nitrurado 272,00 € �

modulo de fixação pneumático, libertação do parafuso de fixação com ar comprimido (aprox. 7,5 bar), incl. parafuso banjo universal ZP0021
Força máxima de retenção Altura: (c) Ø: Peso: 
2 kN 45 mm 125 mm 3,39 kg

2-ZP0022 2-ZP0021

2-ZP0022 Parafuso de cobertura Poliamida 12,00 € �

para proteção de módulos de fixação não utilizados
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) Ø: Peso: 
 -  - 29 mm 35 mm 0,02 kg

2-ZP0021 Parafuso banjo universal - nitrurado 26,00 € �

para fixação do módulo de fixação pneumático
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) Ø: Peso: 
 -  - 55 mm 36 mm 0,15 kg

� = Artigo de stock � = Artigo a consultar Mais explicações na página 3

= Proteção anti-riscos = Proteção contra respingos 
de solda = Proteção contra corrosão = Poliamida

24

28 16

Zero Point

www.siegmund.com/F-zeropoint

Uso de diferentes casquilhos

Casquilho de compensação
centramento em um eixo Casquilho de retenção

função de fixação e retenção,
sem centramento

Casquilho de centragem
centralização em dois eixos

Casquilho de retenção
função de fixação e retenção,
sem centramento

Peças de reposição e mais informações em:

Sistema de fixação ponto zero
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16Sistema de fixação ponto zero

2-ZP1600 2-ZP1601 2-ZP1602 2-ZP1603

2-ZP1600 Pino de fixação 23,00 € �

para conexão de placa perfurada com módulo de fixação
Altura: (c) Ø: Peso: 
30 mm 45 mm 0,13 kg

2-ZP1601 Casquilho de centragem - nitrurado 9,00 € �

para conexão de pinos de fixação com placa perfurada, centralização em dois eixos, incl. material de fixação
Altura: (c) Ø: Peso: 
10 mm 19 mm 0,01 kg

2-ZP1602 Casquilho de retenção - nitrurado 9,00 € �

para conexão de pinos de fixação com placa perfurada, função de fixação e retenção, sem centramento, incl. material de fixação
Altura: (c) Ø: Peso: 
10 mm 19 mm 0,01 kg

2-ZP1603 Casquilho de compensação - nitrurado 13,00 € �

para conexão de pinos de fixação com placa perfurada, centramento em um eixo, incl. material de fixação
Altura: (c) Ø: Peso: 
10 mm 19 mm 0,01 kg

� = Artigo de stock � = Artigo a consultar Mais explicações na página 3

= Proteção anti-riscos = Proteção contra respingos 
de solda = Proteção contra corrosão
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16

4-ZP1610

4-ZP1620

2-164004.X7

2-164024.X7

www.siegmund.com/F-plates

1x ZP1601

1x ZP1601

4x ZP0020

2x ZP1602

2x ZP1602

4x ZP1600

4x ZP16004x ZP0010

1x ZP1603

1x ZP1603

4x ZP0010
4x ZP1600
1x ZP1601
2x ZP1602
1x ZP1603

4x ZP0020
4x ZP1600
1x ZP1601
2x ZP1602
1x ZP1603

1200 mm
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1000 mm
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Sistema de fixação ponto zero

Kit inicial mecânico

Incluído no conjunto
Sistema de fixação ponto zero mecânico 
Pino de fixação 
Casquilho de centragem 
Casquilho de retenção 
Casquilho de compensação 

317 €
Em vez de 341 €

Kit inicial pneumático

Incluído no conjunto
Sistema de fixação ponto zero pneumático 
Pino de fixação 
Casquilho de centragem 
Casquilho de retenção 
Casquilho de compensação 

1.133 €
Em vez de 1.219 €

Placas perfuradas adequadas

Placa perfurada X8.7 1200x800x12 mm
Aço ferramenta X8.7 temperado + Nitruração a plasma
Furos de Grelha 50x50 mm
Espessura do material aprox. 11,5 – 13 mm

727 €

Placa perfurada X8.7 1000x1000x12 mm
Aço ferramenta X8.7 temperado + Nitruração a plasma
Furos de Grelha 50x50 mm
Espessura do material aprox. 11,5 – 13 mm

735 €

Mais placas perfuradas online:



29

28Sistema de fixação ponto zero

2-ZP2800 2-ZP2801 2-ZP2802 2-ZP2803

2-ZP2800 Pino de fixação 24,00 € �

para conexão de placa perfurada com módulo de fixação
Altura: (c) Ø: Peso: 
40 mm 45 mm 0,25 kg

2-ZP2801 Casquilho de centragem - nitrurado 14,00 € �

para conexão de pinos de fixação com placa perfurada, centralização em dois eixos, incl. material de fixação
Altura: (c) Ø: Peso: 
13 mm 31 mm 0,06 kg

2-ZP2802 Casquilho de retenção - nitrurado 14,00 € �

para conexão de pinos de fixação com placa perfurada, função de fixação e retenção, sem centramento, incl. material de fixação
Altura: (c) Ø: Peso: 
13 mm 31 mm 0,06 kg

2-ZP2803 Casquilho de compensação - nitrurado 18,00 € �

para conexão de pinos de fixação com placa perfurada, centramento em um eixo, incl. material de fixação
Altura: (c) Ø: Peso: 
13 mm 31 mm 0,06 kg

� = Artigo de stock � = Artigo a consultar Mais explicações na página 3

= Proteção anti-riscos = Proteção contra respingos 
de solda = Proteção contra corrosão
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www.siegmund.com/F-plates

4x ZP0010
4x ZP2800
1x ZP2801
2x ZP2802
1x ZP2803

4x ZP0020
4x ZP2800
1x ZP2801
2x ZP2802
1x ZP2803

4-ZP2810

4-ZP2820

1x ZP2801

1x ZP2801

2x ZP2802

2x ZP2802

4x ZP2800

4x ZP2800

4x ZP0010

4x ZP0020

1x ZP2803

1x ZP2803

2-284004.X7

2-281010.XD7.T1
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Sistema de fixação ponto zero

Kit inicial mecânico

Incluído no conjunto

Sistema de fixação ponto zero mecânico 
Pino de fixação 
Casquilho de centragem 
Casquilho de retenção 
Casquilho de compensação 

339 €
Em vez de 365 €

Kit inicial pneumático

Incluído no conjunto
Sistema de fixação ponto zero pneumático 
Pino de fixação 
Casquilho de centragem 
Casquilho de retenção 
Casquilho de compensação 

1.156 €
Em vez de 1.243 €

Placas perfuradas adequadas

Placa perfurada X8.7 1200x800x25 mm
Aço ferramenta X8.7 temperado + Nitruração a plasma
Furos de Grelha 100x100 mm 
Espessura do material aprox. 25 mm

1.184 €

Tampo de mesa Basic 1000x1000x25 mm
Aço ferramenta X8.7 temperado + Nitruração a plasma
Furos de Tampo diagonal
Espessura do material aprox. 25 mm

1.242 €

Mais placas perfuradas online:



www.siegmund.com/F-clampingsystem
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Características

• Sistema modular para um máxima flexibilidade  
• Para Sistema 16, 22 e 28  
• Expansão constante da gama de produtos  
• Recomendamos placas perfuradas, mesas de soldadura 

ou mesas com slots Siegmund como base

Trabalhando com modelos

• Slots em T para anexar modelos, por exemplo, 
modelos laser, peças impressas em 3D, etc.  

• O alinhamento dos modelos é feito com o 
recurso da superfície da mesa

Altura individual

• A altura dos componentes é determinada 
pelo comprimento dos perfis de alumínio  

• A altura pode ser ajustada individualmente 
através do corte efetuado pelo cliente  

• Perfil de alumínio disponível em 
comprimentos fixos e como barras

Grampos de aperto rápido

• Rápida fixação e libertação  
• Alavanca ergonómica  
• Diferentes versões e tamanhos disponíveis  
• Com grelha de furos padronizada Siegmund

Exemplo de custo
sem mesa, placa perfurada, sistema de fixação ponto zero e perfis cortados a laser

Informações detalhadas 
sobre os produtos em:

Acessórios
15x Parafusos 594 €

Sistema de fixação
2x Perfil de alumínio 76 mm, 5x Perfil de alumínio 101 mm,  
1x Perfil de alumínio 151 mm, 4x Placa de cobertura, 8x Placa base,  
86x Parafusos, 4x Equipamento de fixação rápida, 2x Placa espaçadora

638 €

Tempo de montagem aprox. 2,5 horas

30

Novo sistema de fixação
Para a simples criação de gabaritos em série com o uso de modelos

Repetida precisão com menor tempo de configuração e maior 
produtividade. Gabaritos de pequena ou grande dimensão 

podem ser rapidamente construídos em 1-3 horas.

Construa você mesmo os gabaritos

Poderá montar os seus gabaritos individuais a 
partir de perfis de alumínio e várias placas base 
e coberturas. Produza pequenas e grandes séries 
com rapidez, facilidade e baixo custo.

Fácil combinação com modelos

Trabalhando com modelos individuais – 
não importa se as peças provêm de laser 
ou impressoras 3D. Os modelos podem 
ser fixos ao perfil na slot em T com porcas 
e parafusos.

Compatibilidade

Como de costume, o sistema de fixação 
Siegmund também pode ser combinado 
com todos os outros produtos Siegmund.

Exemplo de custo: consultar página 31



www.siegmund.com/F-clampingsystem

Informações detalhadas sobre 
a montagem do produto em:

Exemplo de ângulo acabado

Parafusos auto-roscantes M8x25

Página 37

Porcas quadradas M8

Página 37

Parafusos M8x12

Página 37

Perfil de corte a laser

Exemplo de cliente

Placa perfurada

Página 38 / 40 / 42

Grampos de aperto rápido

Página 36

Parafusos M8x16

Página 37

Placa de cobertura

Página 35

Perfil de alumínio 100 T

Página 35

Pino de Fixação Rápida

Página 115 / 143 / 183

Placa base

Página 39 / 41 / 43

Parafusos auto-roscantes M8x25

Página 37

1 2 3

4 5 6
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Novo sistema de fixação
Para a simples criação de gabaritos em série com o uso de modelos

Defina a altura do esquadro

• Corte o perfil de alumínio na altura necessária
• Tenha em atenção a altura mínima do corte 

(Página 35)
• Certifique-se que os bordos ficam com cortes 

em ângulo reto
• Rebarbe o perfil após o corte

Também oferecemos perfis cortados 
e acabados. (Página 35)

Fixe a placa base

• Prenda ao perfil de alumínio com 
parafusos auto-roscantes

• Quando os parafusos são aparafusados, 
uma rosca é criada no perfil

• Não é necessário o corte da rosca
• Torque máximo: 20 Nm

Insira as porcas quadradas

• Insira as porcas quadradas nas slots em 
T dos perfis de alumínio  

• Para fixação de gabaritos do cliente 
(espessura do material 5 – 6 mm) ou, 
em opção, também com fixação lateral 
de grampos de aperto rápido com 
parafusos M8x12

Fixe a placa de cobertura

• Prenda ao perfil de alumínio com 
parafusos auto-roscantes

• Quando os parafusos são aparafusados, 
uma rosca é criada no perfil

• Não é necessário o corte da rosca
• Torque máximo: 20 Nm

Acessórios de montagem

• Monte o grampo de aperto rápido 
diretamente na placa de cobertura  

• O grampo de aperto rápido pode também 
ser fixo com o uso de um adaptador  

• É possível a fixação de grampos, esquadros, 
batentes e prismas em furos do sistema 16

Fixe o dispositivo

• Fixação à placa perfurada, mesa de soldadura ou 
mesa com slots com pinos de fixação rápida  

• Se necessário, utilize um parafuso M8x12 para fixar 
um modelo customizado a uma porca quadrada
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282216Novo sistema de fixação

Perfil de alumínio 100 T
3 slots em T de cada lado, para porcas quadradas M8, distância das slots em T: 20 mm, para conectar a base e a placa de cobertura, perfil de alumínio de 2000 mm para corte 
personalizado, Altura mínima para cortes: Sistema 16: 45 mm, Sistema 22: 35 mm, Sistema 28: 40 mm

Versão: Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) Peso: 
2-CS000172.1 Slot em T 76 mm 100 mm 100 mm 0,34 kg 13,00 € �

2-CS000172.2 Slot em T 101 mm 100 mm 100 mm 0,45 kg 15,00 € �

2-CS000172.3 Slot em T 126 mm 100 mm 100 mm 0,56 kg 18,00 € �

2-CS000172.4 Slot em T 151 mm 100 mm 100 mm 0,66 kg 19,00 € �

2-CS000172.5 Slot em T 176 mm 100 mm 100 mm 0,77 kg 22,00 € �

2-CS000172.6 Slot em T 201 mm 100 mm 100 mm 0,88 kg 24,00 € �

2-CS000172.7 Slot em T 226 mm 100 mm 100 mm 0,99 kg 25,00 € �

2-CS000172.8 Slot em T 251 mm 100 mm 100 mm 1,10 kg 28,00 € �

2-CS000172.9 Slot em T 276 mm 100 mm 100 mm 1,21 kg 31,00 € �

2-CS000176 Slot em T 500 mm 100 mm 100 mm 2,19 kg 50,00 € �

2-CS000181 2-CS000183 2-CS000184 2-CS000185.Set

2-CS000181 Placa de cobertura 100 - nitrurado 32,00 € �

furos roscados M8 para fixação de grampos de aperto rápido, fixação ao perfil com parafusos auto-roscantes, furos do sistema 16 no meio
Comprimento: (a) Largura: (b) MS: (d) Peso: 
100 mm 100 mm 12 mm 0,71 kg

2-CS000183 Placa adaptadora com padrão de furação para grampo manual - nitrurado 20,00 € �

fixação com pinos com cabeça de embeber 160528, permite o posicionamento livre de grampos de aperto rápido, para grampo manual (Grelha de furos 40x20 mm / 40x40 mm / 40 mm)
Comprimento: (a) Largura: (b) MS: (d) Peso: 
70 mm 70 mm 12 mm 0,41 kg

2-CS000184 Placa adaptadora sem padrão de furação para grampo manual - nitrurado 14,00 € �

fixação com pinos com cabeça de embeber 160528, adaptador para grampos de aperto rápido de outros fabricantes, O padrão de furação pode ser adicionado pelo cliente
Comprimento: (a) Largura: (b) MS: (d) Peso: 
70 mm 70 mm 12 mm 0,44 kg

2-CS000185.Set Conjunto Placa espaçadora 5 mm conjunto de 5 - Aço Inox 20,00 € �

5 peças, como compensação de altura ao utilizar grampos de aperto rápido, para grampo manual (Grelha de furos 40x20 mm / 40x40 mm / 40 mm)
Comprimento: (a) Largura: (b) MS: (d) Peso: 
59 mm 59 mm 5 mm 0,60 kg

MS=Espessura do material; 

� = Artigo de stock � = Artigo a consultar Mais explicações na página 3

= Alumínio = Proteção anti-riscos = Proteção contra respingos 
de solda = Proteção contra corrosão

2-CS000172 Slot em T 2.000 mm 100 mm 100 mm 8,74 kg 165,00 € �
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www.siegmund.com/F-clampingsystem
Informações detalhadas sobre os produtos em:

A placa base pode também ser usada acima e abaixo
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282216Novo sistema de fixação

2-CS009001 2-CS009002 2-CS009003 2-CS009004

2-CS009001 Conjunto Parafusos auto-roscantes M8x25 conjunto de 50 9,00 € �

50 peças, para conectar bases ou placas de cobertura com perfil de alumínio
Peso: 
1,00 kg

2-CS009002 Conjunto Parafusos M8x12 conjunto de 50 9,00 € �

50 peças, para fixação de grampos de aperto rápido e modelos (espessura do material 5 – 6 mm) na slot
Peso: 
0,60 kg

2-CS009003 Conjunto Parafusos M8x16 conjunto de 50 9,00 € �

50 peças, para anexar grampos de troca rápida às placas de cobertura
Peso: 
0,65 kg

2-CS009004 Conjunto Porcas quadradas M8 conjunto de 50 3,00 € �

50 peças, Blocos deslizantes para perfis de alumínio com slot em T
Peso: 
0,35 kg

� = Artigo de stock � = Artigo a consultar Mais explicações na página 3

40 m
m

20 m
m

40 mm

40 mm
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28 22 16 Novo sistema de fixação

2-CS009082 2-CS009084 2-CS009092 2-CS009094

2-CS009082 Grampo vertical 1800 33,00 € �

sem adaptador, Grelha de furos 40x20 mm, ângulo de abertura: 110°
Força máxima de retenção Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) Peso: 
1,8 kN 104 mm 56 mm 190 mm 0,43 kg

2-CS009084 Grampo vertical 2200 36,00 € �

sem adaptador, Grelha de furos 40x40 mm, ângulo de abertura: 105°
Força máxima de retenção Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) Peso: 
2,2 kN 151 mm 58 mm 220 mm 0,70 kg

2-CS009092 Grampo horizontal 1800 31,00 € �

sem adaptador, Grelha de furos 40x20 mm, com menos interferências em comparação com grampos verticais, ângulo de abertura: 90°
Força máxima de retenção Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) Peso: 
1,8 kN 245 mm 56 mm  - 0,43 kg

2-CS009094 Grampo horizontal 3000 39,00 € �

sem adaptador, Grelha de furos 40x40 mm, com menos interferências em comparação com grampos verticais, ângulo de abertura: 90°
Força máxima de retenção Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) Peso: 
3 kN 295 mm 58 mm  - 0,73 kg

2-CS009083 2-CS009093

2-CS009083 Grampo Horizontal 2500 45,00 € �

sem adaptador, Grelha de furos 40 mm
Força máxima de retenção Comprimento: (a) Peso: 
2,5 kN 120 mm 0,51 kg

2-CS009093 Grampo Horizontal 4000 64,00 € �

sem adaptador, Grelha de furos 40 mm
Força máxima de retenção Comprimento: (a) Peso: 
4 kN 180 mm 1,00 kg

Novo sistema de fixação

Informações detalhadas sobre os produtos em:
www.siegmund.com/F-clampingsystem
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16Novo sistema de fixação

2-CS160192 2-CS160193 2-CS160194

2-CS160192 Placa base 100 radial - nitrurado 24,00 € �

radialmente posicionável, para fixação em perfis de alumínio com parafuso auto-roscante, para espaçamento de furos de 50 mm, rotação contínua em 90°
Comprimento: (a) Largura: (b) MS: (d) Peso: 
100 mm 100 mm 12 mm 0,57 kg

2-CS160193 Placa base 100 esquerda linear - nitrurado 25,00 € �

linearmente posicionável esquerda, para fixação em perfis de alumínio com parafuso auto-roscante, móvel continuamente
Comprimento: (a) Largura: (b) MS: (d) Peso: 
100 mm 100 mm 12 mm 0,64 kg

2-CS160194 Placa base 100 direita linear - nitrurado 25,00 € �

linearmente posicionável direita, para fixação em perfis de alumínio com parafuso auto-roscante, móvel continuamente
Comprimento: (a) Largura: (b) MS: (d) Peso: 
100 mm 100 mm 12 mm 0,64 kg

MS=Espessura do material; 

2-CS160715.4 2-160546.1

2-CS160715.4 Adaptador com Furos Padrão Ø 60 / 15 excêntrico - Polido 24,00 € �

para grampo manual (Grelha de furos 40x20 mm / 40 mm), para furo do sistema 16
Altura: (c) Ø: MS: (d) Peso: 
25 mm 60 mm 15 mm 0,36 kg

2-160546.1 Casquilho de Fixação para rosca M8 9,00 € �

inclui parafuso, Remover O-ring para inserir o parafuso, para fixação de elementos Siegmund a furos roscados
Altura: (c) Ø: MS: (d) Peso: 
17 mm 23 mm  - 0,02 kg

MS=Espessura do material; 

� = Artigo de stock � = Artigo a consultar Mais explicações na página 3

= Proteção anti-riscos = Proteção contra respingos 
de solda = Proteção contra corrosão

d d d

cd

38

16

4x CS000176
4x CS000181
4x CS160192
1x CS009001
1x CS009002
1x CS009003
1x CS009004

4-CS160001.1

4-164004.X7 www.siegmund.com/F-plates

www.siegmund.com/F-clampingsystem

4-CS160794

4-CS1607924-CS160790

4-CS160793

4x CS000176 4x CS000181 4x CS160192

1x CS0090041x CS0090031x CS0090021x CS009001

50
0 m

m

Novo sistema de fixação

Kit inicial 16

Incluído no conjunto
Perfil de alumínio 100 T 500 mm 
Placa de cobertura 100 nitrurado 
Placa base 100 radial nitrurado 
Conjunto Parafusos auto-roscantes M8x25 conjunto de 50 
Conjunto Parafusos M8x12 conjunto de 50 
Conjunto Parafusos M8x16 conjunto de 50 
Conjunto Porcas quadradas M8 conjunto de 50 

419 €
Em vez de 450 €

Placa perfurada X8.7 1200x800x12 mm
A base ideal para os seus gabaritos.

Furos Ø 16 mm
Aço ferramenta X8.7 temperado
+ Nitruração a plasma
Furos de Grelha 50x50 mm
Espessura do material aprox. 11,5 – 13 mm

727 €
Mais placas perfuradas online:

Equipamento de fixação rápida com adaptador

Grampo vertical 1800 com adaptador
Adaptador CS160715.4, para furo do sistema 16

53 €

Grampo horizontal 1800 com adaptador
Adaptador CS160715.4, para furo do sistema 16

51 €

Grampo Horizontal 2500 com adaptador
Adaptador CS160715.4, para furo do sistema 16

65 €

Grampo Horizontal 4000 com adaptador
Adaptador CS160715.4, para furo do sistema 16

81 €

Informações detalhadas sobre os produtos em:
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22Novo sistema de fixação

2-CS220192 2-CS220193 2-CS220194

2-CS220192 Placa base 170 radial - nitrurado 58,00 € �

radialmente posicionável, para fixação em perfis de alumínio com parafuso auto-roscante, para espaçamento de furos de 50 mm / 100 mm, rotação contínua em 90°
Comprimento: (a) Largura: (b) MS: (d) Peso: 
170 mm 170 mm 18 mm 2,59 kg

2-CS220193 Placa base 170 esquerda linear - nitrurado 66,00 € �

linearmente posicionável esquerda, para fixação em perfis de alumínio com parafuso auto-roscante, móvel continuamente
Comprimento: (a) Largura: (b) MS: (d) Peso: 
170 mm 170 mm 18 mm 2,81 kg

2-CS220194 Placa base 170 direita linear - nitrurado 66,00 € �

linearmente posicionável direita, para fixação em perfis de alumínio com parafuso auto-roscante, móvel continuamente
Comprimento: (a) Largura: (b) MS: (d) Peso: 
170 mm 170 mm 18 mm 2,81 kg

MS=Espessura do material; 

2-CS220715.4 2-220546.1

2-CS220715.4 Adaptador com Furos Padrão Ø 70 / 15 excêntrico - Polido 24,00 € �

para grampo manual (Grelha de furos 40x20 mm / 40x40 mm / 40 mm), para furo do sistema 22
Altura: (c) Ø: MS: (d) Peso: 
25 mm 70 mm 15 mm 0,46 kg

2-220546.1 Casquilho de Fixação para rosca M8 13,00 € �

inclui parafuso, para fixação de elementos Siegmund a furos roscados
Altura: (c) Ø: MS: (d) Peso: 
21 mm 31 mm  - 0,05 kg

MS=Espessura do material; 

� = Artigo de stock � = Artigo a consultar Mais explicações na página 3

= Proteção anti-riscos = Proteção contra respingos 
de solda = Proteção contra corrosão
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4x CS000176
4x CS000181
4x CS220192
1x CS009001
1x CS009002
1x CS009003
1x CS009004

4-CS220001.1

4-224004.P www.siegmund.com/F-plates

www.siegmund.com/F-clampingsystem

4-CS2207914-CS220790

4-CS2207954-CS220794

4-CS220792 4-CS220793

4x CS000176 4x CS000181 4x CS220192

1x CS0090041x CS0090031x CS0090021x CS009001

50
0 m

m

Novo sistema de fixação

Kit inicial 22

Incluído no conjunto
Perfil de alumínio 100 T 500 mm 
Placa de cobertura 100 nitrurado 
Placa base 170 radial nitrurado 
Conjunto Parafusos auto-roscantes M8x25 conjunto de 50 
Conjunto Parafusos M8x12 conjunto de 50 
Conjunto Parafusos M8x16 conjunto de 50 
Conjunto Porcas quadradas M8 conjunto de 50 

546 €
Em vez de 587 €

Placa perfurada S355J2+N 1200x800x18 mm
A base ideal para os seus gabaritos.

Furos Ø 22 mm
Aço qualidade superior S355J2+N
+ Nitruração a plasma
Furos de Grelha 100x100 mm 
Espessura do material aprox. 17 – 19 mm

778 €
Mais placas perfuradas online:

Equipamento de fixação rápida com adaptador

Grampo vertical 1800 com adaptador
Adaptador CS220715.4, para furo do sistema 22

53 €

Grampo horizontal 1800 com adaptador
Adaptador CS220715.4, para furo do sistema 22

51 €

Grampo Horizontal 2500 com adaptador
Adaptador CS220715.4, para furo do sistema 22

65 €

Grampo vertical 2200 com adaptador
Adaptador CS220715.4, para furo do sistema 22

57 €

Grampo horizontal 3000 com adaptador
Adaptador CS220715.4, para furo do sistema 22

58 €

Grampo Horizontal 4000 com adaptador
Adaptador CS220715.4, para furo do sistema 22

81 €

Informações detalhadas sobre os produtos em:
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28Novo sistema de fixação

2-CS280192 2-CS280193 2-CS280194 2-800653.1.N

2-CS280192 Placa base 175 radial - nitrurado 54,00 € �

radialmente posicionável, para fixação em perfis de alumínio com parafuso auto-roscante, para espaçamento de furos de 50 mm / 100 mm, rotação contínua em 90°, Anéis espaçadores (Item no. 800653.1.N) são necessários para fixação

Comprimento: (a) Largura: (b) Ø: MS: (d) Peso: 
175 mm 175 mm  - 15 mm 2,06 kg

2-CS280193 Placa base 175 esquerda linear - nitrurado 62,00 € �

linearmente posicionável esquerda, para fixação em perfis de alumínio com parafuso auto-roscante, móvel continuamente, Anéis espaçadores (Item no. 800653.1.N) são necessários para fixação
Comprimento: (a) Largura: (b) Ø: MS: (d) Peso: 
175 mm 175 mm  - 15 mm 2,23 kg

2-CS280194 Placa base 175 direita linear - nitrurado 62,00 € �

linearmente posicionável direita, para fixação em perfis de alumínio com parafuso auto-roscante, móvel continuamente, Anéis espaçadores (Item no. 800653.1.N) são necessários para fixação
Comprimento: (a) Largura: (b) Ø: MS: (d) Peso: 
175 mm 175 mm  - 15 mm 2,23 kg

2-800653.1.N Anel Distanciador para Premium Light embalagem de 4 - nitrurado 10,00 € �

distância entre dois elementos de fixação, é necessário o pino 280511 para fixação a materiais com espessura de 15 mm, Com a entrega: 4 unidades
Comprimento: (a) Largura: (b) Ø: MS: (d) Peso: 
 -  - 40 mm 10 mm 0,04 kg

MS=Espessura do material; 

2-CS280715.4 2-CS280715.5 2-280546.5

2-CS280715.4 Adaptador com Furos Padrão Ø 70 / 15 excêntrico - Polido 24,00 € �

para grampo manual (Grelha de furos 40x20 mm / 40x40 mm / 40 mm), para furo do sistema 28
Altura: (c) Ø: MS: (d) Peso: 
30 mm 70 mm 15 mm 0,48 kg

2-CS280715.5 Adaptador com Furos Padrão Ø 70 / 40 excêntrico - Polido 33,00 € �

para grampo manual (Grelha de furos 40x20 mm / 40x40 mm / 40 mm), para furo do sistema 28
Altura: (c) Ø: MS: (d) Peso: 
55 mm 70 mm 40 mm 1,20 kg

2-280546.5 Casquilho de Fixação para rosca M8 incl. parafuso 16 mm 18,00 € �

inclui parafuso, para fixação de elementos Siegmund a furos roscados
Altura: (c) Ø: MS: (d) Peso: 
28 mm 40 mm  - 0,11 kg

MS=Espessura do material; 

� = Artigo de stock � = Artigo a consultar Mais explicações na página 3

= Proteção anti-riscos = Proteção contra respingos 
de solda = Proteção contra corrosão
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28

4x CS000176
4x CS000181
4x CS280192
2x 800653.1.N
1x CS009001
1x CS009002
1x CS009003
1x CS009004

4-CS280001.1

4-804004.X7 www.siegmund.com/F-plates

www.siegmund.com/F-clampingsystem

4-CS280794

4-CS280792

4-CS280790 4-CS280791

4-CS280795

4-CS280793

4x CS000176 4x CS000181 4x CS280192 2x 800653.1.N

1x CS0090041x CS0090031x CS0090021x CS009001

50
0 m

m

Novo sistema de fixação

Kit inicial 28

Incluído no conjunto
Perfil de alumínio 100 T 500 mm 
Placa de cobertura 100 nitrurado 
Placa base 175 radial nitrurado 
Anel Distanciador embalagem de 4 
Conjunto Parafusos auto-roscantes M8x25 conjunto de 50 
Conjunto Parafusos M8x12 conjunto de 50 
Conjunto Parafusos M8x16 conjunto de 50 
Conjunto Porcas quadradas M8 conjunto de 50 

550 €
Em vez de 592 €

Placa perfurada Premium Light 1200x800x15 mm
A base ideal para os seus gabaritos.

Furos Ø 28 mm
Aço ferramenta X8.7 temperado
+ Nitruração a plasma
Furos de Grelha 100x100 mm 
Espessura do material aprox. 15 mm

777 €
Mais placas perfuradas online:

Equipamento de fixação rápida com adaptador

Grampo vertical 1800 com adaptador
Adaptador CS280715.4, para furo do sistema 28

53 €

Grampo horizontal 1800 com adaptador
Adaptador CS280715.4, para furo do sistema 28

51 €

Grampo Horizontal 2500 com adaptador
Adaptador CS280715.4, para furo do sistema 28

65 €

Grampo vertical 2200 com adaptador
Adaptador CS280715.4, para furo do sistema 28

57 €

Grampo horizontal 3000 com adaptador
Adaptador CS280715.4, para furo do sistema 28

58 €

Grampo Horizontal 4000 com adaptador
Adaptador CS280715.4, para furo do sistema 28

81 €

Informações detalhadas sobre os produtos em:
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Aço S355J2+N  
+ Nitruração a plasma

Revestimento-BAR
Nitreto de Ferro
Zona de Transição

Aço qualidade superior 
S355J2+N

Zona de Transição
Nitreto de Ferro
Revestimento-BAR

System 16 Basic 750
System 16 Professional 750
System 22 Professional 750
System 22 Placas perfuradas
System 28 Professional 750

Aço Ferramenta X8.7  
+ Nitruração a plasma

Revestimento-BAR
Nitreto de Ferro
Zona de Transição

Aço ferramenta  
temperado liga  
especial Siegmund X8.7

Zona de Transição
Nitreto de Ferro
Revestimento-BAR

System 16 Extreme 8.7 + Extreme 8.7 PLUS
System 16 Placas perfuradas
System 22 Extreme 8.7 + Extreme 8.7 PLUS
System 28 Basic 8.7
System 28 Extreme 8.7
System 28 Mesa com Slots Hexagonais
System 28 Placas perfuradas Premium Light
Painel lateral da mesa feito de aço de alta 
qualidade S355J2+N + Nitruração a plasma

Aço Ferramenta X8.8  
+ Nitruração a plasma

Revestimento-BAR
Nitreto de Ferro
Zona de Transição

Aço ferramenta  
temperado liga  
especial Siegmund X8.8

Zona de Transição
Nitreto de Ferro
Revestimento-BAR

System 28 Extreme 8.8 PLUS
Painel lateral da mesa feito de aço de alta 
qualidade S355J2+N + Nitruração a plasma

Dureza superficial
A nitruração por plasma e o revestimento BAR protegem 
contra riscos, corrosão e projeções de soldadura

Valores aproximados em Vickers

Para mais informação:

Aço qualidade superior S355J2+N  
+ Nitruração a plasma
aprox. 450 – 750 Vickers

Aço ferramenta temperado liga 
especial Siegmund X8.7  
+ Nitruração a plasma
aprox. 450 – 850 Vickers

Aço ferramenta temperado liga 
especial Siegmund X8.8  
+ Nitruração a plasma
aprox. 500 – 900 Vickers
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Materiais
A base de trabalho apropriada para cada aplicação

O material de base é condição 
essencial para uma elevada 

dureza e durabilidade.

Materiais por comparação

Optar por uma mesa Siegmund poupar-lhe-á 
dinheiro. Graças à qualidade superior das 
nossas mesas de soldadura, irá obter uma 
ferramenta que o ajuda a trabalhar com muito 
maior precisão e menor taxa de erro.  
 
Com a nossa avaliação pretendemos facilitar a 
comparação dos diferentes materiais e ajudá-lo 
na escolha da mesa de soldadura correta.

Mostra as melhorias das propriedades nos últimos anos.

Dureza básica

Dureza superficial

Resistência ao impacto

Proteção anti-riscos

Proteção contra projeções de soldadura

Resistência à corrosão

Capacidade de carga

Nivelamento - em novo

Nivelamento - sujeito a trabalhos intensos e pesados

Vida útil

Mesas de soldadura e placas perfuradas Siegmund

Aço S355J2+N
(sem nitruração por plasma)

Aço qualidade superior 
S355J2+N

System 28 Basic 750

Comparação de durezas

Dureza básica
A elevada dureza do núcleo é a dureza principal, que permite uma elevada 
resistência ao impacto e uma longa vida útil da mesa de soldadura.

Aço qualidade superior S355J2+N
aprox. 165 – 220 Vickers

Aço ferramenta temperado liga 
especial Siegmund X8.7
aprox. 280 – 340 Vickers

Aço ferramenta temperado liga 
especial Siegmund X8.8
aprox. 360 – 420 Vickers

Valores aproximados em Vickers



System 16 EXTREME 8.7 System 16 EXTREME 8.7 PLUS

Ø 16 mm

• Professional Extreme 8.7: • Professional Extreme 8.7 PLUS:  

Material

Aço ferramenta X8.7 temperado + Nitruração a plasma
• Espessura do material aprox. 11,5 – 13 mm  
• Painel lateral da mesa feito de aço de alta qualidade S355J2+N 

+ Nitruração a plasma

Características
• Furos Ø 16 mm
• Grelha com furos à superfície 50x50 mm  
• Cantos, arestas e furos arredondados  
• Lateral com 100 mm  
• Furos nas laterias da mesa com disposição diagonal  
• Com escala na superfície  
• Construção reforçada

Exemplo 1500 x 1000 mm

2.721 €

Material

Aço ferramenta X8.7 temperado + Nitruração a plasma
• Espessura do material aprox. 11,5 – 13 mm  
• Painel lateral da mesa feito de aço de alta qualidade S355J2+N 

+ Nitruração a plasma

Características
• Furos Ø 16 mm
• Grelha com furos à superfície 50x50 mm  
• Cantos, arestas e furos arredondados  
• Lateral com 150 mm  
• Furos na lateral da mesa com 3 filas com espaçamento de 25 mm, 

2 filas com espaçamento de 50 mm   
• Com escala na superfície  
• Construção reforçada

Exemplo 1500 x 1000 mm

2.993 €

Mesas de Soldadura 16

System 16 PROFESSIONAL 750System 16 BASIC

• Basic 750: • Professional 750:  

Mesas de Soldadura

Para aplicações ligeiras

Material

Aço qualidade superior S355J2+N + Nitruração a plasma
• Espessura do material aprox. 11,5 – 13 mm

Características
• Furos Ø 16 mm
• Grelha com furos à superfície 50x50 mm  
• Cantos, arestas e furos arredondados  
• Lateral com 50 mm  
• Distância furos laterais 50 mm  
• Construção reforçada

Material

Aço qualidade superior S355J2+N + Nitruração a plasma
• Espessura do material aprox. 11,5 – 13 mm

Características
• Furos Ø 16 mm
• Grelha com furos à superfície 50x50 mm  
• Cantos, arestas e furos arredondados  
• Lateral com 100 mm  
• Distância furos laterais 25 mm  
• Com escala na superfície  
• Construção reforçada

Exemplo 1500 x 1000 mm

2.034 €
Exemplo 1500 x 1000 mm

2.366 €

16
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Grampo Parafuso Batente Esquadro Esquadro Esquadro Jogo de Acessórios
Material Polido / nitrurado Polido nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado
N° de artigo 160610 160511 160420.N 160108.N 160110.N 160162.N 163999
Jogo Basic 1: 4-161200 4 x 12 x 8 x 4 x 2 x 1 x 960 €
Jogo Básico 2: 4-161300 8 x 16 x 10 x 4 x 4 x 2 x 1 x 1.592 €

� = Artigo de stock       � = Artigo a consultar

Furos Ø 16 mm  
Grelha com furos à superfície 50x50 mm  
Lateral com 50 mm  
Distância furos laterais 50 mm  
Espessura do material aprox. 11,5 – 13 mm

Mesa de soldadura incluindo acessórios:

3.269 €
Em vez de 3.516 €

grátis

2-161990.1
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Mesas de Soldadura

A solução económica

com nitruração por plasma + Revestimento-BAR

Dimensão da Mesa Aço S355J2+N  
Grelha 50x50 mm

Embalagem / 
Transporte

1000 x 1000 mm 1.459 € 265 €4 Pé | aprox. 183 kg 4-161010.P

1200 x 800 mm 1.459 € 265 €4 Pé | aprox. 173 kg 4-161025.P

1200 x 1200 mm 1.901 € 300 €4 Pé | aprox. 242 kg 4-161015.P

1500 x 1000 mm 2.034 € 300 €4 Pé | aprox. 244 kg 4-161035.P

Carga estática máxima recomendada com 4 pernas: 1000 kg com base na distribuição uniforme da carga. (Dados apenas para equipamentos standard de pernas)
Peso = Mesa + Palete + Perna Equipamento Standard
Com nitruração por plasma: Grande proteção contra oxidação, riscos e projeções de soldadura.
Compatibilidade: Todos os acessórios do Sistema 16 Siegmund são compatíveis com o Basic 16.

Sub Table Box

com fechadura, 
incl. 2 gavetas e acessórios 
de montagem.

548 €

Pernas da mesa

N° de artigo 161856 4-160877.XX 4-161855.XX 4-160879.XX 4-160874.XX
Carga por Perna 1000 kg 1000 kg 200 kg 200 kg 1000 kg
Altura de trabalho 850 mm 600 – 1000 mm 850 mm 650 – 950 mm 850 mm
Ajuste Fino 50 mm 40 mm 30 mm 30 mm 50 mm
Acréscimo por Perna incluído

Observação para rodízios: Devido ao risco de tombo, não são permitidos em mesas de 1200 x 800 mm.

61 € 68 € 101 € 72 €
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Conjuntos

Grampo Parafuso Batente Esquadro Esquadro Esquadro Jogo de Acessórios
Material Polido / nitrurado Polido nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado
N° de artigo 160610 160511 160420.N 160108.N 160110.N 160162.N 163999
Jogo Basic 1: 4-161200 4 x 12 x 8 x 4 x 2 x 1 x 960 €
Jogo Básico 2: 4-161300 8 x 16 x 10 x 4 x 4 x 2 x 1 x 1.592 €

Para mais ST boxes, consulte a página 212
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Ø 16 mm
offerspecial

System 16 

1500 x 1000 x 100 mm
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Grampo Grampo Prisma Parafuso Batente Batente Esquadro Esquadro Esquadro Esquadro Rotativo Esquadro Esquadro Carro para Acessórios Jogo de Acessórios
Material Polido / nitrurado Polido nitrurado Polido nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado
N° de artigo 160610 160630 160645.1.N 160511 160410.N 160420.N 160108.N 160110.N 160162.N 160161+63.N 160134+36.N 160146+48.N 160910 163999
Jogo 1: 4-163100 4 x 12 x 4 x 4 x 4 x 1 x 1.174 €
Jogo 2: 4-163200 6 x 2 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 6 x 2 x 1 x 2.099 €
Jogo 3: 4-163300 8 x 4 x 4 x 24 x 4 x 8 x 8 x 8 x 2 x 1 x + 1 x 1 x 3.109 €
Jogo 4: 4-163400 10 x 4 x 8 x 30 x 8 x 10 x 10 x 10 x 4 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 4.722 €
Jogo 5: 4-163500 12 x 6 x 8 x 36 x 8 x 12 x 12 x 12 x 4 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 6.237 €

� = Artigo de stock       � = Artigo a consultar

Furos Ø 16 mm  
Grelha com furos à superfície 50x50 mm  
Lateral com 100 mm  
Distância furos laterais 25 mm  
Espessura do material aprox. 11,5 – 13 mm

Mesa de soldadura incluindo acessórios:

4.588 €
Em vez de 4.934 €

grátis
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Mesas de Soldadura

Para aplicações ligeiras

com nitruração por plasma + Revestimento-BAR

Dimensão da Mesa Aço S355J2+N  
Grelha 50x50 mm

Embalagem / 
Transporte

1200 x 1200 mm 2.232 € 300 €4 Pé | aprox. 261 kg 4-160015.P

1500 x 1000 mm 2.366 € 300 €
4 Pé | aprox. 281 kg 4-160035.P

2000 x 1000 mm 3.156 € 365 €4 Pé | aprox. 354 kg 4-160020.P

2400 x 1200 mm 4.324 € 470 €6 Pé | aprox. 503 kg 4-160030.P

3000 x 1500 mm 5.689 € 550 €6 Pé | aprox. 758 kg 4-160040.P

Carga estática máxima recomendada com 4 pernas: 2000 kg com base na distribuição uniforme da carga. (Dados apenas para equipamentos standard de pernas)
Peso = Mesa + Palete + Perna Equipamento Standard
Com nitruração por plasma: Grande proteção contra oxidação, riscos e projeções de soldadura.

Sub Table Box

com fechadura, 
incl. 2 gavetas e acessórios 
de montagem.

548 €

Pernas da mesa

N° de artigo 160858.X 160857.X 4-160877.XX 4-160876.XX 4-160879.XX 4-160875.XX
Carga por Perna 1000 kg 1000 kg 1000 kg 200 kg 200 kg 1000 kg
Altura de trabalho 850 mm 950 mm 650 – 1050 mm 850 mm 700 – 1000 mm 850 mm
Ajuste Fino 40 mm 40 mm 40 mm 30 mm 30 mm 50 mm
Acréscimo por Perna incluído Alternativa 61 € 67 € 101 € 70 €

Nota rodízios:  Não recomendado para mesas com 6 pernas.
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Conjuntos

Grampo Grampo Prisma Parafuso Batente Batente Esquadro Esquadro Esquadro Esquadro Rotativo Esquadro Esquadro Carro para Acessórios Jogo de Acessórios
Material Polido / nitrurado Polido nitrurado Polido nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado
N° de artigo 160610 160630 160645.1.N 160511 160410.N 160420.N 160108.N 160110.N 160162.N 160161+63.N 160134+36.N 160146+48.N 160910 163999
Jogo 1: 4-163100 4 x 12 x 4 x 4 x 4 x 1 x 1.174 €
Jogo 2: 4-163200 6 x 2 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 6 x 2 x 1 x 2.099 €
Jogo 3: 4-163300 8 x 4 x 4 x 24 x 4 x 8 x 8 x 8 x 2 x 1 x + 1 x 1 x 3.109 €
Jogo 4: 4-163400 10 x 4 x 8 x 30 x 8 x 10 x 10 x 10 x 4 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 4.722 €
Jogo 5: 4-163500 12 x 6 x 8 x 36 x 8 x 12 x 12 x 12 x 4 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 6.237 €

Para mais ST boxes, consulte a página 212
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Ø 16 mm
offerspecial

System 16 

2000 x 1000 x 100 mm

Professional Extreme 8.7
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Grampo Grampo Prisma Parafuso Batente Batente Esquadro Esquadro Esquadro Esquadro Rotativo Esquadro Esquadro Carro para Acessórios Jogo de Acessórios
Material Polido / nitrurado Polido nitrurado Polido nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado
N° de artigo 160610 160630 160645.1.N 160511 160410.N 160420.N 160108.N 160110.N 160162.N 160161+63.N 160134+36.N 160146+48.N 160910 163999
Jogo 1: 4-163100 4 x 12 x 4 x 4 x 4 x 1 x 1.174 €
Jogo 2: 4-163200 6 x 2 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 6 x 2 x 1 x 2.099 €
Jogo 3: 4-163300 8 x 4 x 4 x 24 x 4 x 8 x 8 x 8 x 2 x 1 x + 1 x 1 x 3.109 €
Jogo 4: 4-163400 10 x 4 x 8 x 30 x 8 x 10 x 10 x 10 x 4 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 4.722 €
Jogo 5: 4-163500 12 x 6 x 8 x 36 x 8 x 12 x 12 x 12 x 4 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 6.237 €

� = Artigo de stock       � = Artigo a consultar

Furos Ø 16 mm  
Grelha com furos à superfície 50x50 mm  
Lateral com 100 mm  
Furos nas laterias da mesa com disposição diagonal  
Espessura do material aprox. 11,5 – 13 mm

Mesa de soldadura incluindo acessórios:

6.654 €
Em vez de 7.154 €

grátis

GRÁTIS

EXTREME 8.7

2-160990.1

Professional Extreme 8.7
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www.siegmund.com/F-tableX716

52

Mesas de Soldadura

Para aplicações ligeiras

com nitruração por plasma + Revestimento-BAR

Dimensão da Mesa Aço Ferramenta X8.7  
Grelha 50x50 mm

Embalagem / 
Transporte

1000 x 500 mm 1.489 € 245 €4 Pé | aprox. 126 kg 4-160005.X7D

1000 x 1000 mm 1.972 € 265 €4 Pé | aprox. 192 kg 4-160010.X7D

1200 x 800 mm 2.108 € 265 €4 Pé | aprox. 193 kg 4-160025.X7D

1200 x 1200 mm 2.587 € 300 €4 Pé | aprox. 259 kg 4-160015.X7D

1500 x 1000 mm 2.721 € 300 €
4 Pé | aprox. 279 kg 4-160035.X7D

1500 x 1500 mm 3.623 € 365 €4 Pé | aprox. 394 kg 4-160050.X7D

2000 x 1000 mm 3.568 € 365 €4 Pé | aprox. 351 kg 4-160020.X7D

2000 x 1200 mm 4.287 € 430 €4 Pé | aprox. 412 kg 4-160060.X7D

2400 x 1200 mm 5.026 € 470 €6 Pé | aprox. 499 kg 4-160030.X7D

3000 x 1500 mm 6.272 € 550 €6 Pé | aprox. 753 kg 4-160040.X7D

4000 x 2000 mm 10.320 € 640 €
8 Pé | aprox. 1.255 kg 4-160055.X7D

Carga estática máxima recomendada com 4 pernas: 2000 kg com base na distribuição uniforme da carga. (Dados apenas para equipamentos standard de pernas)
Peso = Mesa + Palete + Perna Equipamento Standard
Com nitruração por plasma:  Grande proteção contra oxidação, riscos e projeções de soldadura.

Todas as mesas estão disponíveis mediante pedido sem nitruração a plasma:

Sub Table Box

com fechadura, 
incl. 2 gavetas e acessórios 
de montagem.

548 €

Pernas da mesa

N° de artigo 160858.X 160857.X 4-160877.XX 4-160876.XX 4-160879.XX 4-160875.XX
Carga por Perna 1000 kg 1000 kg 1000 kg 200 kg 200 kg 1000 kg
Altura de trabalho 850 mm 950 mm 650 – 1050 mm 850 mm 700 – 1000 mm 850 mm
Ajuste Fino 40 mm 40 mm 40 mm 30 mm 30 mm 50 mm
Acréscimo por Perna incluído Alternativa 61 € 67 € 101 € 70 €

Nota rodízios:  Não são recomendadas para mesas de 6 a 8 pernas. Devido a possíveis problemas de flexão, também não são recomendadas para mesas de 1000 x 500 mm e 1200 x 800 mm.

Pe
rn

as
 st

an
da

rd

Pe
rn

as
 st

an
da

rd

Al
tu

ra
 a

ju
st

áv
el

Ro
dí

zio
s, 

co
m

 tr
av

ão

Al
tu

ra
 a

ju
st

áv
el

 
co

m
 ro

dí
zio

s e
 tr

av
ão

Fi
xa

çã
o 

ao
 so

lo

Conjuntos

Grampo Grampo Prisma Parafuso Batente Batente Esquadro Esquadro Esquadro Esquadro Rotativo Esquadro Esquadro Carro para Acessórios Jogo de Acessórios
Material Polido / nitrurado Polido nitrurado Polido nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado
N° de artigo 160610 160630 160645.1.N 160511 160410.N 160420.N 160108.N 160110.N 160162.N 160161+63.N 160134+36.N 160146+48.N 160910 163999
Jogo 1: 4-163100 4 x 12 x 4 x 4 x 4 x 1 x 1.174 €
Jogo 2: 4-163200 6 x 2 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 6 x 2 x 1 x 2.099 €
Jogo 3: 4-163300 8 x 4 x 4 x 24 x 4 x 8 x 8 x 8 x 2 x 1 x + 1 x 1 x 3.109 €
Jogo 4: 4-163400 10 x 4 x 8 x 30 x 8 x 10 x 10 x 10 x 4 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 4.722 €
Jogo 5: 4-163500 12 x 6 x 8 x 36 x 8 x 12 x 12 x 12 x 4 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 6.237 €

Para mais ST boxes, consulte a página 212
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Ø 16 mm
offerspecial

System 16 

2400 x 1200 x 150 mm

Professional Extreme 8.7 PLUS
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Grampo Grampo Prisma Parafuso Batente Batente Esquadro Esquadro Esquadro Esquadro Rotativo Esquadro Esquadro Carro para Acessórios Jogo de Acessórios
Material Polido / nitrurado Polido nitrurado Polido nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado
N° de artigo 160610 160630 160645.1.N 160511 160410.N 160420.N 160108.N 160110.N 160162.N 160161+63.N 160134+36.N 160146+48.N 160910 163999
Jogo 1: 4-163100 4 x 12 x 4 x 4 x 4 x 1 x 1.174 €
Jogo 2: 4-163200 6 x 2 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 6 x 2 x 1 x 2.099 €
Jogo 3: 4-163300 8 x 4 x 4 x 24 x 4 x 8 x 8 x 8 x 2 x 1 x + 1 x 1 x 3.109 €
Jogo 4: 4-163400 10 x 4 x 8 x 30 x 8 x 10 x 10 x 10 x 4 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 4.722 €
Jogo 5: 4-163500 12 x 6 x 8 x 36 x 8 x 12 x 12 x 12 x 4 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 6.237 €

� = Artigo de stock       � = Artigo a consultar

Furos Ø 16 mm  
Grelha com furos à superfície 50x50 mm  
Lateral com 150 mm  
Furos na lateral da mesa com 3 filas com espaçamento de 25 mm, 
2 filas com espaçamento de 50 mm   
Espessura do material aprox. 11,5 – 13 mm

Mesa de soldadura incluindo acessórios:

8.991 €
Em vez de 9.668 €

grátis

GRÁTIS

EXTREME 8.7 PLUS
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Professional Extreme 8.7 PLUS
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Mesas de Soldadura

Para aplicações ligeiras

com nitruração por plasma + Revestimento-BAR

Dimensão da Mesa Aço Ferramenta X8.7  
Grelha 50x50 mm

Embalagem / 
Transporte

1200 x 1200 mm 2.873 € 300 €4 Pé | aprox. 287 kg 4-160015.X7PL

1500 x 1000 mm 2.993 € 300 €4 Pé | aprox. 313 kg 4-160035.X7PL

2000 x 1000 mm 3.972 € 365 €4 Pé | aprox. 397 kg 4-160020.X7PL

2400 x 1200 mm 5.583 € 470 €6 Pé | aprox. 553 kg 4-160030.X7PL

3000 x 1500 mm 6.927 € 550 €6 Pé | aprox. 850 kg 4-160040.X7PL

4000 x 2000 mm 11.409 € 640 €
8 Pé | aprox. 1.457 kg 4-160055.X7PL

Carga estática máxima recomendada com 4 pernas: 2000 kg com base na distribuição uniforme da carga. (Dados apenas para equipamentos standard de pernas)
Peso = Mesa + Palete + Perna Equipamento Standard
Com nitruração por plasma:  Grande proteção contra oxidação, riscos e projeções de soldadura.

Todas as mesas estão disponíveis mediante pedido sem nitruração a plasma:

Sub Table Box

com fechadura, 
incl. 2 gavetas e acessórios 
de montagem.

548 €

Para mais ST boxes, consulte a página 212
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N° de artigo 160853.X 160857.X 4-160877.XX 4-160860.XX 4-160879.XX 4-160872.XX
Carga por Perna 1000 kg 1000 kg 1000 kg 200 kg 200 kg 1000 kg
Altura de trabalho 850 mm 1000 mm 700 – 1100 mm 850 mm 750 – 1050 mm 850 mm
Ajuste Fino 40 mm 40 mm 40 mm 30 mm 30 mm 50 mm
Acréscimo por Perna incluído Alternativa 61 € 66 € 101 € 68 €

Nota rodízios:  Não recomendado para mesas de 6 a 8 pernas.

Conjuntos

Grampo Grampo Prisma Parafuso Batente Batente Esquadro Esquadro Esquadro Esquadro Rotativo Esquadro Esquadro Carro para Acessórios Jogo de Acessórios
Material Polido / nitrurado Polido nitrurado Polido nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado
N° de artigo 160610 160630 160645.1.N 160511 160410.N 160420.N 160108.N 160110.N 160162.N 160161+63.N 160134+36.N 160146+48.N 160910 163999
Jogo 1: 4-163100 4 x 12 x 4 x 4 x 4 x 1 x 1.174 €
Jogo 2: 4-163200 6 x 2 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 6 x 2 x 1 x 2.099 €
Jogo 3: 4-163300 8 x 4 x 4 x 24 x 4 x 8 x 8 x 8 x 2 x 1 x + 1 x 1 x 3.109 €
Jogo 4: 4-163400 10 x 4 x 8 x 30 x 8 x 10 x 10 x 10 x 4 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 4.722 €
Jogo 5: 4-163500 12 x 6 x 8 x 36 x 8 x 12 x 12 x 12 x 4 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 6.237 €
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System 22 EXTREME 8.7 PLUS

Ø 22 mm

• Professional Extreme 8.7 PLUS: 

Material

Características

• Grelha diagonal com furos na superfície  
• Cantos, arestas e furos arredondados  
• Lateral com 250 mm  
• Furos na lateral da mesa com 4 filas com espaçamento de 50 mm  
• Com escala na superfície  
• Construção reforçada

Exemplo 1500 x 1000 mm

3.224 €

• Furos Ø 22 mm

• Espessura do material aprox. 17 – 19 mm  
• Painel lateral da mesa feito de aço de alta qualidade S355J2+N 

+ Nitruração a plasma

Aço ferramenta X8.7 temperado + Nitruração a plasma

100% de repetibilidade

Soldadura sem distorção

Reduzidos tempos de set-up / Poupança de tempo

Altamente resistente

Fácil fixação em todos os lugares

Rapidez na troca de acessórios e peças

A mesma base para todos os projetos

Baixa taxa de erro

Significativamente menos retrabalhos

A sua vantagem com uma mesa 
de soldadura e fixação Siegmund:

System 22 EXTREME 8.7System 22 PROFESSIONAL 750

• Professional 750: • Professional Extreme 8.7: 

Mesas de Soldadura

Mais robusto que o sistema 16 e mais económico que o sistema 28

Material

Aço qualidade superior S355J2+N + Nitruração a plasma
• Espessura do material aprox. 17 – 19 mm

Características
• Furos Ø 22 mm
• Grelha com furos à superfície 100x100 mm  
• Cantos, arestas e furos arredondados  
• Lateral com 150 mm  
• Distância furos laterais 50 mm  
• Com escala na superfície  
• Construção reforçada

Material

Aço ferramenta X8.7 temperado + Nitruração a plasma
• Espessura do material aprox. 17 – 19 mm  
• Painel lateral da mesa feito de aço de alta qualidade S355J2+N 

+ Nitruração a plasma

Características
• Furos Ø 22 mm
• Grelha diagonal com furos na superfície  
• Cantos, arestas e furos arredondados  
• Lateral com 150 mm  
• Distância furos laterais 50 mm  
• Com escala na superfície  
• Construção reforçada

Exemplo 1500 x 1000 mm

2.510 €
Exemplo 1500 x 1000 mm

2.918 €
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Grampo Grampo Prisma Parafuso Pino magnético Batente Batente Batente Batente Esquadro Esquadro Esquadro Esquadro Esquadro Rotativo Esquadro Carro para Acessórios Jogo de Acessórios
Material Polido / nitrurado nitrurado Polido Polido Alumínio nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado
N° de artigo 220610.1 220630.1 220645.1 220511 220740 220410.N 220420.N 220426.N 220430.N 220110.N 220152.N 220116.N 220162.N 220164+65.N 220144+46.N 220910 223999
Jogo 1: 4-223100 4 x 2 x 12 x 4 x 4 x 2 x 2 x 1 x 1.634 €
Jogo 2: 4-223200 6 x 4 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 2 x 4 x 2 x 1 x 2.840 €
Jogo 3: 4-223300 10 x 6 x 4 x 24 x 4 x 8 x 8 x 2 x 6 x 2 x 1 x 3.819 €
Jogo 4: 4-223400 12 x 8 x 8 x 30 x 8 x 10 x 10 x 2 x 2 x 8 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 6.317 €
Jogo 5: 4-223500 14 x 10 x 8 x 30 x 8 x 12 x 12 x 4 x 4 x 10 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 8.038 €

� = Artigo de stock       � = Artigo a consultar

Furos Ø 22 mm  
Grelha com furos à superfície 100x100 mm  
Lateral com 150 mm  
Distância furos laterais 50 mm  
Espessura do material aprox. 17 – 19 mm

Mesa de soldadura incluindo acessórios:

5.581 €
Em vez de 6.002 €

grátis

System 22 PROFESSIONAL 750
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Mesas de Soldadura

Mais robusto que o sistema 16 e mais económico que o sistema 28

com nitruração por plasma + Revestimento-BAR

Dimensão da Mesa Aço S355J2+N  
Grelha 100x100 mm

Embalagem / 
Transporte

1000 x 1000 mm 1.932 € 365 €4 Pé | aprox. 301 kg 4-220010.P

1200 x 1200 mm 2.490 € 365 €4 Pé | aprox. 395 kg 4-220015.P

1500 x 1000 mm 2.510 € 430 €4 Pé | aprox. 420 kg 4-220035.P

1500 x 1500 mm 3.551 € 470 €
4 Pé | aprox. 585 kg 4-220050.P

2000 x 1000 mm 3.177 € 470 €4 Pé | aprox. 529 kg 4-220020.P

2400 x 1200 mm 4.096 € 550 €6 Pé | aprox. 740 kg 4-220030.P

3000 x 1500 mm 5.974 € 605 €6 Pé | aprox. 1.097 kg 4-220040.P

Carga estática máxima recomendada com 4 pernas: 3000 kg com base na distribuição uniforme da carga. (Dados apenas para equipamentos standard de pernas)
Peso = Mesa + Palete + Perna Equipamento Standard
Com nitruração por plasma:  Grande proteção contra oxidação, riscos e projeções de soldadura.

Todas as mesas estão disponíveis, mediante pedido, sem nitruração a plasma ou com grelha diagonal:

Sub Table Box

com fechadura, 
incl. 2 gavetas e acessórios 
de montagem.

548 €

Pernas da mesa

N° de artigo 220858 220857.X 4-220878.XX 4-220877.XX 4-220866.XX 4-220879.XX 4-220874.XX
Carga por Perna 1500 kg 1500 kg 1000 kg 1000 kg 800 kg 800 kg 1500 kg
Altura de trabalho 850 mm 950 mm 650 – 950 mm 700 – 1050 mm 850 mm 750 – 1000 mm 850 mm
Ajuste Fino 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 20 mm 20 mm 50 mm
Acréscimo por Perna incluído Alternativa 75 € 76 € 105 € 125 € 72 €

Nota rodízios:  Não recomendado para mesas com 6 pernas.
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Conjuntos

Grampo Grampo Prisma Parafuso Pino magnético Batente Batente Batente Batente Esquadro Esquadro Esquadro Esquadro Esquadro Rotativo Esquadro Carro para Acessórios Jogo de Acessórios
Material Polido / nitrurado nitrurado Polido Polido Alumínio nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado
N° de artigo 220610.1 220630.1 220645.1 220511 220740 220410.N 220420.N 220426.N 220430.N 220110.N 220152.N 220116.N 220162.N 220164+65.N 220144+46.N 220910 223999
Jogo 1: 4-223100 4 x 2 x 12 x 4 x 4 x 2 x 2 x 1 x 1.634 €
Jogo 2: 4-223200 6 x 4 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 2 x 4 x 2 x 1 x 2.840 €
Jogo 3: 4-223300 10 x 6 x 4 x 24 x 4 x 8 x 8 x 2 x 6 x 2 x 1 x 3.819 €
Jogo 4: 4-223400 12 x 8 x 8 x 30 x 8 x 10 x 10 x 2 x 2 x 8 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 6.317 €
Jogo 5: 4-223500 14 x 10 x 8 x 30 x 8 x 12 x 12 x 4 x 4 x 10 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 8.038 €

Para mais ST boxes, consulte a página 212
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Ø 22 mm offerspecial

System 22 

2400 x 1200 x 150 mm

Professional Extreme 8.7
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Grampo Grampo Prisma Parafuso Pino magnético Batente Batente Batente Batente Esquadro Esquadro Esquadro Esquadro Esquadro Rotativo Esquadro Carro para Acessórios Jogo de Acessórios
Material Polido / nitrurado nitrurado Polido Polido Alumínio nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado
N° de artigo 220610.1 220630.1 220645.1 220511 220740 220410.N 220420.N 220426.N 220430.N 220110.N 220152.N 220116.N 220162.N 220164+65.N 220144+46.N 220910 223999
Jogo 1: 4-223100 4 x 2 x 12 x 4 x 4 x 2 x 2 x 1 x 1.634 €
Jogo 2: 4-223200 6 x 4 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 2 x 4 x 2 x 1 x 2.840 €
Jogo 3: 4-223300 10 x 6 x 4 x 24 x 4 x 8 x 8 x 2 x 6 x 2 x 1 x 3.819 €
Jogo 4: 4-223400 12 x 8 x 8 x 30 x 8 x 10 x 10 x 2 x 2 x 8 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 6.317 €
Jogo 5: 4-223500 14 x 10 x 8 x 30 x 8 x 12 x 12 x 4 x 4 x 10 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 8.038 €

� = Artigo de stock       � = Artigo a consultar

Furos Ø 22 mm  
Grelha diagonal com furos na superfície  
Lateral com 150 mm  
Distância furos laterais 50 mm  
Espessura do material aprox. 17 – 19 mm

Mesa de soldadura incluindo acessórios:

9.017 €
Em vez de 9.695 €

grátis

System 22 EXTREME 8.7 

2-220990.1

Professional Extreme 8.7
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Mesas de Soldadura

Mais robusto que o sistema 16 e mais económico que o sistema 28

com nitruração por plasma + Revestimento-BAR

Dimensão da Mesa Aço Ferramenta X8.7  
Tampo diagonal

Embalagem / 
Transporte

1000 x 1000 mm 2.240 € 365 €4 Pé | aprox. 295 kg 4-220010.XD7

1200 x 800 mm 2.235 € 365 €4 Pé | aprox. 291 kg 4-220025.XD7

1200 x 1200 mm 2.891 € 365 €4 Pé | aprox. 387 kg 4-220015.XD7

1500 x 1000 mm 2.918 € 430 €4 Pé | aprox. 412 kg 4-220035.XD7

1500 x 1500 mm 4.131 € 470 €
4 Pé | aprox. 573 kg 4-220050.XD7

2000 x 1000 mm 3.692 € 470 €4 Pé | aprox. 519 kg 4-220020.XD7

2000 x 1200 mm 4.315 € 550 €4 Pé | aprox. 602 kg 4-220060.XD7

2000 x 2000 mm 6.046 € 575 €4 Pé | aprox. 929 kg 4-220045.XD7

2400 x 1200 mm 4.781 € 550 €6 Pé | aprox. 725 kg 4-220030.XD7

3000 x 1500 mm 6.980 € 605 €6 Pé | aprox. 1.073 kg 4-220040.XD7

4000 x 2000 mm 11.604 € 660 €8 Pé | aprox. 1.807 kg 4-220055.XD7

Carga estática máxima recomendada com 4 pernas: 3000 kg com base na distribuição uniforme da carga. (Dados apenas para equipamentos standard de pernas)
Peso = Mesa + Palete + Perna Equipamento Standard
Com nitruração por plasma:  Grande proteção contra oxidação, riscos e projeções de soldadura.

Sub Table Box

com fechadura, 
incl. 2 gavetas e acessórios 
de montagem.

548 €

Pernas da mesa

N° de artigo 220858 220857.X 4-220878.XX 4-220877.XX 4-220866.XX 4-220879.XX 4-220874.XX
Carga por Perna 1500 kg 1500 kg 1000 kg 1000 kg 800 kg 800 kg 1500 kg
Altura de trabalho 850 mm 950 mm 650 – 950 mm 700 – 1050 mm 850 mm 750 – 1000 mm 850 mm
Ajuste Fino 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 20 mm 20 mm 50 mm
Acréscimo por Perna incluído Alternativa 75 € 76 € 105 € 125 € 72 €

Nota rodízios:  Não recomendado para mesas de 6 a 8 pernas.
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Conjuntos

Grampo Grampo Prisma Parafuso Pino magnético Batente Batente Batente Batente Esquadro Esquadro Esquadro Esquadro Esquadro Rotativo Esquadro Carro para Acessórios Jogo de Acessórios
Material Polido / nitrurado nitrurado Polido Polido Alumínio nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado
N° de artigo 220610.1 220630.1 220645.1 220511 220740 220410.N 220420.N 220426.N 220430.N 220110.N 220152.N 220116.N 220162.N 220164+65.N 220144+46.N 220910 223999
Jogo 1: 4-223100 4 x 2 x 12 x 4 x 4 x 2 x 2 x 1 x 1.634 €
Jogo 2: 4-223200 6 x 4 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 2 x 4 x 2 x 1 x 2.840 €
Jogo 3: 4-223300 10 x 6 x 4 x 24 x 4 x 8 x 8 x 2 x 6 x 2 x 1 x 3.819 €
Jogo 4: 4-223400 12 x 8 x 8 x 30 x 8 x 10 x 10 x 2 x 2 x 8 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 6.317 €
Jogo 5: 4-223500 14 x 10 x 8 x 30 x 8 x 12 x 12 x 4 x 4 x 10 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 8.038 €

Para mais ST boxes, consulte a página 212

22



Ø 22 mm offerspecial
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Grampo Grampo Prisma Parafuso Pino magnético Batente Batente Batente Batente Esquadro Esquadro Esquadro Esquadro Esquadro Rotativo Esquadro Carro para Acessórios Jogo de Acessórios
Material Polido / nitrurado nitrurado Polido Polido Alumínio nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado
N° de artigo 220610.1 220630.1 220645.1 220511 220740 220410.N 220420.N 220426.N 220430.N 220110.N 220152.N 220116.N 220162.N 220164+65.N 220144+46.N 220910 223999
Jogo 1: 4-223100 4 x 2 x 12 x 4 x 4 x 2 x 2 x 1 x 1.634 €
Jogo 2: 4-223200 6 x 4 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 2 x 4 x 2 x 1 x 2.840 €
Jogo 3: 4-223300 10 x 6 x 4 x 24 x 4 x 8 x 8 x 2 x 6 x 2 x 1 x 3.819 €
Jogo 4: 4-223400 12 x 8 x 8 x 30 x 8 x 10 x 10 x 2 x 2 x 8 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 6.317 €
Jogo 5: 4-223500 14 x 10 x 8 x 30 x 8 x 12 x 12 x 4 x 4 x 10 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 8.038 €

� = Artigo de stock       � = Artigo a consultar

Furos Ø 22 mm  
Grelha diagonal com furos na superfície  
Lateral com 250 mm  
Furos na lateral da mesa com 4 filas com espaçamento de 50 mm  
Espessura do material aprox. 17 – 19 mm

Mesa de soldadura incluindo acessórios:

9.294 €
Em vez de 9.994 €

grátis

GRÁTIS
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Mesas de Soldadura

Mais robusto que o sistema 16 e mais económico que o sistema 28

com nitruração por plasma + Revestimento-BAR

Dimensão da Mesa Aço Ferramenta X8.7  
Tampo diagonal

Embalagem / 
Transporte

1200 x 1200 mm 3.194 € 365 €4 Pé | aprox. 459 kg 4-220015.XD7PL

1500 x 1000 mm 3.224 € 430 €4 Pé | aprox. 493 kg 4-220035.XD7PL

2000 x 1000 mm 4.080 € 470 €4 Pé | aprox. 622 kg 4-220020.XD7PL

2400 x 1200 mm 5.246 € 550 €6 Pé | aprox. 849 kg 4-220030.XD7PL

3000 x 1500 mm 8.034 € 605 €6 Pé | aprox. 1.267 kg 4-220040.XD7PL

4000 x 2000 mm 12.727 € 660 €8 Pé | aprox. 2.115 kg 4-220055.XD7PL

Carga estática máxima recomendada com 4 pernas: 3000 kg com base na distribuição uniforme da carga. (Dados apenas para equipamentos standard de pernas)
Peso = Mesa + Palete + Perna Equipamento Standard
Com nitruração por plasma:  Grande proteção contra oxidação, riscos e projeções de soldadura.

Todas as mesas estão disponíveis mediante pedido sem nitruração a plasma:

Sub Table Box

com fechadura, 
incl. 2 gavetas e acessórios 
de montagem.

548 €

Para mais ST boxes, consulte a página 212
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N° de artigo 220853.X 220857.X 4-220878.XX 4-220877.XX 4-220860.XX 4-220879.XX 4-220872.XX
Carga por Perna 1500 kg 1500 kg 1000 kg 1000 kg 800 kg 800 kg 1500 kg
Altura de trabalho 850 mm 1050 mm 750 – 1050 mm 800 – 1150 mm 850 mm 850 – 1100 mm 850 mm
Ajuste Fino 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 20 mm 20 mm 50 mm
Acréscimo por Perna incluído Alternativa 75 € 76 € 102 € 125 € 70 €

Nota rodízios:  Não recomendado para mesas de 6 a 8 pernas.

Conjuntos

Grampo Grampo Prisma Parafuso Pino magnético Batente Batente Batente Batente Esquadro Esquadro Esquadro Esquadro Esquadro Rotativo Esquadro Carro para Acessórios Jogo de Acessórios
Material Polido / nitrurado nitrurado Polido Polido Alumínio nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado
N° de artigo 220610.1 220630.1 220645.1 220511 220740 220410.N 220420.N 220426.N 220430.N 220110.N 220152.N 220116.N 220162.N 220164+65.N 220144+46.N 220910 223999
Jogo 1: 4-223100 4 x 2 x 12 x 4 x 4 x 2 x 2 x 1 x 1.634 €
Jogo 2: 4-223200 6 x 4 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 2 x 4 x 2 x 1 x 2.840 €
Jogo 3: 4-223300 10 x 6 x 4 x 24 x 4 x 8 x 8 x 2 x 6 x 2 x 1 x 3.819 €
Jogo 4: 4-223400 12 x 8 x 8 x 30 x 8 x 10 x 10 x 2 x 2 x 8 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 6.317 €
Jogo 5: 4-223500 14 x 10 x 8 x 30 x 8 x 12 x 12 x 4 x 4 x 10 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 8.038 €
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Ø 28 mm

System 28 EXTREME 8.8 PLUSSystem 28 EXTREME 8.7

• Professional Extreme 8.7: • Professional Extreme 8.8 PLUS: 

As nossas gamas mais vendidas: Professional Extreme 8.7 e 8.8:
Dureza e durabilidade excecionais

Material

Aço ferramenta X8.7 temperado + Nitruração a plasma
• Espessura do material aprox. 24,5 – 27 mm  
• Painel lateral da mesa feito de aço de alta qualidade S355J2+N 

+ Nitruração a plasma

Características
• Furos Ø 28 mm
• Grelha diagonal com furos na superfície  
• Cantos, arestas e furos arredondados  
• Lateral com 200 mm  
• Furos nas laterias da mesa com disposição diagonal  
• Com escala na superfície  
• Construção reforçada

Material

Aço ferramenta X8.8 temperado + Nitruração a plasma
• Espessura do material aprox. 24,5 – 27 mm  
• Painel lateral da mesa feito de aço de alta qualidade S355J2+N 

+ Nitruração a plasma

Características
• Furos Ø 28 mm
• Grelha diagonal com furos na superfície  
• Cantos, arestas e furos arredondados  
• Lateral com 300 mm  
• Furos na lateral da mesa com 3 filas com espaçamento de 50 mm, 

2 filas com espaçamento de 100 mm   
• Com escala na superfície  
• Construção reforçada

Exemplo 1500 x 1000 mm

4.380 € Exemplo 1500 x 1000 mm

4.893 €

Mesas de Soldadura 28

System 28 PROFESSIONAL 750System 28 BASIC

• Basic 750: • Professional 750:

• Basic 750: 

• Basic 8.7:

• Basic 8.7:

Mesas de Soldadura

Para aplicações pesadas

Material

Aço qualidade superior S355J2+N

Aço ferramenta X8.7 temperado + Nitruração a plasma
• Espessura do material aprox. 24,5 – 27 mm

Características
• Furos Ø 28 mm

Grelha com furos à superfície 100x100 mm
Grelha diagonal com furos na superfície

• Cantos e arestas arredondados
• Furos rocados M12 nos 4 lados da mesa a cada 200 mm
• Chanfro de 8x45° para montagem da mesa

Material

Aço qualidade superior S355J2+N + Nitruração a plasma
• Espessura do material aprox. 24,5 – 27 mm

Características
• Furos Ø 28 mm
• Grelha com furos à superfície 100x100 mm  
• Cantos, arestas e furos arredondados  
• Lateral com 200 mm  
• Distância furos laterais 50 mm  
• Com escala na superfície  
• Construção reforçada

Exemplo Basic 8.7 1500 x 1000 mm

1.849 €
Exemplo 1500 x 1000 mm

3.549 €
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Grampo Parafuso Batente Esquadro Esquadro Parafuso roscado Batente Jogo de Acessórios
Material Polido / nitrurado Polido nitrurado nitrurado nitrurado Polido Galvanizado
N° de artigo 280604 280511 280420.N 280110.N 280162.N 280543 160415 283999
Jogo Basic 1: 4-281200 4 x 8 x 6 x 2 x 8 x 8 x 1 x 1.264 €
Jogo Básico 2: 4-281300 8 x 12 x 8 x 4 x 8 x 8 x 1 x 1.742 €
Jogo Básico 3: 4-281400 10 x 18 x 10 x 6 x 4 x 8 x 8 x 1 x 3.045 €

Batentes laterais

� = Artigo de stock       � = Artigo a consultar

Furos Ø 28 mm  
Grelha com furos na superfície Diagonal ou de 100x100 mm  
Espessura do material aprox. 24,5 – 27 mm  
Furos rocados M12 nos 4 lados da mesa a cada 200 mm

Mesa de soldadura incluindo acessórios:

3.526 €
Em vez de 3.791 €

grátis

GRÁTIS
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Mesas de Soldadura

A solução económica

Basic 8.7: com nitruração por plasma + Revestimento-BAR

Dimensão da Mesa Aço S355J2+N  
Grelha 100x100 mm

Aço Ferramenta X8.7  
Tampo diagonal

Embalagem / 
Transporte

1000 x 1000 mm 1.519 € 430 €4 Pé | aprox. 236 kg 4-281010.XD7

1200 x 800 mm 1.513 € 430 €4 Pé | aprox. 229 kg 4-281025.XD7

1200 x 1200 mm 1.538 € 1.838 € 470 €4 Pé | aprox. 325 kg 4-281015 4-281015.XD7

1500 x 1000 mm 1.559 € 1.849 € 470 €4 Pé | aprox. 340 kg 4-281035 4-281035.XD7

2000 x 1000 mm 2.002 € 2.387 € 550 €5 Pé | aprox. 442 kg 4-281020 4-281020.XD7

2000 x 1200 mm 2.265 € 2.704 € 550 €5 Pé | aprox. 527 kg 4-281060 4-281060.XD7

2400 x 1200 mm 2.549 € 3.055 € 575 €6 Pé | aprox. 636 kg 4-281030 4-281030.XD7

3000 x 1500 mm 3.522 € 4.232 € 640 €6 Pé | aprox. 948 kg 4-281040 4-281040.XD7

Carga estática máxima recomendada com 4 pernas: 2000 kg com base na distribuição uniforme da carga. (Dados apenas para equipamentos standard de pernas)
Peso = Mesa + Palete + Perna Equipamento Standard
Com nitruração por plasma:  Grande proteção contra oxidação, riscos e projeções de soldadura.
Sem nitruração por plasma:  Sem proteção contra ferrugem, riscos e projeções de soldadura. 
A proteção contra as projeções de soldadura apenas é conferida com o uso do respetivo spray.

Sub Table Box

com fechadura, 
incl. 2 gavetas e acessórios 
de montagem.

548 €

Pernas da mesa

N° de artigo 161856 4-160877.XX 4-161855.XX 4-160879.XX 4-160874.XX
Carga por Perna 1000 kg 1000 kg 200 kg 200 kg 1000 kg
Altura de trabalho 850 mm 600 – 1000 mm 850 mm 650 – 950 mm 850 mm
Ajuste Fino 50 mm 40 mm 30 mm 30 mm 50 mm
Acréscimo por Perna incluído

Nota rodízios:  Não recomendado para mesas com 6 pernas.

61 € 68 € 101 € 72 €
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Conjuntos

Grampo Parafuso Batente Esquadro Esquadro Parafuso roscado Batente Jogo de Acessórios
Material Polido / nitrurado Polido nitrurado nitrurado nitrurado Polido Galvanizado
N° de artigo 280604 280511 280420.N 280110.N 280162.N 280543 160415 283999
Jogo Basic 1: 4-281200 4 x 8 x 6 x 2 x 8 x 8 x 1 x 1.264 €
Jogo Básico 2: 4-281300 8 x 12 x 8 x 4 x 8 x 8 x 1 x 1.742 €
Jogo Básico 3: 4-281400 10 x 18 x 10 x 6 x 4 x 8 x 8 x 1 x 3.045 €

Compatibilidade:  Todos os acessórios do Sistema 28 Siegmund são compatíveis com o Basic 28. Para mais ST boxes, consulte a página 212
Comentário 281020 / 281060:  Entregue com 4 pernas
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Grampo Grampo Prisma Parafuso Pino magnético Batente Batente Batente Esquadro Esquadro Esquadro Esquadro Rotativo Esquadro Esquadro Carro para Acessórios Jogo de Acessórios
Material nitrurado nitrurado nitrurado Polido Alumínio nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado
N° de artigo 280610.N 280630.N 280648.1.N 280511 280740 280410.N 280420.N 280430.N 280110.N 280152.N 280162.N 280164+65.N 280166+67.N 280144+46.N 280910 283999
Jogo 1: 4-283100 4 x 2 x 2 x 12 x 4 x 4 x 2 x 2 x 1 x 2.026 €
Jogo 2: 4-283200 6 x 4 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 4 x 2 x 2 x 1 x 3.576 €
Jogo 3: 4-283300 10 x 6 x 4 x 24 x 4 x 8 x 8 x 6 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x 5.159 €
Jogo 4: 4-283400 14 x 10 x 6 x 30 x 8 x 10 x 10 x 4 x 8 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 8.115 €
Jogo 5: 4-283500 14 x 10 x 8 x 36 x 8 x 12 x 12 x 4 x 12 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 9.898 €

� = Artigo de stock       � = Artigo a consultar

Furos Ø 28 mm  
Grelha com furos à superfície 100x100 mm  
Lateral com 200 mm  
Distância furos laterais 50 mm  
Espessura do material aprox. 24,5 – 27 mm

Mesa de soldadura incluindo acessórios:

6.477 €
Em vez de 6.872 €

grátis

GRÁTIS
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Mesas de Soldadura

Para aplicações pesadas

com nitruração por plasma + Revestimento-BAR

Dimensão da Mesa Aço S355J2+N  
Grelha 100x100 mm

Embalagem / 
Transporte

1000 x 1000 mm 2.553 € 430 €4 Pé | aprox. 416 kg 4-280010.P

1200 x 800 mm 2.547 € 430 €4 Pé | aprox. 408 kg 4-280025.P

1200 x 1200 mm 3.451 € 470 €4 Pé | aprox. 544 kg 4-280015.P

1500 x 1000 mm 3.549 € 470 €4 Pé | aprox. 577 kg 4-280035.P

1500 x 1500 mm 4.717 € 550 €
4 Pé | aprox. 801 kg 4-280050.P

2000 x 1000 mm 4.205 € 550 €4 Pé | aprox. 730 kg 4-280020.P

2000 x 1200 mm 4.814 € 550 €4 Pé | aprox. 843 kg 4-280060.P

2000 x 2000 mm 7.439 € 605 €4 Pé | aprox. 1.299 kg 4-280045.P

2400 x 1200 mm 5.418 € 575 €4 Pé | aprox. 986 kg 4-280030.P

3000 x 1500 mm 7.945 € 640 €6 Pé | aprox. 1.517 kg 4-280040.P

4000 x 2000 mm 12.093 € 755 €8 Pé | aprox. 2.501 kg 4-280055.P

Carga estática máxima recomendada com 4 pernas: 4000 kg com base na distribuição uniforme da carga. (Dados apenas para equipamentos standard de pernas)
Peso = Mesa + Palete + Perna Equipamento Standard
Com nitruração por plasma:  Grande proteção contra oxidação, riscos e projeções de soldadura.

Todas as mesas estão disponíveis, mediante pedido, sem nitruração a plasma ou com grelha diagonal:

Sub Table Box

com fechadura, 
incl. 2 gavetas e acessórios 
de montagem.

548 €

Pernas da mesa

N° de artigo 280858.X 280857.X 4-280878.XX 4-280877.XX 4-280876.XX 4-280879.XX 4-280874.XX
Carga por Perna 2000 kg 2000 kg 2000 kg 2000 kg 800 kg 800 kg 2000 kg
Altura de trabalho 850 mm 950 mm 650 – 900 mm 750 – 1100 mm 850 mm 750 – 950 mm 850 mm
Ajuste Fino 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 20 mm 20 mm 50 mm
Acréscimo por Perna incluído Alternativa 86 € 88 € 111 € 144 € 70 €

Nota rodízios:  Não recomendado para mesas de 6 a 8 pernas.
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Conjuntos

Grampo Grampo Prisma Parafuso Pino magnético Batente Batente Batente Esquadro Esquadro Esquadro Esquadro Rotativo Esquadro Esquadro Carro para Acessórios Jogo de Acessórios
Material nitrurado nitrurado nitrurado Polido Alumínio nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado
N° de artigo 280610.N 280630.N 280648.1.N 280511 280740 280410.N 280420.N 280430.N 280110.N 280152.N 280162.N 280164+65.N 280166+67.N 280144+46.N 280910 283999
Jogo 1: 4-283100 4 x 2 x 2 x 12 x 4 x 4 x 2 x 2 x 1 x 2.026 €
Jogo 2: 4-283200 6 x 4 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 4 x 2 x 2 x 1 x 3.576 €
Jogo 3: 4-283300 10 x 6 x 4 x 24 x 4 x 8 x 8 x 6 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x 5.159 €
Jogo 4: 4-283400 14 x 10 x 6 x 30 x 8 x 10 x 10 x 4 x 8 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 8.115 €
Jogo 5: 4-283500 14 x 10 x 8 x 36 x 8 x 12 x 12 x 4 x 12 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 9.898 €

Para mais ST boxes, consulte a página 212
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Grampo Grampo Prisma Parafuso Pino magnético Batente Batente Batente Esquadro Esquadro Esquadro Esquadro Rotativo Esquadro Esquadro Carro para Acessórios Jogo de Acessórios
Material nitrurado nitrurado nitrurado Polido Alumínio nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado
N° de artigo 280610.N 280630.N 280648.1.N 280511 280740 280410.N 280420.N 280430.N 280110.N 280152.N 280162.N 280164+65.N 280166+67.N 280144+46.N 280910 283999
Jogo 1: 4-283100 4 x 2 x 2 x 12 x 4 x 4 x 2 x 2 x 1 x 2.026 €
Jogo 2: 4-283200 6 x 4 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 4 x 2 x 2 x 1 x 3.576 €
Jogo 3: 4-283300 10 x 6 x 4 x 24 x 4 x 8 x 8 x 6 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x 5.159 €
Jogo 4: 4-283400 14 x 10 x 6 x 30 x 8 x 10 x 10 x 4 x 8 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 8.115 €
Jogo 5: 4-283500 14 x 10 x 8 x 36 x 8 x 12 x 12 x 4 x 12 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 9.898 €

� = Artigo de stock       � = Artigo a consultar

Furos Ø 28 mm  
Grelha diagonal com furos na superfície  
Lateral com 200 mm  
Furos nas laterias da mesa com disposição diagonal  
Espessura do material aprox. 24,5 – 27 mm

Mesa de soldadura incluindo acessórios:

11.549 €
Em vez de 12.388 €

grátis

GRÁTIS

EXTREME 8.7

2-280990.1

Professional Extreme 8.7

180 mm

180 mm

www.siegmund.com/F-tableX728
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Mesas de Soldadura

Para aplicações pesadas

com nitruração por plasma + Revestimento-BAR

Dimensão da Mesa Aço Ferramenta X8.7  
Tampo diagonal

Embalagem / 
Transporte

1000 x 1000 mm 3.188 € 430 €4 Pé | aprox. 400 kg 4-280010.XD7D

1200 x 800 mm 3.180 € 430 €4 Pé | aprox. 392 kg 4-280025.XD7D

1200 x 1200 mm 4.073 € 470 €4 Pé | aprox. 521 kg 4-280015.XD7D

1500 x 1000 mm 4.380 € 470 €4 Pé | aprox. 554 kg 4-280035.XD7D

1500 x 1500 mm 5.754 € 550 €
4 Pé | aprox. 767 kg 4-280050.XD7D

2000 x 1000 mm 5.196 € 550 €4 Pé | aprox. 699 kg 4-280020.XD7D

2000 x 1200 mm 5.864 € 550 €4 Pé | aprox. 806 kg 4-280060.XD7D

2000 x 2000 mm 8.951 € 605 €4 Pé | aprox. 1.240 kg 4-280045.XD7D

2400 x 1200 mm 6.643 € 575 €4 Pé | aprox. 947 kg 4-280030.XD7D

3000 x 1500 mm 9.533 € 640 €6 Pé | aprox. 1.425 kg 4-280040.XD7D

4000 x 2000 mm 14.809 € 755 €8 Pé | aprox. 2.384 kg 4-280055.XD7D

4800 x 2400 mm 21.364 € 1.320 €11 Pé | aprox. 3.275 kg 4-280065.XD7D

Carga estática máxima recomendada com 4 pernas: 4000 kg com base na distribuição uniforme da carga. (Dados apenas para equipamentos standard de pernas)
Peso = Mesa + Palete + Perna Equipamento Standard
Com nitruração por plasma:  Grande proteção contra oxidação, riscos e projeções de soldadura.

Todas as mesas estão disponíveis sob encomenda sem 
nitruração a plasma ou com uma grelha de 100x100 mm:

Sub Table Box

com fechadura, 
incl. 2 gavetas e acessórios 
de montagem.

548 €

Pernas da mesa

N° de artigo 280858.X 280857.X 4-280878.XX 4-280877.XX 4-280876.XX 4-280879.XX 4-280874.XX
Carga por Perna 2000 kg 2000 kg 2000 kg 2000 kg 800 kg 800 kg 2000 kg
Altura de trabalho 850 mm 950 mm 650 – 900 mm 750 – 1100 mm 850 mm 750 – 950 mm 850 mm
Ajuste Fino 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 20 mm 20 mm 50 mm
Acréscimo por Perna incluído Alternativa 86 € 88 € 111 € 144 € 70 €

Nota rodízios:  Não recomendado para mesas de 6 a 8 pernas.
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Conjuntos

Grampo Grampo Prisma Parafuso Pino magnético Batente Batente Batente Esquadro Esquadro Esquadro Esquadro Rotativo Esquadro Esquadro Carro para Acessórios Jogo de Acessórios
Material nitrurado nitrurado nitrurado Polido Alumínio nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado
N° de artigo 280610.N 280630.N 280648.1.N 280511 280740 280410.N 280420.N 280430.N 280110.N 280152.N 280162.N 280164+65.N 280166+67.N 280144+46.N 280910 283999
Jogo 1: 4-283100 4 x 2 x 2 x 12 x 4 x 4 x 2 x 2 x 1 x 2.026 €
Jogo 2: 4-283200 6 x 4 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 4 x 2 x 2 x 1 x 3.576 €
Jogo 3: 4-283300 10 x 6 x 4 x 24 x 4 x 8 x 8 x 6 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x 5.159 €
Jogo 4: 4-283400 14 x 10 x 6 x 30 x 8 x 10 x 10 x 4 x 8 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 8.115 €
Jogo 5: 4-283500 14 x 10 x 8 x 36 x 8 x 12 x 12 x 4 x 12 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 9.898 €

* Disponibilidade dos artigos: www.siegmund.com/F-tableX728

Para mais ST boxes, consulte a página 212
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Grampo Grampo Prisma Parafuso Pino magnético Batente Batente Batente Esquadro Esquadro Esquadro Esquadro Rotativo Esquadro Esquadro Carro para Acessórios Jogo de Acessórios
Material nitrurado nitrurado nitrurado Polido Alumínio nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado
N° de artigo 280610.N 280630.N 280648.1.N 280511 280740 280410.N 280420.N 280430.N 280110.N 280152.N 280162.N 280164+65.N 280166+67.N 280144+46.N 280910 283999
Jogo 1: 4-283100 4 x 2 x 2 x 12 x 4 x 4 x 2 x 2 x 1 x 2.026 €
Jogo 2: 4-283200 6 x 4 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 4 x 2 x 2 x 1 x 3.576 €
Jogo 3: 4-283300 10 x 6 x 4 x 24 x 4 x 8 x 8 x 6 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x 5.159 €
Jogo 4: 4-283400 14 x 10 x 6 x 30 x 8 x 10 x 10 x 4 x 8 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 8.115 €
Jogo 5: 4-283500 14 x 10 x 8 x 36 x 8 x 12 x 12 x 4 x 12 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 9.898 €

� = Artigo de stock       � = Artigo a consultar

Furos Ø 28 mm  
Grelha diagonal com furos na superfície  
Lateral com 300 mm  
Furos na lateral da mesa com 3 filas com espaçamento de 50 mm, 
2 filas com espaçamento de 100 mm   
Espessura do material aprox. 24,5 – 27 mm

Mesa de soldadura incluindo acessórios:

12.767 €
Em vez de 13.510 €

grátis

GRÁTIS

EXTREME 8.8 PLUS

2-280990.1

Professional Extreme 8.8 PLUS

180 mm

180 mm

www.siegmund.com/F-tableX828plus
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Mesas de Soldadura

Para aplicações pesadas

com nitruração por plasma + Revestimento-BAR

Dimensão da Mesa Aço Ferramenta X8.8  
Tampo diagonal

Embalagem / 
Transporte

1200 x 1200 mm 4.536 € 470 €4 Pé | aprox. 612 kg 4-280015.XD8PL

1500 x 1000 mm 4.893 € 470 €4 Pé | aprox. 655 kg 4-280035.XD8PL

1500 x 1500 mm 6.390 € 550 €
4 Pé | aprox. 901 kg 4-280050.XD8PL

2000 x 1000 mm 5.771 € 550 €4 Pé | aprox. 826 kg 4-280020.XD8PL

2400 x 1200 mm 7.336 € 575 €4 Pé | aprox. 1.102 kg 4-280030.XD8PL

3000 x 1500 mm 10.490 € 640 €6 Pé | aprox. 1.656 kg 4-280040.XD8PL

4000 x 2000 mm 16.184 € 755 €8 Pé | aprox. 2.746 kg 4-280055.XD8PL

Carga estática máxima recomendada com 4 pernas: 6000 kg com base na distribuição uniforme da carga. (Dados apenas para equipamentos standard de pernas)
Peso = Mesa + Palete + Perna Equipamento Standard
Com nitruração por plasma:  Grande proteção contra oxidação, riscos e projeções de soldadura.

Todas as mesas estão disponíveis mediante pedido sem nitruração a plasma:

Sub Table Box

com fechadura, 
incl. 2 gavetas e acessórios 
de montagem.

548 €

Para mais ST boxes, consulte a página 212
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N° de artigo 280853.X 280857.X 4-280878.XX 4-280877.XX 4-280860.XX 4-280879.XX 4-280872.XX
Carga por Perna 3000 kg 2000 kg 2000 kg 2000 kg 800 kg 800 kg 3000 kg
Altura de trabalho 850 mm 1050 mm 750 – 1000 mm 850 – 1200 mm 850 mm 850 – 1050 mm 850 mm
Ajuste Fino 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 20 mm 20 mm 50 mm
Acréscimo por Perna incluído Alternativa 86 € 88 € 109 € 144 € 67 €

Nota rodízios:  Não recomendado para mesas de 6 a 8 pernas.

Conjuntos

Grampo Grampo Prisma Parafuso Pino magnético Batente Batente Batente Esquadro Esquadro Esquadro Esquadro Rotativo Esquadro Esquadro Carro para Acessórios Jogo de Acessórios
Material nitrurado nitrurado nitrurado Polido Alumínio nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado
N° de artigo 280610.N 280630.N 280648.1.N 280511 280740 280410.N 280420.N 280430.N 280110.N 280152.N 280162.N 280164+65.N 280166+67.N 280144+46.N 280910 283999
Jogo 1: 4-283100 4 x 2 x 2 x 12 x 4 x 4 x 2 x 2 x 1 x 2.026 €
Jogo 2: 4-283200 6 x 4 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 4 x 2 x 2 x 1 x 3.576 €
Jogo 3: 4-283300 10 x 6 x 4 x 24 x 4 x 8 x 8 x 6 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x 5.159 €
Jogo 4: 4-283400 14 x 10 x 6 x 30 x 8 x 10 x 10 x 4 x 8 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 8.115 €
Jogo 5: 4-283500 14 x 10 x 8 x 36 x 8 x 12 x 12 x 4 x 12 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 9.898 €

28
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28Mesa com Slots Hexagonais

2-HN280547 2-HN280547.1 2-HN280547.2

2-HN280547 Bloco Deslizante Hexágono Standard - nitrurado 8,00 € �

com rosca M12, fixação de acessórios com parafuso M12, coloque-o na posição desejada inserindo-o na slot pela lateral
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) Peso: 
25 mm 30 mm 14 mm 0,06 kg

2-HN280547.1 Bloco Deslizante Hexágono rotativa - nitrurado 10,00 € �

fixação de acessórios com parafuso M12, permite a colocação na slot a partir de cima, tensões na slot ao girar na direção de aperto do pino
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) Peso: 
40 mm 30 mm 14 mm 0,04 kg

2-HN280547.2 Bloco Deslizante Hexágono longo - nitrurado 10,00 € �

com rosca M12, recomendado para slots cruzadas, pode ser fixo em interseções de mesas com slots cruzadas
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) Peso: 
40 mm 30 mm 14 mm 0,08 kg

2-HN280602 2-280546.4 4-HN283999

2-HN280602 Adaptador para grampo de fixação - nitrurado 18,00 € �

inclui parafuso, para a combinação de grampos de fixação com blocos deslizantes hexagonais
Altura: (c) Ø: Peso: 
44 mm 45 mm 0,34 kg

2-280546.4 Casquilho de Fixação para rosca M12 incl. parafuso 50 mm - Polido 18,00 € �

inclui parafuso, especialmente para a fixação de peças Siegmund com blocos deslizantes hexagonais
Altura: (c) Ø: Peso: 
28 mm 40 mm 0,14 kg

4-HN283999 Jogo de acessórios para Mesa com Slots Hexagonais 101,00 € �

Grátis com todas as mesas com slots hexagonais, conteúdo da entrega: 4x HN280547, 4x 280546.4
Altura: (c) Ø: Peso: 
 -  - 0,80 kg

� = Artigo de stock � = Artigo a consultar Mais explicações na página 3

= Proteção anti-riscos = Proteção contra respingos 
de solda = Proteção contra corrosão

HN280602

280546.4

HN280547

HN280547.1

www.siegmund.com/F-hexagontable

• Professional Extreme 8.7: 

74

Mesa com Slots Hexagonais

Combina as vantagens de uma mesa de soldadura com as de 
uma mesa de ranhuras em um único produto. Beneficie de uma 

variedade de opções de fixação e máxima flexibilidade.

Material

Aço ferramenta X8.7 temperado + Nitruração a plasma
• Espessura do material aprox. 24,5 – 27 mm
• Painel lateral da mesa feito de aço de alta qualidade S355J2+N 

+ Nitruração a plasma

Características

• Furos Ø 28 mm
• com ramhuras transversais em forma de hexágono
• Distância entre as slots hexagonais 100 mm
• Grelha com furos à superfície 100x100 mm 
• Furos nas laterias da mesa com disposição diagonal
• Lateral com 200 mm
• Construção reforçada

Fixação flexível com muitas possibilidades

As slots adicionais fornecem posições de fixação linear contínuas em toda a 
superfície da mesa. Todos os acessórios do Sistema 28 são compatíveis com a 
mesa com slot hexagonal, incluindo as sub table boxes e gavetas abaixo.

Informações detalhadas sobre os produtos em:
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Grampo Grampo Prisma Parafuso Pino magnético Batente Batente Batente Esquadro Esquadro Esquadro Esquadro Rotativo Esquadro Esquadro Carro para Acessórios Jogo de Acessórios
Material nitrurado nitrurado nitrurado Polido Alumínio nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado
N° de artigo 280610.N 280630.N 280648.1.N 280511 280740 280410.N 280420.N 280430.N 280110.N 280152.N 280162.N 280164+65.N 280166+67.N 280144+46.N 280910 283999
Jogo 1: 4-283100 4 x 2 x 2 x 12 x 4 x 4 x 2 x 2 x 1 x 2.026 €
Jogo 2: 4-283200 6 x 4 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 4 x 2 x 2 x 1 x 3.576 €
Jogo 3: 4-283300 10 x 6 x 4 x 24 x 4 x 8 x 8 x 6 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x 5.159 €
Jogo 4: 4-283400 14 x 10 x 6 x 30 x 8 x 10 x 10 x 4 x 8 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 8.115 €
Jogo 5: 4-283500 14 x 10 x 8 x 36 x 8 x 12 x 12 x 4 x 12 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 9.898 €

� = Artigo de stock       � = Artigo a consultar

Distância entre as slots hexagonais 100 mm  
Furos Ø 28 mm  
Grelha com furos à superfície 100x100 mm  
Lateral com 200 mm  
Furos nas laterias da mesa com disposição diagonal  
Espessura do material aprox. 24,5 – 27 mm

Mesa com Slots Hexagonais
incluído Acessórios:

8.069 €
Em vez de 8.676 €

grátis

GRÁTIS

System 28 

2-280990.1
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Mesa com Slots Hexagonais

Vantagens de mesas de soldadura e mesas com slot combinadas

com nitruração por plasma + Revestimento-BAR

Dimensão da Mesa
Mesa com Slots Hexagonais

Aço Ferramenta X8.7  
Distância entre as slots hexagonais 100 mm

Embalagem / 
Transporte

1200 x 1200 mm 4.437 € 470 €4 Pé | aprox. 500 kg 4-280015.HNK

1500 x 1000 mm 4.739 € 470 €4 Pé | aprox. 531 kg 4-280035.HNK

1500 x 1500 mm 6.122 € 550 €4 Pé | aprox. 734 kg 4-280050.HNK

2000 x 1000 mm 5.691 € 550 €4 Pé | aprox. 668 kg 4-280020.HNK

2400 x 1200 mm 7.027 € 575 €6 Pé | aprox. 920 kg 4-280030.HNK

3000 x 1500 mm 10.384 € 640 €6 Pé | aprox. 1.356 kg 4-280040.HNK

4000 x 2000 mm 16.199 € 755 €8 Pé | aprox. 2.262 kg 4-280055.HNK

Carga estática máxima recomendada com 4 pernas: 4000 kg com base na distribuição uniforme da carga. (Dados apenas para equipamentos standard de pernas)
Peso = Mesa + Palete + Perna Equipamento Standard
Com nitruração por plasma:  Grande proteção contra oxidação, riscos e projeções de soldadura.
Ranhuras transversais ou longitudinais estão disponíveis mediante pedido.

Sub Table Box

com fechadura, 
incl. 2 gavetas e acessórios 
de montagem.

548 €

Grátis com todas as mesas com slots 
hexagonais
4x HN280547 Bloco Deslizante 25 mm
4x 280546.4   Casquilho de Fixação

Valor: 101 €

Pernas da mesa

N° de artigo 280858.X 280857.X 4-280878.XX 4-280877.XX 4-280876.XX 4-280879.XX 4-280874.XX
Carga por Perna 2000 kg 2000 kg 2000 kg 2000 kg 800 kg 800 kg 2000 kg
Altura de trabalho 850 mm 950 mm 650 – 900 mm 750 – 1100 mm 850 mm 750 – 950 mm 850 mm
Ajuste Fino 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 20 mm 20 mm 50 mm
Acréscimo por Perna incluído Alternativa 86 € 88 € 111 € 144 € 70 €

Nota rodízios:  Não recomendado para mesas de 6 a 8 pernas.
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Conjuntos

Grampo Grampo Prisma Parafuso Pino magnético Batente Batente Batente Esquadro Esquadro Esquadro Esquadro Rotativo Esquadro Esquadro Carro para Acessórios Jogo de Acessórios
Material nitrurado nitrurado nitrurado Polido Alumínio nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado nitrurado
N° de artigo 280610.N 280630.N 280648.1.N 280511 280740 280410.N 280420.N 280430.N 280110.N 280152.N 280162.N 280164+65.N 280166+67.N 280144+46.N 280910 283999
Jogo 1: 4-283100 4 x 2 x 2 x 12 x 4 x 4 x 2 x 2 x 1 x 2.026 €
Jogo 2: 4-283200 6 x 4 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 4 x 2 x 2 x 1 x 3.576 €
Jogo 3: 4-283300 10 x 6 x 4 x 24 x 4 x 8 x 8 x 6 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x 5.159 €
Jogo 4: 4-283400 14 x 10 x 6 x 30 x 8 x 10 x 10 x 4 x 8 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 8.115 €
Jogo 5: 4-283500 14 x 10 x 8 x 36 x 8 x 12 x 12 x 4 x 12 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 9.898 €

Para mais ST boxes, consulte a página 212
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Ø

2-00003399 2-00003399
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Mesa giratória regulável em altura

Mesa giratória regulável em altura

1000 x 1000 mm 2.311 € 2.453 € 265 €
aprox. 122 kg 2-DS161010.P 2-DM161010.P

1200 x 800 mm 2.311 € 2.453 € 265 €
aprox. 112 kg 2-DS161025.P 2-DM161025.P

1200 x 1200 mm 2.753 € 2.895 € 300 €
aprox. 168 kg 2-DS161015.P 2-DM161015.P

1000 x 1000 mm 1.865 € 2.006 € 265 €
aprox. 90 kg 2-DS164024.X7 2-DM164024.X7

1200 x 800 mm 1.857 € 1.999 € 265 €
aprox. 88 kg 2-DS164004.X7 2-DM164004.X7

1200 x 1200 mm 2.200 € 2.342 € 300 €
aprox. 130 kg 2-DS164034.X7 2-DM164034.X7

1000 mm 1.913 € 2.055 € 265 €
aprox. 72 kg 2-DS164210.X7 2-DM164210.X7

Furos de Superfície Ø 16 mm

Mesa rotativa 
Estacionária

Mesa rotativa 
Móvel

Dimensões (C x L): 
aprox. 785 x 785 mm,

Peso (sem placa): 
aprox. 70 kg

Dimensões (C x L): 
aprox. 795 x 795 mm,

Peso (sem placa): 
aprox. 70 kg

Embalagem / 
Transporte

Tampo de mesa Basic
Aço qualidade superior S355J2+N 
+ Nitruração a plasma
Furos de Grelha 50x50 mm
Espessura do material aprox. 11,5 – 13 mm
Lateral com 50 mm 

Placa perfurada
Aço ferramenta X8.7 temperado
+ Nitruração a plasma
Furos de Grelha 50x50 mm
Espessura do material aprox. 11,5 – 13 mm

Placa perfurada redondo
Aço ferramenta X8.7 temperado
+ Nitruração a plasma
Furos de Grelha 50x50 mm
Espessura do material aprox. 11,5 – 13 mm

Conexão de massa magnética para mesa rotativa
rápida e fácil conexão de massa
sem torção do cabo
elevada força de retenção em superfícies limpas e lisas
conteúdo da entrega: Placa de adaptação e parafuso de cabeça de embeber

40 € 40 €

Altura de trabalho entre 780 mm e 1100 mm
Devido ao perigo de tombar, recomendamos exclusivamente os seguintes tamanhos.

� = Artigo de stock      
� = Artigo a consultar

Com nitruração por plasma:
Grande proteção contra oxidação, 
riscos e projeções de soldadura.
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1000 kg
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Mesa giratória regulável em altura

A mesa giratória ajustável em altura da Siegmund permite 
uma altura de trabalho flexível, com alta capacidade de 

carga e fácil manipulação.

Ergonomia de trabalho num espaço pequeno

A mesa giratória ajustável em altura da Siegmund 
fornece uma base de trabalho ergonómica e com 
economia de espaço. Ao girar a placa, pode ajustar 
continuamente a altura de trabalho. Use a alavanca 
de travamento lateral para fixar a posição da mesa.

Manipulação em 360°

Com a mesa rotativa ajustável em altura, você pode 
facilmente alcançar e manusear a peça de trabalho 
por todos os lados. Para uma conexão de massa rápida 
e fácil sem torcer o cabo, recomendamos o nosso 
conector de massa magnético.

Versões –
Estacionária ou Móvel

A estrutura básica "estacionária" é fornecida com 
placas de base robustas para um suporte seguro.
A estrutura basic "móvel" vem com rodízios robustos 
com travão. A construção em aço é revestida a pó e 
é fornecida pré-montada.

Capacidade máxima de carga: Estrutura basic "estacionária" ou "móvel" (sem placa)

Ajuste Fino

Informações detalhadas sobre os produtos em:

28 22 16
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Ø
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Mesa giratória regulável em altura

Mesa giratória regulável em altura

1000 x 1000 mm 2.372 € 2.514 € 300 €
aprox. 175 kg 2-DS281010.XD7 2-DM281010.XD7

1200 x 800 mm 2.365 € 2.507 € 300 €
aprox. 168 kg 2-DS281025.XD7 2-DM281025.XD7

1200 x 1200 mm 2.690 € 2.831 € 365 €
aprox. 251 kg 2-DS281015.XD7 2-DM281015.XD7

1000 x 1000 mm 2.043 € 2.185 € 265 €
aprox. 109 kg 2-DS804024.XD7 2-DM804024.XD7

1200 x 1200 mm 2.445 € 2.587 € 300 €
aprox. 156 kg 2-DS804034.XD7 2-DM804034.XD7

1200 x 800 mm 1.906 € 2.048 € 265 €
aprox. 112 kg 2-DS804004.X7 2-DM804004.X7

1100 mm 2.320 € 2.462 € 265 €
aprox. 103 kg 2-DS804211.XD7 2-DM804211.XD7

Furos de Superfície Ø 28 mm

Mesa rotativa 
Estacionária

Mesa rotativa 
Móvel

Dimensões (C x L): 
aprox. 785 x 785 mm,

Peso (sem placa): 
aprox. 70 kg

Dimensões (C x L): 
aprox. 795 x 795 mm,

Peso (sem placa): 
aprox. 70 kg

Embalagem / 
Transporte

Tampo de mesa Basic
Aço ferramenta X8.7 temperado
+ Nitruração a plasma
Furos de Tampo diagonal
Espessura do material aprox. 24,5 – 27 mm

Placa perfurada
Aço ferramenta X8.7 temperado
+ Nitruração a plasma
Furos de Tampo diagonal
Espessura do material aprox. 15 mm

Placa perfurada

Aço ferramenta X8.7 temperado
+ Nitruração a plasma
Furos de Grelha 100x100 mm 
Espessura do material aprox. 15 mm

Placa perfurada redondo
Aço ferramenta X8.7 temperado
+ Nitruração a plasma
Furos de Tampo diagonal
Espessura do material aprox. 15 mm

Conexão de massa magnética para mesa rotativa
rápida e fácil conexão de massa
sem torção do cabo
elevada força de retenção em superfícies limpas e lisas
conteúdo da entrega: Placa de adaptação e parafuso de cabeça de embeber

40 € 40 €

Altura de trabalho entre 780 mm e 1100 mm
Devido ao perigo de tombar, recomendamos exclusivamente os seguintes tamanhos.

Para fixação com pino de fixação 280511 é necessário um espaçador 800653.1.N.

� = Artigo de stock      
� = Artigo a consultar

Com nitruração por plasma:
Grande proteção contra oxidação, 
riscos e projeções de soldadura.
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Mesa giratória regulável em altura

Rápido e fácil de ajustar à altura ideal de trabalho

1000 x 1000 mm 2.074 € 2.215 € 265 €
aprox. 137 kg 2-DS224024.PD 2-DM224024.PD

1200 x 1200 mm 2.440 € 2.582 € 300 €
aprox. 197 kg 2-DS224034.PD 2-DM224034.PD

1200 x 800 mm 1.907 € 2.049 € 265 €
aprox. 138 kg 2-DS224004.P 2-DM224004.P

1100 mm 2.331 € 2.473 € 265 €
aprox. 131 kg 2-DS224211.PD 2-DM224211.PD

Mesa giratória regulável em altura

Furos de Superfície Ø 22 mm

Mesa rotativa 
Estacionária

Mesa rotativa 
Móvel

Dimensões (C x L): 
aprox. 785 x 785 mm,

Peso (sem placa): 
aprox. 70 kg

Dimensões (C x L): 
aprox. 795 x 795 mm,

Peso (sem placa): 
aprox. 70 kg

Embalagem / 
Transporte

Placa perfurada
Aço qualidade superior S355J2+N
+ Nitruração a plasma
Furos de Tampo diagonal 
Espessura do material aprox. 17 – 19 mm

Placa perfurada
Aço qualidade superior S355J2+N
+ Nitruração a plasma
Furos de Grelha 100x100 mm 
Espessura do material aprox. 17 – 19 mm

Placa perfurada redondo
Aço qualidade superior S355J2+N
+ Nitruração a plasma
Furos de Tampo diagonal 
Espessura do material aprox. 17 – 19 mm

Conexão de massa magnética para mesa rotativa
rápida e fácil conexão de massa
sem torção do cabo
elevada força de retenção em superfícies limpas e lisas
conteúdo da entrega: Placa de adaptação e parafuso de cabeça de embeber

40 € 40 €

Altura de trabalho entre 780 mm e 1100 mm
Devido ao perigo de tombar, recomendamos exclusivamente os seguintes tamanhos.

� = Artigo de stock      
� = Artigo a consultar

Com nitruração por plasma:
Grande proteção contra oxidação, 
riscos e projeções de soldadura.
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Mesa elevatória móvel

Mesa elevatória móvel
Mesa elevatória móvel 

500 kg
Mesa elevatória móvel 

1000 kg

1200 x 800 mm 2.750 €
aprox. 112 kg 2-HT161025.P

1500 x 1000 mm 3.325 € 3.786 €
aprox. 166 kg 2-HT161035.P 2-HS161035.P

1200 x 800 mm 2.296 €
aprox. 88 kg 2-HT164004.X7

1500 x 1000 mm 2.742 € 3.203 €
aprox. 135 kg 2-HT164014.X7 2-HS164014.X7

2000 x 1000 mm 3.609 €
aprox. 179 kg 2-HS164044.X7

1500 x 1000 mm 4.118 €
aprox. 205 kg 2-HS160035.P

Furos de Superfície Ø 16 mm
Dimensões (C x L): 

aprox. 1115 x 630 mm, 
Peso (sem placa): 

aprox. 65 kg

Dimensões (C x L): 
aprox. 1490 x 990 mm, 

Peso (sem placa): 
aprox. 200 kg

Embalagem / 
Transporte

Tampo de mesa Basic
Aço de alta qualidade S355J2+N
+ nitruração por plasma
Furos de Grelha 50x50 mm
Espessura do material aprox. 11,5 – 13 mm
Lateral com 50 mm

Placa perfurada
Aço ferramenta X8.7 temperado
+ Nitruração a plasma
Furos de Grelha 50x50 mm
Espessura do material aprox. 11,5 – 13 mm

Tampo da mesa Professional 750
Aço de alta qualidade S355J2+N
+ nitruração por plasma
Furos de Grelha 50x50 mm
Espessura do material aprox. 11,5 – 13 mm
Lateral com 100 mm

incompatível

incompatível

incompatível

incompatível

Altura de trabalho desde aprox. 700 até 1000 mm
A mesa de elevação móvel de 500 kg apenas é compatível com estes tampos (são necessários pontos de fixação 
especiais no tampo). Com a mesa móvel de elevação de 1000 kg, as placas podem ser fixas através dos furos.

� = Artigo de stock 
� = Artigo a consultar

Com nitruração por plasma:
Grande proteção contra oxidação, 
riscos e projeções de soldadura.

Furos de Superfície Ø 16 mm

Topo de mesa Professional Extreme 8.7

Aço ferramenta X8.7 temperado
+ Nitruração a plasma
Furos de Grelha 50x50 mm
Espessura do material aprox. 11,5 – 13 mm
Lateral com 100 mm

Conjunto suplementar, capacidade de carga 1700 kg
Segundo cilindro de elevação para 1700 kg de capacidade de carga (sem placa) 
Apenas compatível com a mesa elevatória móvel 1200 kg

Incluído no fornecimento: 1x cilindro de elevação, 1x pedaleira, material de fixação

1500 x 1000 mm 5.314 € 420 €
aprox. 203 kg 2-HS160035.X7D

Altura de trabalho desde aprox. 700 até 1000 mm

Mesa elevatória móvel 
1200 kg

Dimensões (C x L): 
aprox. 1490 x 990 mm, 

Peso (sem placa): 
aprox. 210 kg

Embalagem / 
Transporte

474 €

Carregue na altura de trabalho. Não bombear com carga máxima.

300 €

365 €

365 €

300 €

385 €

385 €

385 €

420 €
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Mesa elevatória móvel

Quer seja para montagens, fixação ou como espaço adicional de trabalho, 
a mesa elevatória móvel da Siegmund adequa-se a qualquer utilização.

Para trabalhar com diferentes alturas

A possibilidade de ajuste em altura 
proporciona uma postura ergonómica e de 
apoio para o operador. Assim, o trabalho 
pode ser feito com alta precisão e eficácia.

Ajuste em altura

Com o pedal, a altura de trabalho pode ser ajustada 
conforme pretendido. A placa de proteção por baixo 
da bancada protege a unidade hidráulica da sujidade 
proveniente de cima.

Estrutura base – robusta e móvel

A construção robusta em aço proporciona estabilidade 
mesmo ao ajustar a altura de trabalho. A mesa elevatória 
móvel possui dois rodízios com travão e dois rodízios para 
cargas pesadas. A construção em aço é revestida a pó e é 
fornecida pré-montada.

*Capacidade de carga máxima: Estrutura base (sem placa)

Ajuste Fino

Informações detalhadas sobre os produtos em:

Placa de proteção por baixo do tampo

28 22 16
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Premium Light 1

Premium Light 1
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Mesa elevatória móvel

Mesa elevatória móvel

Furos de Superfície Ø 28 mm

Mesa elevatória móvel 
500 kg

Dimensões (C x L): 
aprox. 1115 x 630 mm, 

Peso (sem placa): 
aprox. 65 kg

Mesa elevatória móvel 
1000 kg

Dimensões (C x L): 
aprox. 1490 x 990 mm, 

Peso (sem placa): 
aprox. 200 kg

Embalagem / 
Transporte

Placa perfurada

Aço ferramenta X8.7 temperado
+ Nitruração a plasma
Furos de Grelha 100x100 mm 
Espessura do material aprox. 15 mm

Placa perfurada
Aço ferramenta X8.7 temperado
+ Nitruração a plasma
Furos de Tampo diagonal
Espessura do material aprox. 15 mm

1200 x 800 mm 2.345 €
aprox. 112 kg 2-HT804004.X7

1500 x 1000 mm 2.874 € 3.334 €
aprox. 162 kg 2-HT804014.XD7 2-HS804014.XD7

2000 x 1000 mm 3.772 €
aprox. 217 kg 2-HS804044.XD7incompatível

incompatível

Altura de trabalho desde aprox. 700 até 1000 mm
A mesa de elevação móvel de 500 kg apenas é compatível com estes tampos (são necessários pontos de fixação 
especiais no tampo). Com a mesa móvel de elevação de 1000 kg, as placas podem ser fixas através dos furos.

Para fixação com pino de fixação 280511 é necessário um espaçador 800653.1.N.

� = Artigo de stock      
� = Artigo a consultar

Com nitruração por plasma:
Grande proteção contra oxidação, 
riscos e projeções de soldadura.

Furos de Superfície Ø 28 mm

Topo de mesa Professional Extreme 8.7

Aço ferramenta X8.7 temperado
+ Nitruração a plasma
Furos de Tampo diagonal
Espessura do material aprox. 24,5 – 27 mm
Lateral com 200 mm

Conjunto suplementar, capacidade de carga 1700 kg
Segundo cilindro de elevação para 1700 kg de capacidade de carga (sem placa) 
Apenas compatível com a mesa elevatória móvel 1200 kg

Incluído no fornecimento: 1x cilindro de elevação, 1x pedaleira, material de fixação

Altura de trabalho desde aprox. 800 até 1100 mm

Mesa elevatória móvel 
1200 kg

Dimensões (C x L): 
aprox. 1490 x 990 mm, 

Peso (sem placa): 
aprox. 210 kg

Embalagem / 
Transporte

1500 x 1000 mm 6.973 €
aprox. 468 kg 2-HS280035.XD7D

474 €

Carregue na altura de trabalho. Não bombear com carga máxima.

365 €

300 €

365 € 385 €

420 €
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Mesa elevatória móvel

Ergonómico e adaptado às necessidades do operador

Mesa elevatória móvel

Furos de Superfície Ø 22 mm

Mesa elevatória móvel 
500 kg

Dimensões (C x L): 
aprox. 1115 x 630 mm, 

Peso (sem placa): 
aprox. 65 kg

Mesa elevatória móvel 
1000 kg

Dimensões (C x L): 
aprox. 1490 x 990 mm, 

Peso (sem placa): 
aprox. 200 kg

Embalagem / 
Transporte

Placa perfurada
Aço qualidade superior S355J2+N
+ Nitruração a plasma
Furos de Grelha 100x100 mm 
Espessura do material aprox. 17 – 19 mm

1200 x 800 mm 2.345 €
aprox. 138 kg 2-HT224004.P

incompatível

Altura de trabalho desde aprox. 700 até 1000 mm
A mesa de elevação móvel de 500 kg apenas é compatível com estes tampos (são necessários pontos de fixação 
especiais no tampo). Com a mesa móvel de elevação de 1000 kg, as placas podem ser fixas através dos furos.

� = Artigo de stock      
� = Artigo a consultar

Com nitruração por plasma:
Grande proteção contra oxidação, 
riscos e projeções de soldadura.

Furos de Superfície Ø 22 mm

Mesa elevatória móvel 
1200 kg

Dimensões (C x L): 
aprox. 1490 x 990 mm, 

Peso (sem placa): 
aprox. 210 kg

Embalagem / 
Transporte

Tampo da mesa Professional 750

Aço qualidade superior S355J2+N
+ Nitruração a plasma
Furos de Grelha 100x100 mm 
Espessura do material aprox. 17 – 19 mm
Lateral com 150 mm

Conjunto suplementar, capacidade de carga 1700 kg
Segundo cilindro de elevação para 1700 kg de capacidade de carga (sem placa) 
Apenas compatível com a mesa elevatória móvel 1200 kg

Incluído no fornecimento: 1x cilindro de elevação, 1x pedaleira, material de fixação

Altura de trabalho desde aprox. 750 até 1050 mm

474 €

1500 x 1000 mm 5.103 €
aprox. 338 kg 2-HS220035.P

365 €

300 €

22
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Siegmund Workstation

Placa perfurada Aço Ferramenta 8.7
1200 x 800 mm
Furos Ø 16 mm
Grelha com furos à superfície 50x50 mm
Espessura do material aprox. 12 mm

Taxa extra
Placa perfurada com 
nitruração por plasma

125 €

Siegmund Workstation

incl. placa perfurada
Peso aprox. 144 kg

incl. placa perfurada e 
2x Gaveta 180 mm
Peso aprox. 163 kg

incl. placa perfurada e 
3x Gaveta 180 mm
1x Gaveta 240 mm
Peso aprox. 183 kg

1.290 €

1.436 €

1.587 €

com Conjunto A

1.626 €

1.772 €

1.789 €

com Conjunto B

1.871 €

2.016 €

2.168 €

Embalagem / 
Transporte

265 €

265 €

265 €

Promoção

� = Artigo de stock      
� = Artigo a consultar

com nitruração por plasma

Grande proteção contra oxidação, 
riscos e projeções de soldadura.

Conjuntos
Grampo Parafuso Batente Esquadro Chave sextavada Torno de bancada

Material Polido / nitrurado Polido Alumínio nitrurado
N° de artigo 160620 160511 160412 160108.N 160852 004300
Conjunto A: 2-167320 2 x 6 x 4 x 1 x 336 €
Conjunto B: 2-167340 4 x 8 x 6 x 2 x 1 x 1 x 581 €

1

16
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240 mm
240 mm
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1000 kg*
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Siegmund Workstation

Graças ao design inteligente da Siegmund Workstation, todas as suas 
ferramentas estão ao seu alcance. Isso permite uma visão clara das 

suas ferramentas e deixa espaço para outros acessórios.

O coração de cada bancada – 
A placa de trabalho

Uma placa de trabalho tem que suportar cargas 
elevadas. Temos placas de trabalho especiais para si,  
de acordo com suas necessidades – seja para 
operações de serrar, perfurar, soldar, fixar, etc.

A base – 
estrutura robusta

A estrutura robusta fornece uma base 
sólida mesmo para tarefas desafiantes 
como serrar, lixar ou perfurar.

Benefícios da versatilidade

Quer trabalhe com madeira ou construa e solde estruturas 
em metal – a Workstation é tão versátil como suas ideias 
e projetos. Também pode obter a Siegmund Workstation 
com gavetas com grande capacidade de carga.

Dimensões da Workstation (C x L x A): 
1200 x 800 x 850 mm

*Capacidade de carga máxima: Apoio para Perna 1000 kg (sem placa) / Rodízios 400 kg (sem placa)

Placa de proteção por baixo do tampo

Opcionais: 4 rodízios com travão

Informações detalhadas sobre os produtos em:

28 22 16
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Siegmund Workstation

Placa perfurada Premium Light
(Aço Ferramenta 8.7 + Nitruração a plasma) 
1200 x 800 mm
Furos Ø 28 mm
Grelha com furos à superfície 100x100 mm
Espessura do material aprox. 15 mm

Siegmund Workstation

incl. placa perfurada
Peso aprox. 168 kg

incl. placa perfurada e 
2x Gaveta 180 mm
Peso aprox. 187 kg

incl. placa perfurada e 
3x Gaveta 180 mm
1x Gaveta 240 mm
Peso aprox. 207 kg

1.432 €

1.576 €

1.728 €

com Conjunto A

1.912 €

2.056 €

2.053 €

com Conjunto B

2.303 €

2.448 €

2.598 €

Embalagem / 
Transporte

300 €

300 €

300 €

� = Artigo de stock      
� = Artigo a consultar

Conjuntos
Grampo Parafuso Anel Distanciador 

embalagem de 4 Batente Esquadro Chave sextavada Torno de bancada
Material nitrurado Polido nitrurado Alumínio nitrurado
N° de artigo 280610.N 280511 800653.1.N 280412 280109.N 280852.1 004302
Conjunto A: 2-287320 2 x 6 x 2 x 6 x 1 x 480 €
Conjunto B: 2-287340 4 x 8 x 2 x 6 x 2 x 1 x 1 x 871 €

Para fixação com pino de fixação 280511 é necessário um espaçador 800653.1.N.

Promoção

1
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Siegmund Workstation

Placa perfurada Aço + Nitruração a plasma
1200 x 800 mm
Furos Ø 22 mm
Grelha com furos à superfície 100x100 mm
Espessura do material aprox. 18 mm

Siegmund Workstation

incl. placa perfurada
Peso aprox. 194 kg

incl. placa perfurada e 
2x Gaveta 180 mm
Peso aprox. 213 kg

incl. placa perfurada e 
3x Gaveta 180 mm
1x Gaveta 240 mm
Peso aprox. 233 kg

1.537 €

1.693 €

1.855 €

com Conjunto A

1.943 €

2.099 €

2.101 €

com Conjunto B

2.340 €

2.496 €

2.658 €

Embalagem / 
Transporte

300 €

300 €

300 €

Promoção

� = Artigo de stock      
� = Artigo a consultar

Conjuntos
Grampo Parafuso Batente Esquadro Chave sextavada Torno de bancada

Material Polido / nitrurado Polido nitrurado nitrurado
N° de artigo 220610.1 220511 220410.N 220110.N 220852 004302
Conjunto A: 2-227320 2 x 6 x 6 x 1 x 406 €
Conjunto B: 2-227340 4 x 8 x 6 x 2 x 1 x 1 x 803 €

22
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282216Siegmund Workstation Siegmund Workstation

2-164030 2-224030 2-284030

2-164030 Suporte de grampos Sistema 16 26,00 € �

Revestido a pó, utilizável em ambos os lados
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) Peso: 
580 mm 46 mm 39 mm 0,83 kg

2-224030 Suporte de grampos Sistema 22 26,00 € �

Revestido a pó, utilizável em ambos os lados
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) Peso: 
580 mm 46 mm 39 mm 0,77 kg

2-284030 Suporte de grampos Sistema 28 26,00 € �

Revestido a pó, utilizável em ambos os lados
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) Peso: 
580 mm 46 mm 49 mm 0,84 kg

2-164035 2-224035 2-284035

2-164035 Suporte de pinos e prismas Sistema 16 32,00 € �

Revestido a pó, utilizável em ambos os lados
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) Peso: 
482 mm 20 mm 99 mm 0,74 kg

2-224035 Suporte de pinos e prismas Sistema 22 32,00 € �

Revestido a pó, utilizável em ambos os lados
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) Peso: 
482 mm 20 mm 99 mm 0,75 kg

2-284035 Suporte de pinos e prismas Sistema 28 32,00 € �

Revestido a pó, utilizável em ambos os lados
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) Peso: 
482 mm 20 mm 109 mm 0,80 kg

� = Artigo de stock � = Artigo a consultar Mais explicações na página 3

c
a

b

c
a

b

c
a

b

b
a
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b
a

c

b
a

c
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28 22 16 Siegmund Workstation

2-004002 2-004020 2-004025 2-004100

2-004002 Siegmund Workstation Estrutura base 711,00 € �

esquerda / direita: 600 mm de espaço para gavetas, incl. instruções para auto-montagem, Placas perfuradas disponíveis online
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) TF: Peso: 
1.030 mm 630 mm 838 mm 1.000 kg 45,00 kg

2-004020 Estante 28,00 € �

Revestido a pó, utilizável em ambos os lados
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) TF: Peso: 
482 mm 144 mm 40 mm 10 kg 1,65 kg

2-004025 Painel de parede incl. estante 107,00 € �

Revestido a pó, utilizável em ambos os lados
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) TF: Peso: 
 -  -  - 30 kg 7,87 kg

2-004100 Workstation equipada com 4 rodízios 125,00 € �

possível alternar entre pés e rodízios
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) TF: Peso: 
 -  -  - 400 kg 5,30 kg

TF=Capacidade de suporte; 

2-004220.WS 2-004225.WS 2-004230.WS 2-004235.WS

2-004220.WS Gaveta com corrediça de encaixe e montagem, 60 mm para a Workstation 69,00 € �

Revestido a pó, atualização possível a qualquer momento, utilizável em ambos os lados
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) TF: Peso: 
590 mm 400 mm 60 mm 50 kg 7,50 kg

2-004225.WS Gaveta com corrediça de encaixe e montagem, 120 mm para a Workstation 77,00 € �

Revestido a pó, atualização possível a qualquer momento, utilizável em ambos os lados
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) TF: Peso: 
590 mm 400 mm 120 mm 50 kg 9,00 kg

2-004230.WS Gaveta com corrediça de encaixe e montagem, 180 mm para a Workstation 85,00 € �

Revestido a pó, atualização possível a qualquer momento, utilizável em ambos os lados
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) TF: Peso: 
590 mm 400 mm 180 mm 50 kg 9,50 kg

2-004235.WS Gaveta com corrediça de encaixe e montagem, 240 mm para a Workstation 92,00 € �

Revestido a pó, atualização possível a qualquer momento, utilizável em ambos os lados
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) TF: Peso: 
590 mm 400 mm 240 mm 50 kg 10,00 kg

TF=Capacidade de suporte; 

Informações detalhadas sobre os produtos em:
www.siegmund.com/F-workstation
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2816Extensões para placas perfuradas

2-164050 2-164055 2-164051

2-164050 Extensão para placas perfuradas 1 fila de furos - nitrurado 52,00 € �

incl. 2 conjuntos de pinos para ajuste fino, para fixação: 1x 160528, não é possível a fixação em placas perfuradas redondas
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) Comprimento: (a1) Peso: 
331 mm 49 mm 33 mm 250 mm 2,00 kg

2-164055 Extensão para placas perfuradas 2 fila de furos - nitrurado 78,00 € �

incl. 4 conjuntos de pinos para ajuste fino, para fixação: 2x 160528, não é possível a fixação em placas perfuradas redondas
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) Comprimento: (a1) Peso: 
331 mm 99 mm 33 mm 250 mm 3,20 kg

2-164051 Suporte de batente externo para placa perfurada - nitrurado 52,00 € �

incl. 2 conjuntos de pinos para ajuste fino, para fixação: 1x 160528, não é possível a fixação em placas perfuradas redondas
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) Comprimento: (a1) Peso: 
282 mm 49 mm 112 mm 250 mm 2,00 kg

2-284050 2-284051 2-804050 2-804051

2-284050 Extensão para placas perfuradas 1 fila de furos - nitrurado 146,00 € �

incl. 4 conjuntos de pinos para ajuste fino, para placas perfuradas e mesas nitruradas a plasma Basic 8.7, espessura do material 25 mm, para fixação: 1x 280528, não é possível a fixação em placas perfuradas redondas

Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) Comprimento: (a1) Peso: 
381 mm 99 mm 60 mm 300 mm 7,40 kg

2-284051 Suporte de batente externo para placa perfurada - nitrurado 146,00 € �

incl. 4 conjuntos de pinos para ajuste fino, para placas perfuradas e mesas nitruradas a plasma Basic 8.7, espessura do material 25 mm, para fixação: 1x 280528, não é possível a fixação em placas perfuradas redondas

Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) Comprimento: (a1) Peso: 
360 mm 99 mm 126 mm 300 mm 8,10 kg

2-804050 Extensão Premium Light para placas perfuradas Premium Light 1 fila de furos - nitrurado 94,00 € �

incl. 4 conjuntos de pinos para ajuste fino, para placas perfuradas, espessura do material 15 mm, para fixação: 1x 800528, não é possível a fixação em placas perfuradas redondas
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) Comprimento: (a1) Peso: 
381 mm 99 mm 40 mm 300 mm 4,70 kg

2-804051 Batente externo Premium Light para placas perfuradas Premium Light - nitrurado 94,00 € �

incl. 4 conjuntos de pinos para ajuste fino, para placas perfuradas, espessura do material 15 mm, para fixação: 1x 800528, não é possível a fixação em placas perfuradas redondas
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) Comprimento: (a1) Peso: 
340 mm 99 mm 114 mm 300 mm 4,90 kg

� = Artigo de stock � = Artigo a consultar Mais explicações na página 3

= Proteção anti-riscos = Proteção contra respingos 
de solda = Proteção contra corrosão
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28 16

www.siegmund.com/F-extension 

Extensões para placas perfuradas

Deseja criar mais espaço na sua superfície 
de trabalho? Estenda facilmente a sua placa 

perfurada com as extensões da Siegmund.

Economia de espaço extensível

A extensão com uma fila de furos é ideal 
para estruturas leves e ocupa pouco espaço.

Ampla área de contacto

A extensão com duas ou mais filas de furos 
fornece uma área de contacto mais ampla e 
estável para fixação fora da placa perfurada.

Expanda para cima

O suporte de batente externo é usado como batente 
nas mesas dos painéis laterais. Toda a placa perfurada 
está disponível, sendo os furos usados   apenas para 
montar o suporte.

Informações detalhadas sobre os produtos em:
Cuidado, risco de tombar quando a carga é irregular. Não exceda a capacidade de carga máxima da estrutura base. 
(Consultar o manual de utilização) A montagem em placas perfuradas redondas não é possível, sendo apenas 
limitada em placas octogonais.
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Perfil alumínio forma U  
com furo oblongo

É possível a fixação até 4 lados.

Perfil alumínio forma U  
com grelha completa

É possível a fixação até 4 lados.

Suporte perfil alumínio  
com furo oblongo

Paragem estável graças à grande dimensão. 
Fixação variável também possível em ângulo. 

Suporte perfil alumínio  
com grelha completa

Paragem estável graças à grande dimensão.
Versão com grelha completa com variadas opções de fixação.

Devido às suas propriedades, os perfis de alumínio são adequados para ferramentas de fixação, embora, dependendo da utilização, estejam sujeitos a desgaste. Produtos em alumínio são adequados 
para soldaduras provisórias (tack weld). Durante a soldadura, recomendamos cobrir ou, se possível, remover os perfis de alumínio. Para garantir uma vida útil prolongada dos seus perfis de alumínio, 
recomendamos o uso de um spray contra projeções de soldadura (por exemplo, o spray de proteção contra projeções de soldadura da Siegmund). Projeções de soldadura ocasionalmente aderidos às 
superfícies podem ser removidos com um esmeril. Apesar de todas as precauções, é possível que resíduos de ferro permaneçam no alumínio. Recomendamos separar a produção em áreas de trabalho 
para materiais oxidantes e não oxidantes.

9494

System 16 System 22 System 28
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Perfis de alumínio
Acessórios de fixação leves

Grandes componentes tornados mais leves e 
económicos para si! Mova componentes de 

grandes dimensões sem ponte rolante ou empilhador.

Para várias aplicações

Seja como extensão de mesa ou como superfície de aperto vertical, os perfis de alumínio da Siegmund oferecem 
várias possibilidades de aplicação. Os furos versáteis oferecem muitas opções de fixação e combinação com outros 
esquadros e batentes.

Página 111 Página 139 Página 179



Tome nota:
• Primeiro fixe o adaptador ao perfil de 

alumínio usando o parafuso de cabeça 
de embeber  

• Depois, fixe-o com pelo menos 2 pinos 
de fixação rápida à mesa

Anel espaçador

é apenas necessário para o sistema 28
Página 184

Mesa Siegmund

por exemplo, mesa de soldadura, 
placa perfurada ou mesa com slots
a partir da página 46

Pino de Fixação Rápida sem slot

Página 115 / 143 / 183

Anel espaçador

é apenas necessário 
para o sistema 28

Página 184

Perfil de alumínio

Página 111 / 139 / 179

Pino cabeça imbutida

Página 115 / 143 / 183

Adaptador para 
conexão de mesa

inserido no perfil por aperto
Página 112 / 140 / 180

www.siegmund.com/F-profile

System 16 System 22 System 28
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Perfis de alumínio
Adaptador para conexão de mesa – Fixação tridimensional com perfis de alumínio

Graças ao livre posicionamento na superfície de 
trabalho, o adaptador para conexão de mesa 

permite uma variedade de opções de fixação.

Fixação ao painel lateral da mesa

• para fixar os perfis na frente
• Extensão horizontal da superfície de trabalho

Fixação entre perfis

• para fixar os perfis na frente
• Extensões de perfis de alumínio  
• Criação dos seus próprios esquadros

Fixação à placa

• para fixar os perfis na frente
• Extensão vertical da superfície de trabalho

Informações detalhadas 
sobre os produtos em:

para fixação:
• 2x Pino de Fixação Rápida sem slot
• 4x Pino cabeça imbutida sem slot duplo

Página 112

Também disponível em alumínio-titânio!

para fixação:
• 2x Pino de Fixação Rápida sem slot
• 3x Pino cabeça imbutida sem slot duplo

Página 140

Também disponível em alumínio-titânio!

para fixação:
• 2x Pino de Fixação Rápida sem slot
• 4x Pino cabeça imbutida sem slot duplo
• 2x Anel Distanciador embalagem de 4

Página 180

Também disponível em alumínio-titânio!
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16Batentes

2-160401.N 2-160402.N 2-160403.N

2-160401.N Batente Excêntrico Ø 45 - nitrurado 18,00 € �

para situações em que o espaço é limitado, torção infinita
Ø: MS: (d) Peso: 
45 mm 12 mm 0,13 kg

2-160402.N Batente Excêntrico Ø 75 com rosca M10 - nitrurado 23,00 € �

para conexão massa, torção infinita
Ø: MS: (d) Peso: 
75 mm 12 mm 0,38 kg

2-160403.N Batente Excêntrico Ø 75 - nitrurado 22,00 € �

também pode ser utilizado como superfície de suporte, torção infinita
Ø: MS: (d) Peso: 
75 mm 12 mm 0,39 kg

MS=Espessura do material; 

2-160407.N 2-160408.N 2-160410.N 2-160412

2-160407.N Batente Universal 50 L - nitrurado 23,00 € �

2 furos, Distância entre furos 25 mm
Comprimento: (a) Largura: (b) MS: (d) WS: VB: Peso: 
50 mm 30 mm 12 mm  -  - 0,08 kg

2-160408.N Batente Universal 80 L - nitrurado 25,00 € �

3 furos, Distância entre furos 25 mm
Comprimento: (a) Largura: (b) MS: (d) WS: VB: Peso: 
80 mm 30 mm 12 mm  -  - 0,16 kg

2-160410.N Batente Universal 80 L - nitrurado 35,00 € �

Furo oblongo
Comprimento: (a) Largura: (b) MS: (d) WS: VB: Peso: 
80 mm 30 mm 12 mm  - 50 mm 0,07 kg

2-160412 Batente Versátil 12x83 - Alumínio 19,00 € �

Furo oblongo, para processos com aço inoxidável
Comprimento: (a) Largura: (b) MS: (d) WS: VB: Peso: 
83 mm 31 mm 12 mm 8 mm 50 mm 0,05 kg

MS=Espessura do material; WS=espessura da parede; VB=ajuste; 

� = Artigo de stock � = Artigo a consultar Mais explicações na página 3

= Proteção anti-riscos = Proteção contra respingos 
de solda = Proteção contra corrosão = Alumínio
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www.siegmund.com/F-stop16

Batentes

Possibilidades de fixação versáteis de fácil 
utilização com os batentes Siegmund.

Diferentes tamanhos e estilos

Quer exista pouco espaço ou trabalhos de posicionamento 
com grandes componentes – escolha entre uma ampla 
variedade de comprimentos. Quase todas as nossas 
ferramentas são nitruradas e oferecem superfícies sem 
desgaste, resistentes à corrosão e de longa duração.

Utilização rápida e fácil

A combinação de furos redondos e oblongos 
oferece possibilidades de fixação fixas e ajustáveis. 
Muitas das nossas ferramentas são equipadas 
com uma escala para um posicionamento preciso. 
Recomendamos os nossos pinos de fixação rápida 
para fixações em mesas de soldadura ou batentes 
e esquadros.

Cantos e arestas arredondados

Os raios nos cantos e arestas conferem aos 
acessórios uma boa proteção, reduzindo estragos 
nos seus componentes ou outros acessórios 
Siegmund durante a montagem. Reduzem ainda o 
risco de ferimentos e danos durante o transporte.

Informações detalhadas sobre os produtos em:
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16Batentes

2-160425.N 2-160432.N 2-160444 2-160455.N

2-160425.N Batente Universal 300 M - nitrurado 53,00 € �

7 furos
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) MS: (d) VB: Peso: 
300 mm 50 mm  - 12 mm 100 mm 1,08 kg

2-160432.N Batente Universal 500 M - nitrurado 81,00 € �

13 furos
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) MS: (d) VB: Peso: 
500 mm 50 mm  - 12 mm 150 mm 1,85 kg

2-160444 Esquadro Plano 250 - Polido 105,00 € �

5 furos, para configuração de 90 graus
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) MS: (d) VB: Peso: 
250 mm 188 mm 50 mm 12 mm  - 1,35 kg

2-160455.N Esquadro de Ajuste Angular - nitrurado 45,00 € �

inclui 2x espaçador, Ajuste infinito entre 0-90°
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) MS: (d) VB: Peso: 
130 mm 130 mm  - 5 mm  - 0,40 kg

MS=Espessura do material; VB=ajuste; 

� = Artigo de stock � = Artigo a consultar Mais explicações na página 3

= Proteção anti-riscos = Escala = Proteção contra respingos 
de solda = Proteção contra corrosão = Alumínio
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16 Batentes

2-160415 2-160416 2-160417 2-160418

2-160415 Batente Versátil 12x78 Aço - Galvanizado 18,00 € �

Furo oblongo
Comprimento: (a) Largura: (b) MS: (d) WS: VB: Peso: 
78 mm 28 mm 12 mm 6 mm 50 mm 0,07 kg

2-160416 Batente Versátil 24x78 Aço - Galvanizado 24,00 € �

Necessário parafuso longo, Furo oblongo
Comprimento: (a) Largura: (b) MS: (d) WS: VB: Peso: 
78 mm 28 mm 24 mm 6 mm 50 mm 0,13 kg

2-160417 Batente Versátil 12x97 Aço - Galvanizado 32,00 € �

Furo oblongo
Comprimento: (a) Largura: (b) MS: (d) WS: VB: Peso: 
97 mm 24 mm 12 mm 4 mm 71 mm 0,08 kg

2-160418 Batente Versátil 24x97 Aço - Galvanizado 40,00 € �

Necessário parafuso longo, Furo oblongo
Comprimento: (a) Largura: (b) MS: (d) WS: VB: Peso: 
97 mm 24 mm 24 mm 4 mm 71 mm 0,16 kg

MS=Espessura do material; WS=espessura da parede; VB=ajuste; 

2-160420.N 2-160420.A 2-160422.N 2-160450.N

2-160420.N Batente Universal 115 L - nitrurado 42,00 € �

combinável com prismas e adaptadores
Comprimento: (a) Largura: (b) MS: (d) VB: Peso: 
115 mm 30 mm 12 mm 50 mm 0,20 kg

2-160420.A Batente Universal 115 L - Alumínio 36,00 € �

combinável com prismas e adaptadores
Comprimento: (a) Largura: (b) MS: (d) VB: Peso: 
115 mm 30 mm 12 mm 50 mm 0,05 kg

2-160422.N Batente Universal 150 L - nitrurado 47,00 € �

3 furos
Comprimento: (a) Largura: (b) MS: (d) VB: Peso: 
150 mm 35 mm 12 mm 50 mm 0,33 kg

2-160450.N Batente Universal / Ponte de Fixação - nitrurado 51,00 € �

3 furos, utilizável como ponte de fixação, pode ser fixo com grampo de fixação
Comprimento: (a) Largura: (b) MS: (d) VB: Peso: 
175 mm 35 mm 12 mm 50 mm 0,40 kg

MS=Espessura do material; VB=ajuste; 

Informações detalhadas sobre os produtos em:
www.siegmund.com/F-stop16
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16Esquadros

2-160105.N 2-160108.N 2-160109.N 2-160111.N

2-160105.N Esquadro de Fixação e Batente 50 L - nitrurado 36,00 € �

furo / furo
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
50 mm 30 mm 50 mm 12 mm 0,20 kg

2-160108.N Esquadro de Fixação e Batente 90 X - nitrurado 42,00 € �

Furo oblongo
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
90 mm 30 mm 25 mm 12 mm 0,19 kg

2-160109.N Esquadro de Fixação e Batente 90 SL - nitrurado 44,00 € �

furo / furo oblongo
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
90 mm 30 mm 40 mm 12 mm 0,21 kg

2-160111.N Esquadro de Fixação e Batente 90 WL - nitrurado 61,00 € �

furo oblongo / furo oblongo
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
90 mm 30 mm 90 mm 12 mm 0,27 kg

MS=Espessura do material; 

2-160110.N 2-160110.A 2-160113.N 2-160112.N

2-160110.N Esquadro de Fixação e Batente 90 L - nitrurado 58,00 € �

furo / furo oblongo
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
90 mm 30 mm 90 mm 12 mm 0,31 kg

2-160110.A Esquadro de Fixação e Batente 90 L - Alumínio 67,00 € �

furo / furo oblongo
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
90 mm 30 mm 90 mm 12 mm 0,11 kg

2-160113.N Esquadro de Fixação e Batente 90 VL - nitrurado 58,00 € �

furo / furo
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
90 mm 30 mm 90 mm 12 mm 0,34 kg

2-160112.N Esquadro de Fixação e Batente 140 L - nitrurado 69,00 € �

5 furos / oblongos, esquadro e extensão de mesa para componentes leves
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
90 mm 35 mm 140 mm 12 mm 0,51 kg

MS=Espessura do material; 

� = Artigo de stock � = Artigo a consultar Mais explicações na página 3

= Proteção anti-riscos = Proteção contra respingos 
de solda = Proteção contra corrosão = Escala = Alumínio
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Esquadros

Fácil de trabalhar em três dimensões 
com os esquadros da Siegmund.

Diferentes tamanhos e estilos

Escolha entre uma ampla variedade de formas, 
variantes e tamanhos. Quase todas as nossas 
ferramentas são nitruradas e oferecem superfícies 
sem desgaste, resistentes à corrosão e de longa 
duração. Também oferecemos esquadros especiais 
em alumínio para trabalhos com aço inoxidável.

Trabalho facilitado em três dimensões

Seja como um batente para componentes ou 
como uma extensão de mesa – os esquadros de 
fixação Siegmund abrem possibilidades para 
uma fixação tridimensional. Muitas das nossas 
ferramentas são equipadas com uma escala para 
um posicionamento preciso. Recomendamos os 
nossos pinos de fixação rápida para fixações em 
mesas de soldadura ou batentes e esquadros.

Cantos e arestas arredondados

Os raios nos cantos e arestas conferem aos 
acessórios uma boa proteção, reduzindo estragos 
nos seus componentes ou outros acessórios 
Siegmund durante a montagem. Reduzem ainda o 
risco de ferimentos e danos durante o transporte.

Informações detalhadas sobre os produtos em:
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16Esquadros

2-160134.N 2-160136.N 2-160146.N 2-160148.N

2-160134.N Esquadro de Fixação e Batente 500 GK esquerda - nitrurado 197,00 € �

encosto esquerdo, utilizável como extensão de mesa, para componentes pesados, material: GGG40, recomenda-se o pedido em pares
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
195 mm 49 mm 500 mm 14 mm 5,30 kg

2-160136.N Esquadro de Fixação e Batente 500 GK direita - nitrurado 197,00 € �

encosto à direita, utilizável como extensão de mesa, para componentes pesados, material: GGG40, recomenda-se o pedido em pares
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
195 mm 49 mm 500 mm 14 mm 5,30 kg

2-160146.N Esquadro de Fixação e Batente 750 GK esquerda - nitrurado 339,00 € �

encosto esquerdo, utilizável como extensão de mesa, para componentes pesados, material: GGG40, recomenda-se o pedido em pares
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
200 mm 100 mm 750 mm 14 mm 8,30 kg

2-160148.N Esquadro de Fixação e Batente 750 GK direita - nitrurado 339,00 € �

encosto à direita, utilizável como extensão de mesa, para componentes pesados, material: GGG40, recomenda-se o pedido em pares
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
200 mm 100 mm 750 mm 14 mm 8,30 kg

MS=Espessura do material; 

2-160120 2-160121 2-160138 2-160139

2-160120 Esquadro de Fixação e Batente 250 GK esquerda - Alumínio-Titânio 195,00 € �

utilizável como extensão de mesa, para componentes pesados, dureza do aço fundido nitrurado não é alcançada, recomenda-se o pedido em pares
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
145 mm 49 mm 250 mm 14 mm 1,20 kg

2-160121 Esquadro de Fixação e Batente 250 GK direita - Alumínio-Titânio 195,00 € �

utilizável como extensão de mesa, para componentes pesados, dureza do aço fundido nitrurado não é alcançada, recomenda-se o pedido em pares
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
145 mm 49 mm 250 mm 14 mm 1,20 kg

2-160138 Esquadro de Fixação e Batente 500 GK esquerda - Alumínio-Titânio 261,00 € �

utilizável como extensão de mesa, para componentes pesados, dureza do aço fundido nitrurado não é alcançada, recomenda-se o pedido em pares
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
195 mm 49 mm 500 mm 14 mm 1,98 kg

2-160139 Esquadro de Fixação e Batente 500 GK direita - Alumínio-Titânio 261,00 € �

utilizável como extensão de mesa, para componentes pesados, dureza do aço fundido nitrurado não é alcançada, recomenda-se o pedido em pares
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
195 mm 49 mm 500 mm 14 mm 1,98 kg

MS=Espessura do material; 

� = Artigo de stock � = Artigo a consultar Mais explicações na página 3

= Proteção anti-riscos = Proteção contra respingos 
de solda = Proteção contra corrosão = Escala = Alumínio = Titânio 
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2-160114.N 2-160162.N 2-160164.N 2-160101.N

2-160114.N Esquadro de Fixação e Batente 150 L - nitrurado 73,00 € �

6 furos / furo oblongo
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) Ø: MS: (d) Peso: 
90 mm 35 mm 150 mm  - 12 mm 0,65 kg

2-160162.N Esquadro de Fixação e Batente 300 G - nitrurado 95,00 € �

encosto esquerdo, utilizável como extensão de mesa, material: GGG40
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) Ø: MS: (d) Peso: 
150 mm 49 mm 300 mm  - 12 mm 2,51 kg

2-160164.N Esquadro de Fixação e Batente 500 G - nitrurado 133,00 € �

encosto esquerdo, utilizável como extensão de mesa, material: GGG40
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) Ø: MS: (d) Peso: 
195 mm 49 mm 500 mm  - 12 mm 4,56 kg

2-160101.N Esquadro Rotativo 150 - nitrurado 98,00 € �

ajuste infinito entre 0-180°
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) Ø: MS: (d) Peso: 
 -  - 150 mm 150 mm 12 mm 1,80 kg

MS=Espessura do material; 

2-160161.N 2-160163.N 2-160124.N 2-160126.N

2-160161.N Esquadro de Fixação e Batente 250 G com ajuste angular esquerda - nitrurado 132,00 € �

encosto esquerdo, utilizável como extensão de mesa, material: GGG40, recomenda-se o pedido em pares
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
145 mm 49 mm 250 mm 14 mm 2,16 kg

2-160163.N Esquadro de Fixação e Batente 250 G com ajuste angular direita - nitrurado 132,00 € �

encosto à direita, utilizável como extensão de mesa, material: GGG40, recomenda-se o pedido em pares
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
145 mm 49 mm 250 mm 14 mm 2,16 kg

2-160124.N Esquadro de Fixação e Batente 250 GK esquerda - nitrurado 129,00 € �

encosto esquerdo, utilizável como extensão de mesa, para componentes pesados, material: GGG40, recomenda-se o pedido em pares
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
145 mm 49 mm 250 mm 14 mm 2,10 kg

2-160126.N Esquadro de Fixação e Batente 250 GK direita - nitrurado 129,00 € �

encosto à direita, utilizável como extensão de mesa, para componentes pesados, material: GGG40, recomenda-se o pedido em pares
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
145 mm 49 mm 250 mm 14 mm 2,10 kg

MS=Espessura do material; 

Informações detalhadas sobre os produtos em:
www.siegmund.com/F-square16
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2-160300.N 2-160301.N 2-160302.N

2-160300.N Quadro de suporte e fixação, pequeno 150x100x50 - nitrurado 175,00 € �

encosto à direita, utilizável como extensão de mesa
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) Peso: 
150 mm 100 mm 50 mm 2,10 kg

2-160301.N Quadro de suporte e fixação, pequeno 150x100x50 - nitrurado 175,00 € �

encosto esquerdo, utilizável como extensão de mesa
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) Peso: 
150 mm 100 mm 50 mm 2,10 kg

2-160302.N Estrutura e suporte de fixação, grande 300x200x50 - nitrurado 272,00 € �

utilizável como extensão de mesa
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) Peso: 
300 mm 200 mm 50 mm 7,40 kg

2-160280.P 2-160272.P 2-160290.P

2-160280.P Bloco de Fixação 300x300x100 - Plasma Nitrurado 443,00 € �

5 faces, para conexão de mesas (com pino de conexão 160560.N), como extensão da mesa e super estrutura vertical
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
300 mm 300 mm 100 mm 12 mm 16,00 kg

2-160272.P Bloco de Fixação 400x200x200 - Plasma Nitrurado 674,00 € �

5 faces, para conexão de mesas (com pino de conexão 160560.N), como extensão da mesa e super estrutura vertical
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
400 mm 200 mm 200 mm 12 mm 25,00 kg

2-160290.P Bloco de Fixação 500x500x100 - Plasma Nitrurado 943,00 € �

5 faces, para conexão de mesas (com pino de conexão 160560.N), como extensão da mesa e super estrutura vertical
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
500 mm 500 mm 100 mm 12 mm 40,00 kg

MS=Espessura do material; 

� = Artigo de stock � = Artigo a consultar Mais explicações na página 3

= Proteção anti-riscos = Proteção contra respingos 
de solda = Proteção contra corrosão
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2-160140.N 2-160142.N 2-160144.N

2-160140.N Esquadro de Fixação e Batente 250 D - nitrurado 267,00 € �

encosto à direita, com grelha diagonal, como extensão da mesa e super estrutura vertical, material: GGG40
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
200 mm 100 mm 250 mm 14 mm 6,60 kg

2-160142.N Esquadro de Fixação e Batente 500 D - nitrurado 347,00 € �

encosto à direita, com grelha diagonal, como extensão da mesa e super estrutura vertical, material: GGG40
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
200 mm 100 mm 500 mm 14 mm 11,50 kg

2-160144.N Esquadro de Fixação e Batente 750 D - nitrurado 449,00 € �

encosto à direita, com grelha diagonal, como extensão da mesa e super estrutura vertical, material: GGG40
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
200 mm 100 mm 750 mm 14 mm 16,40 kg

MS=Espessura do material; 

2-160190.N 2-160171 2-160170.N

2-160190.N Conexão de Canto, Fundida - nitrurado 175,00 € �

extensão de mesa diagonal com um ângulo de 45°, material: GGG40
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) SL: (e) Peso: 
100 mm 65 mm 100 mm  - 1,70 kg

2-160171 Esquadro Universal de Fixação Hidromecânica - Polido 515,00 € �

ajuste infinito entre 0-225°, chave sextavada correspondente 6 (280852.1) não incluída
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) SL: (e) Peso: 
 -  -  - 250 mm 2,80 kg

2-160170.N Esquadro de Fixação Mecânico - nitrurado 340,00 € �

inclui acessório de ajuste, ajuste angular entre 10° e 150°
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) SL: (e) Peso: 
 -  -  - 260 mm 3,40 kg

SL=Dimensão lateral; 

Informações detalhadas sobre os produtos em:
www.siegmund.com/F-square16
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Esquadros

Superfície superior
A superfície superior pode ser utilizada 
para fixação de outros acessórios 
(esquadros, batentes, prismas, …) ou 
como área de apoio para componentes.

Lado frontal
O lado frontal do esquadro é uma superfície de 
fixação estável com uma variedade de opções. 
Em combinação com batentes e esquadros com 
furos oblongos, a altura pode ser ajustada de 
forma flexível.

Superfície inferior
Graças aos orifícios oblongos na superfície 
inferior, o esquadro pode ser posicionado 
com precisão milimétrica na mesa ou como 
extensão de mesa no painel lateral da mesma.

Escala
Muitas das nossas ferramentas são 
equipadas com uma escala para um 
posicionamento preciso.

Lado batente
O largo lado do batente serve como superfície 
de fixação adicional, por exemplo, ao estender 
uma mesa.

16
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16 Esquadros

Esquadro Forma U 100/100 - Plasma Nitrurado
com grelha diagonal, para conexão de mesas (com pino de conexão 160560.N), como extensão da mesa e super estrutura vertical, a partir de 500 mm com orifícios de montagem 
para pernas da mesa, a partir de 1000 mm é necessário suporte através de uma perna de mesa

Comprimento: (a)Largura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
2-160396.P 100 mm 100 mm 100 mm 12 mm 4,00 kg 321,00 € �

2-160360.P 500 mm 100 mm 100 mm 12 mm 15,00 kg 459,00 € �

2-160370.P 1.000 mm 100 mm 100 mm 12 mm 27,00 kg 737,00 € �

2-160380.P 1.500 mm 100 mm 100 mm 12 mm 39,00 kg 901,00 € �

2-160390.P 2.000 mm 100 mm 100 mm 12 mm 51,00 kg 1.330,00 € �

MS=Espessura do material; 

Esquadro Forma U 200/100 - Plasma Nitrurado
com grelha diagonal, para conexão de mesas (com pino de conexão 160560.N), como extensão da mesa e super estrutura vertical, a partir de 500 mm com orifícios de montagem 
para pernas da mesa, a partir de 1000 mm é necessário suporte através de uma perna de mesa

Comprimento: (a)Largura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
2-160396.1.P 200 mm 100 mm 100 mm 12 mm 6,00 kg 347,00 € �

2-160360.1.P 500 mm 200 mm 100 mm 12 mm 22,00 kg 584,00 € �

2-160370.1.P 1.000 mm 200 mm 100 mm 12 mm 38,00 kg 1.007,00 € �

2-160380.1.P 1.500 mm 200 mm 100 mm 12 mm 55,00 kg 1.333,00 € �

2-160390.1.P 2.000 mm 200 mm 100 mm 12 mm 72,00 kg 1.786,00 € �

MS=Espessura do material; 

� = Artigo de stock � = Artigo a consultar Mais explicações na página 3

= Proteção anti-riscos = Proteção contra respingos 
de solda = Proteção contra corrosão

Informações detalhadas sobre os produtos em:
www.siegmund.com/F-square16
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16Perfis de alumínio & Acessórios

Suporte perfil alumínio 100x24 mm
Paragem estável graças à grande dimensão. Versão com grelha completa com variadas opções de fixação. Versão com furo alongado: Fixação variável também possível em ângulo. Requer parafuso de fixação 
sem slot triplo, como extensão da mesa ou superfície de fixação vertical, a partir de 1000 mm é necessário suporte através de uma perna de mesa, considere mais instruções de utilização para o artigo online!

Versão: Comprimento: (a)Largura: (b) Altura: (c) Peso: 
4-AR16014050.V grelha 25 mm 500 mm 100 mm 24 mm 0,75 kg 29,00 € �

4-AR16014050.VL grelha 25 mm Furo oblongo 500 mm 100 mm 24 mm 0,73 kg 33,00 € �

4-AR16014080.V grelha 25 mm 800 mm 100 mm 24 mm 1,20 kg 43,00 € �

4-AR16014080.VL grelha 25 mm Furo oblongo 800 mm 100 mm 24 mm 1,16 kg 50,00 € �

4-AR16014100.V grelha 25 mm 1.000 mm 100 mm 24 mm 1,50 kg 51,00 € �

4-AR16014100.VL grelha 25 mm Furo oblongo 1.000 mm 100 mm 24 mm 1,45 kg 58,00 € �

4-AR16014120.V grelha 25 mm 1.200 mm 100 mm 24 mm 1,80 kg 62,00 € �

4-AR16014120.VL grelha 25 mm Furo oblongo 1.200 mm 100 mm 24 mm 1,73 kg 73,00 € �

4-AR16014150.V grelha 25 mm 1.500 mm 100 mm 24 mm 2,24 kg 78,00 € �

4-AR16014150.VL grelha 25 mm Furo oblongo 1.500 mm 100 mm 24 mm 2,16 kg 90,00 € �

4-AR16014200.V grelha 25 mm 2.000 mm 100 mm 24 mm 2,93 kg 101,00 € �

4-AR16014200.VL grelha 25 mm Furo oblongo 2.000 mm 100 mm 24 mm 2,88 kg 116,00 € �

Perfil alumínio forma U 100x100 mm
É possível a fixação até 4 lados. Requer pino de fixação sem slot dupla, como extensão da mesa ou superfície de fixação vertical, a partir de 1000 mm é necessário suporte através 
de uma perna de mesa, considere mais instruções de utilização para o artigo online! Tolerância de nivelamento < 0,8 mm / 1000 mm

Versão: Comprimento: (a)Largura: (b) Altura: (c) Peso: 
4-AQ16014050.V grelha 25 mm 500 mm 100 mm 100 mm 2,00 kg 68,00 € �

4-AQ16014050.VL grelha 25 mm Furo oblongo 500 mm 100 mm 100 mm 1,93 kg 70,00 € �

4-AQ16014080.V grelha 25 mm 800 mm 100 mm 100 mm 3,20 kg 103,00 € �

4-AQ16014080.VL grelha 25 mm Furo oblongo 800 mm 100 mm 100 mm 3,07 kg 108,00 € �

4-AQ16014100.V grelha 25 mm 1.000 mm 100 mm 100 mm 3,90 kg 128,00 € �

4-AQ16014100.VL grelha 25 mm Furo oblongo 1.000 mm 100 mm 100 mm 3,76 kg 132,00 € �

4-AQ16014120.V grelha 25 mm 1.200 mm 100 mm 100 mm 4,75 kg 154,00 € �

4-AQ16014120.VL grelha 25 mm Furo oblongo 1.200 mm 100 mm 100 mm 4,59 kg 160,00 € �

4-AQ16014150.V grelha 25 mm 1.500 mm 100 mm 100 mm 5,90 kg 191,00 € �

4-AQ16014150.VL grelha 25 mm Furo oblongo 1.500 mm 100 mm 100 mm 5,69 kg 197,00 € �

4-AQ16014200.V grelha 25 mm 2.000 mm 100 mm 100 mm 7,90 kg 252,00 € �

4-AQ16014200.VL grelha 25 mm Furo oblongo 2.000 mm 100 mm 100 mm 7,62 kg 262,00 € �

� = Artigo de stock � = Artigo a consultar Mais explicações na página 3

= Alumínio

b

a

c

b

a

c

b

a a

c c

b

160513

160511

160511
160511

110

16

www.siegmund.com/F-profile

AP160602.N AP160605.N

Perfis de alumínio & Acessórios

Grandes componentes tornados mais leves e económicos para si! Mova 
componentes de grandes dimensões sem ponte rolante ou empilhador.

Acessórios de fixação leves

O uso de alumínio fornece uma superfície de aperto leve e 
resistente, 75 a 90% mais leve que as ferramentas de aperto 
convencionais. Graças à sua leveza, poderá fixar manualmente 
peças em alumínio de grandes dimensões.

Acessórios adequados

Para a fixação de perfis de alumínio, recomendamos os nossos pinos de 
fixação sem ranhura, que permitem uma utilização mais fácil nos furos 
graças à sua superfície lisa. Ao usar grampos em perfis de alumínio, 
recomendamos adaptadores para compensar a menor espessura do 
material. Recomendamos o adaptador de mesa para fixação frontal dos 
perfis de alumínio.

Informações detalhadas sobre os produtos em:



113� = Artigo de stock � = Artigo a consultar Mais explicações na página 3

= Proteção anti-riscos = Proteção contra respingos 
de solda = Proteção contra corrosão = Alumínio = Titânio 
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16 Perfis de alumínio & Acessórios

2-AP160399 2-AP160399.AT

2-AP160399 Adaptador para conexão de mesa para perfis de alumínio - nitrurado 45,00 € �

para fixar os perfis na frente, são inseridos no perfil por fixação, para fixação: 2x 160511, 4x AP160528 (não incluído na entrega)
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
76 mm 76 mm 37 mm 12 mm 0,55 kg

2-AP160399.AT Adaptador para conexão de mesa para perfis de alumínio - Alumínio-Titânio 45,00 € �

para fixar os perfis na frente, são inseridos no perfil por fixação, para fixação: 2x 160511, 4x AP160528 (não incluído na entrega)
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
76 mm 76 mm 37 mm 12 mm 0,21 kg

MS=Espessura do material; 

2-AP160605.N 2-AP160602.N 2-AP160602.X7 2-AP160603.X7

2-AP160605.N Adaptador para grampo de fixação basic - nitrurado 13,00 € �

para a utilização de grampos de fixação em perfis de alumínio, para grampos: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) Ø: Peso: 
48 mm  -  - 26 mm 0,11 kg

2-AP160602.N Adaptador para grampo de fixação duplo - nitrurado 15,00 € �

para a utilização de grampos de fixação em perfis de alumínio, para grampos: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) Ø: Peso: 
60 mm  -  - 26 mm 0,13 kg

2-AP160602.X7 Adaptador oblongo para grampo 11,00 € �

para a utilização de grampos de fixação em perfis de alumínio, para grampos: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620, para fixação: Pino de fixação sem ranhura
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) Ø: Peso: 
124 mm 23 mm 12 mm  - 0,19 kg

2-AP160603.X7 Adaptador redondo para grampo de fixação 14,00 € �

para a utilização de grampos de fixação em perfis de alumínio, para grampos: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620, para fixação: Pino de fixação sem ranhura
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) Ø: Peso: 
98 mm 98 mm 12 mm  - 0,60 kg

Informações detalhadas sobre os produtos em:
www.siegmund.com/F-profile
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16Pino de fixação sem ranhura

2-160590 2-160590.3 2-160590.4

2-160590 Parafuso de aperto plano duplo - Polido 48,00 € �

para conexão de 2 componentes, Curso de fixação aprox. 22-26 mm, recomendado para fixação de perfis de alumínio, sem ranhura O-ring para uma superfície lisa, Não pode ser utilizado para conexão de mesas e esquadros em forma U

Comprimento: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: ZK1: Peso: 
55 mm 16 mm 50,00 kN 10,00 Nm 10,00 Nm 4,00 kN 2,00 kN 0,11 kg

2-160590.3 Parafuso de aperto plano triplo - Polido 53,00 € �

para conexão de 3 componentes, Curso de fixação aprox. 34-38 mm, recomendado para fixação de perfis de alumínio, sem ranhura O-ring para uma superfície lisa, Não pode ser utilizado para conexão de mesas e esquadros em forma U

Comprimento: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: ZK1: Peso: 
67 mm 16 mm 50,00 kN 10,00 Nm 10,00 Nm 4,00 kN 2,00 kN 0,13 kg

2-160590.4 Parafuso de aperto plano quadruplo - Polido 58,00 € �

para fixação de 4 componentes, Curso de fixação aprox. 46-50 mm, recomendado para fixação de perfis de alumínio, sem ranhura O-ring para uma superfície lisa, Não pode ser utilizado para conexão de mesas e esquadros em forma U

Comprimento: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: ZK1: Peso: 
79 mm 16 mm 50,00 kN 10,00 Nm 10,00 Nm 4,00 kN 2,00 kN 0,14 kg

SK=Força de corte / cisalhamento; AM=Torque de aperto Aço; AM1=Torque de aperto Alumínio; ZK=Força de tração Aço; ZK1=Força de tração Alumínio; Torque de aperto dependente do material. 

2-160595 2-160595.3 2-160595.4

2-160595 Parafuso de aperto plano embutido duplo - Polido 42,00 € �

para conexão de 2 componentes, conexão escareada de componentes, Curso de fixação aprox. 22-26 mm, Não pode ser utilizado para conexão de mesas e esquadros em forma U, não é adequado para furos oblongos

Comprimento: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: ZK1: Peso: 
33 mm 16 mm 45,00 kN 10,00 Nm 10,00 Nm 3,00 kN 2,00 kN 0,05 kg

2-160595.3 Parafuso de aperto plano embutido triplo - Polido 47,00 € �

para conexão de 3 componentes, conexão escareada de componentes, Curso de fixação aprox. 34-38 mm, Não pode ser utilizado para conexão de mesas e esquadros em forma U, não é adequado para furos oblongos

Comprimento: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: ZK1: Peso: 
45 mm 16 mm 45,00 kN 10,00 Nm 10,00 Nm 3,00 kN 2,00 kN 0,07 kg

2-160595.4 Parafuso de aperto plano embutido quadruplo - Polido 52,00 € �

para fixação de 4 componentes, conexão escareada de componentes, Curso de fixação aprox. 46-50 mm, Não pode ser utilizado para conexão de mesas e esquadros em forma U, não é adequado para furos oblongos

Comprimento: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: ZK1: Peso: 
57 mm 16 mm 45,00 kN 10,00 Nm 10,00 Nm 3,00 kN 2,00 kN 0,08 kg

SK=Força de corte / cisalhamento; AM=Torque de aperto Aço; AM1=Torque de aperto Alumínio; ZK=Força de tração Aço; ZK1=Força de tração Alumínio; Torque de aperto dependente do material. 

� = Artigo de stock � = Artigo a consultar Mais explicações na página 3
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Parafusos

Para fixação e conexão de diferentes acessórios 
Siegmund e mesas de soldadura.

Diferentes tamanhos e estilos

Os nossos pinos de fixação são feitos em aço de 
alta liga endurecido para máxima resistência. 
Escolha entre uma ampla variedade de pinos de 
fixação rápida, pinos de conexão e muitos outros. 
Os pinos de fixação magnéticos estão disponíveis 
em alumínio.

Manuseamento rápido e simples

Os pinos de fixação podem ser facilmente 
fixos e soltos com a mão ou com uma 
chave sextavada. Nenhuma ferramenta 
adicional é necessária. Podem ser limpos, 
de forma fácil, a qualquer momento.

Várias áreas de aplicação

Os pinos sem ranhura para O-ring são ideais para 
uso com perfis de alumínio. Graças ao corpo liso 
do pino, podem ser fixos facilmente nos perfis de 
alumínio sem inclinação.

Informações detalhadas sobre os produtos em:

Parafuso duplo / Parafuso curto Parafuso triplo / Parafuso longo Parafuso quadruplo

Sextavado interior Sextavado exterior

Acessórios disponíveis online:
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2-160583 2-160584 2-160585

2-160583 Parafuso de ligação com colar duplo - Polido 24,00 € �

para conexão de 2 componentes, para conexão de mesas, esquadros forma U e perfis de alumínio, adequado para furos oblongos, conexão fixa de longo prazo
Comprimento: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
39 mm 16 mm 55,00 kN 15,00 Nm 15,00 Nm 3,00 kN 0,07 kg

2-160584 Parafuso de ligação com colar triplo - Polido 29,00 € �

para conexão de 3 componentes, para conexão de mesas, esquadros forma U e perfis de alumínio, adequado para furos oblongos, conexão fixa de longo prazo
Comprimento: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
51 mm 16 mm 55,00 kN 15,00 Nm 15,00 Nm 3,00 kN 0,09 kg

2-160585 Parafuso de ligação com colar quadruplo - Polido 33,00 € �

para conexão de 4 componentes, para conexão de mesas, esquadros forma U e perfis de alumínio, adequado para furos oblongos, conexão fixa de longo prazo
Comprimento: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
63 mm 16 mm 55,00 kN 15,00 Nm 15,00 Nm 3,00 kN 0,11 kg

SK=Força de corte / cisalhamento; AM=Torque de aperto Aço; AM1=Torque de aperto Alumínio; ZK=Força de tração; Torque de aperto dependente do material. 

2-160524 2-160525 2-160571 2-160573

2-160524 Pino de fixação Rápida Cabeça Rebaixada sem slot duplo - Polido 34,00 € �

para conexão de 2 componentes, saliência mínima, Não pode ser utilizado para conexão de mesas e esquadros em forma U, adequado para perfis de alumínio, adequado para furos oblongos
Comprimento: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
36 mm 16 mm 55,00 kN 10,00 Nm 2,50 Nm 10,00 kN 0,06 kg

2-160525 Pino de fixação Rápida Cabeça Rebaixada sem slot triplo - Polido 42,00 € �

para conexão de 3 componentes, saliência mínima, Não pode ser utilizado para conexão de mesas e esquadros em forma U, adequado para perfis de alumínio, adequado para furos oblongos
Comprimento: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
48 mm 16 mm 55,00 kN 10,00 Nm 2,50 Nm 10,00 kN 0,08 kg

2-160571 Pino de Fixação Rápida Ajustável sem slot curto - Polido 44,00 € �

Dimensão de aperto 12 – 24 mm, fixação de perfis de corte a laser personalizados, adequado para perfis de alumínio, aperto das peças de alumínio apenas com a mão, Não pode ser utilizado para conexão de mesas e esquadros em forma U

Comprimento: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
78 mm 16 mm 55,00 kN 10,00 Nm 2,50 Nm 10,00 kN 0,13 kg

2-160573 Pino de Fixação Rápida Ajustável sem slot longo - Polido 53,00 € �

Dimensão de aperto 24 – 36 mm, fixação de perfis de corte a laser personalizados, adequado para perfis de alumínio, aperto das peças de alumínio apenas com a mão, Não pode ser utilizado para conexão de mesas e esquadros em forma U

Comprimento: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
90 mm 16 mm 55,00 kN 10,00 Nm 2,50 Nm 10,00 kN 0,15 kg

SK=Força de corte / cisalhamento; AM=Torque de aperto Aço; AM1=Torque de aperto Alumínio; ZK=Força de tração; Torque de aperto dependente do material. 

� = Artigo de stock � = Artigo a consultar Mais explicações na página 3

= Escala
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2-160511 2-160513 2-160515

2-160511 Pino de Fixação Rápida sem slot duplo - Polido 40,00 € �

para conexão de 2 componentes, recomendado para fixação de perfis de alumínio, sem ranhura O-ring para uma superfície lisa, Não pode ser utilizado para conexão de mesas e esquadros em forma U

Comprimento: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
53 mm 16 mm 55,00 kN 10,00 Nm 2,50 Nm 10,00 kN 0,08 kg

2-160513 Pino de Fixação Rápida sem slot triplo - Polido 48,00 € �

para conexão de 3 componentes, recomendado para fixação de perfis de alumínio, sem ranhura O-ring para uma superfície lisa, Não pode ser utilizado para conexão de mesas e esquadros em forma U

Comprimento: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
65 mm 16 mm 55,00 kN 10,00 Nm 2,50 Nm 10,00 kN 0,10 kg

2-160515 Pino de Fixação Rápida sem slot quadruplo - Polido 56,00 € �

para fixação de 4 componentes, recomendado para fixação de perfis de alumínio, sem ranhura O-ring para uma superfície lisa, Não pode ser utilizado para conexão de mesas e esquadros em forma U

Comprimento: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
77 mm 16 mm 55,00 kN 10,00 Nm 2,50 Nm 10,00 kN 0,12 kg

SK=Força de corte / cisalhamento; AM=Torque de aperto Aço; AM1=Torque de aperto Alumínio; ZK=Força de tração; Torque de aperto dependente do material. 

2-AP160528 2-AP160529 2-AP160530

2-AP160528 Pino cabeça imbutida sem slot duplo - Polido 33,00 € �

para conexão de 2 componentes, apenas para fixação de perfis de alumínio, conexão escareada de componentes, aperto das peças de alumínio apenas com a mão
Comprimento: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
32 mm 16 mm 55,00 kN 10,00 Nm 2,50 Nm 1,00 kN 0,04 kg

2-AP160529 Pino cabeça imbutida sem slot triplo - Polido 40,00 € �

para conexão de 3 componentes, apenas para fixação de perfis de alumínio, conexão escareada de componentes, aperto das peças de alumínio apenas com a mão
Comprimento: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
44 mm 16 mm 55,00 kN 10,00 Nm 2,50 Nm 1,00 kN 0,06 kg

2-AP160530 Pino cabeça imbutida sem slot quadruplo - Polido 45,00 € �

para fixação de 4 componentes, apenas para fixação de perfis de alumínio, conexão escareada de componentes, aperto das peças de alumínio apenas com a mão
Comprimento: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
56 mm 16 mm 55,00 kN 10,00 Nm 2,50 Nm 1,00 kN 0,08 kg

SK=Força de corte / cisalhamento; AM=Torque de aperto Aço; AM1=Torque de aperto Alumínio; ZK=Força de tração; Torque de aperto dependente do material. 

Informações detalhadas sobre os produtos em:
www.siegmund.com/F-profile
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2-160540 2-160560.N 2-160561

2-160540 Pino Posicionador - Polido 13,00 € �

substitui um segundo pino de fixação com melhor relação custo-benefício, Não pode ser utilizado para conexão de mesas e esquadros em forma U
Comprimento: (a) Ø: SK: AM: ZK: Peso: 
38 mm 16 mm  -  -  - 0,07 kg

2-160560.N Pino de Conexão curto - nitrurado 20,00 € �

para conexão de 2 componentes, para conexão de mesas e esquadros em forma U, não é adequado para perfis de alumínio, não é adequado para furos oblongos, conexão fixa de longo prazo

Comprimento: (a) Ø: SK: AM: ZK: Peso: 
25 mm 16 mm 50,00 kN 15,00 Nm 4,00 kN 0,03 kg

2-160561 Pino de Conexão longo - Polido 24,00 € �

para conexão de 3 componentes, para conexão de mesas e esquadros em forma U, não é adequado para perfis de alumínio, não é adequado para furos oblongos, conexão fixa de longo prazo

Comprimento: (a) Ø: SK: AM: ZK: Peso: 
37 mm 16 mm 50,00 kN 15,00 Nm 4,00 kN 0,05 kg

SK=Força de corte / cisalhamento; AM=Torque de aperto Aço; ZK=Força de tração; Torque de aperto dependente do material. 

2-160740 2-160740.1 2-160740.2 2-160539

2-160740 Pino de Fixação Magnético 34 - Alumínio 17,00 € �

Comprimento do veio 12 mm, fixação sem o recurso a outros acessórios, adequado para peças sensíveis à pressão ou quando não é possível contraparte
Comprimento: (a) Ø: Peso: 
34 mm 16 mm 0,02 kg

2-160740.1 Pino de Fixação Magnético 46 - Alumínio 19,00 € �

Comprimento do veio 24 mm, fixação sem o recurso a outros acessórios, adequado para peças sensíveis à pressão ou quando não é possível contraparte
Comprimento: (a) Ø: Peso: 
46 mm 16 mm 0,03 kg

2-160740.2 Pino de Fixação Magnético 58 - Alumínio 22,00 € �

Comprimento do veio 36 mm, fixação sem o recurso a outros acessórios, adequado para peças sensíveis à pressão ou quando não é possível contraparte
Comprimento: (a) Ø: Peso: 
58 mm 16 mm 0,04 kg

2-160539 Anel Distanciador para fixador magnético - Polido 2,00 € �

distância entre dois elementos de fixação
Comprimento: (a) Ø: Peso: 
12 mm 21 mm 0,02 kg

� = Artigo de stock � = Artigo a consultar Mais explicações na página 3

= Proteção anti-riscos = Proteção contra respingos 
de solda = Proteção contra corrosão = Alumínio
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2-160510 2-160532 2-160533

2-160510 Pino de Fixação Rápida curto - Polido 40,00 € �

para conexão de 2 componentes, Não pode ser utilizado para conexão de mesas e esquadros em forma U
Comprimento: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
53 mm 16 mm 55,00 kN 10,00 Nm 2,50 Nm 10,00 kN 0,08 kg

2-160532 Pino Universal curto - Polido 41,00 € �

para conexão de 2 componentes, Curso de fixação 22-28 mm, Não pode ser utilizado para conexão de mesas e esquadros em forma U
Comprimento: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
59 mm 16 mm 50,00 kN 10,00 Nm 2,50 Nm 10,00 kN 0,11 kg

2-160533 Pino Universal longo - Polido 51,00 € �

para conexão de 3 componentes, Curso de fixação 34-40 mm, Não pode ser utilizado para conexão de mesas e esquadros em forma U
Comprimento: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
71 mm 16 mm 50,00 kN 10,00 Nm 2,50 Nm 10,00 kN 0,12 kg

SK=Força de corte / cisalhamento; AM=Torque de aperto Aço; AM1=Torque de aperto Alumínio; ZK=Força de tração; Torque de aperto dependente do material. 

2-160528 2-160529

2-160528 Pino cabeça imbutida curto - Polido 33,00 € �

para conexão de 2 componentes, Não pode ser utilizado para conexão de mesas e esquadros em forma U, conexão escareada de componentes, não é adequado para perfis de alumínio, não é adequado para furos oblongos

Comprimento: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
31 mm 16 mm 55,00 kN 10,00 Nm  - 3,00 kN 0,04 kg

2-160529 Pino cabeça imbutida longo - Polido 40,00 € �

para conexão de 3 componentes, Não pode ser utilizado para conexão de mesas e esquadros em forma U, conexão escareada de componentes, não é adequado para perfis de alumínio, não é adequado para furos oblongos

Comprimento: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
43 mm 16 mm 55,00 kN 10,00 Nm  - 3,00 kN 0,05 kg

SK=Força de corte / cisalhamento; AM=Torque de aperto Aço; AM1=Torque de aperto Alumínio; ZK=Força de tração; Torque de aperto dependente do material. 

Informações detalhadas sobre os produtos em:
www.siegmund.com/F-bolt16
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2-160610 2-160630 2-160606 2-160601

2-160610 Grampo de fixação Profissional - Polido / nitrurado 67,00 € �

prisma intercambiável, Extremidade do veio roscado com esfera de diâmetro 8 mm, Barra vertical reforçada
Força máxima de retenção Largura: (b) Altura: (c) Peso: 
2,5 kN 163 mm 200 mm 1,20 kg

2-160630 Grampo de fixação Profissional 45°/90° - Polido 64,00 € �

prisma intercambiável, Extremidade do veio roscado com esfera de diâmetro 8 mm, rotação livre entre 0°-360°
Força máxima de retenção Largura: (b) Altura: (c) Peso: 
2,5 kN  - 200 mm 0,75 kg

2-160606 Grampo de Aperto Rápido Professional - Polido / nitrurado 91,00 € �

recomendado apenas para mesas de soldadura nitruradas a plasma, Barra vertical reforçada
Força máxima de retenção Largura: (b) Altura: (c) Peso: 
2,5 kN 132 mm 150 mm 0,90 kg

2-160601 Grampo de Fixação com tubo redondo - Polido 67,00 € �

prisma intercambiável, Extremidade do veio roscado com esfera de diâmetro 8 mm, indicado para aplicações simples de fixação, Fixação com anel de ajuste
Força máxima de retenção Largura: (b) Altura: (c) Peso: 
1,5 kN 163 mm 200 mm 1,00 kg

2-160604 2-160620 2-160666 2-160618

2-160604 Fixação de tubo Universal - Polido 68,00 € �

prisma intercambiável, Extremidade do veio roscado com esfera de diâmetro 8 mm, fixação com um ângulo de +/- 42°, Fixação com anel de ajuste
Força máxima de retenção Largura: (b) Altura: (c) Ø: Peso: 
0,6 kN 165 mm 150 mm  - 0,80 kg

2-160620 Grampo de fixação Basic - Polido / nitrurado 54,00 € �

prisma intercambiável, Extremidade do veio roscado com esfera de diâmetro 8 mm, Barra vertical reforçada
Força máxima de retenção Largura: (b) Altura: (c) Ø: Peso: 
2,5 kN 128 mm 200 mm  - 0,95 kg

2-160666 Fuso Curto com casquilho e prisma - Polido 26,00 € �

Rosca trapezoidal 12 x 3 mm, utilizável em todos os furos
Largura: (b) Altura: (c) Ø: Peso: 
 - 75 mm  - 0,10 kg

2-160618 Casquilho Roscado - Polido 14,00 € �

Rosca trapezoidal 12 x 3 mm, utilizável em todos os furos
Largura: (b) Altura: (c) Ø: Peso: 
 - 10 mm 19 mm 0,01 kg

� = Artigo de stock � = Artigo a consultar Mais explicações na página 3
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Grampos & Acessórios

Soluções inovadoras para fixação e montagem 
de peças em mesas de soldadura Siegmund.

Diferentes tamanhos e estilos

Sejam grampos clássicos ou versões de fixação 
rápida – a Siegmund oferece os elementos de 
fixação certos para cada projeto. Escolha entre 
diferentes tamanhos, tipos e manivelas.

Manuseamento rápido e simples

Com alguns simples passos, poderá posicionar 
os grampos de fixação e grampos de aperto 
rápido Siegmund na grelha de furos e fixar as 
peças a trabalhar.

Prismas e peças de reposição

Oferecemos vários prismas e peças de reposição 
para diversos grampos. Por exemplo, prismas de 
poliamida para trabalhos em aço inoxidável ou barras 
horizontais / verticais com maior comprimento para 
cobrir uma área de trabalho maior.

Informações detalhadas sobre os produtos em:

Acessórios disponíveis online:
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2-160660 2-160660.E 2-160660.PA 2-160661

2-160660 Bola de Pressão para grampos - Polido 10,00 € �

para veio com esfera de diâmetro 8 mm, apenas adequado para grampos, para fixação em cantos ou ranhuras
Altura: (c) Ø: Peso: 
13 mm 20 mm 0,02 kg

2-160660.E Bola de Pressão para grampos - Aço Inox 14,00 € �

para veio com esfera de diâmetro 8 mm, apenas adequado para grampos, para superfícies suscetíveis a riscos (prevenção de ferrugem), para fixação em cantos ou ranhuras
Altura: (c) Ø: Peso: 
13 mm 20 mm 0,02 kg

2-160660.PA Bola de Pressão para grampos - Poliamida 11,00 € �

para veio com esfera de diâmetro 8 mm, apenas adequado para grampos, para superfícies suscetíveis a riscos, para fixação em cantos ou ranhuras
Altura: (c) Ø: Peso: 
13 mm 20 mm 0,01 kg

2-160661 Base de Pressão Plana para grampos - Polido 17,00 € �

compatível com furos 16 mm e grampos, segundo especificações do cliente
Altura: (c) Ø: Peso: 
25 mm 25 mm 0,07 kg

2-160706 2-160707

2-160706 Grampos de aperto rápido 100 70,00 € �

Braço de Fixação com 100 mm, Curso de fixação 0-100 mm, Montagem em Sistema de furos
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) Peso: 
340 mm 30 mm 150 mm 1,20 kg

2-160707 Grampos de aperto rápido 160 70,00 € �

Braço de Fixação com 160 mm, curso do grampo 0-140 mm, Montagem em Sistema de furos
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) Peso: 
360 mm 30 mm 150 mm 1,20 kg

� = Artigo de stock � = Artigo a consultar Mais explicações na página 3

= Poliamida = Alumínio

122

16 Grampos & Acessórios

2-160656 2-160656.E 2-160656.PA

2-160656 Prisma para Grampos de Fixação - Polido / nitrurado 10,00 € �

para veio com esfera de diâmetro 8 mm, compatível com furos 16 mm e grampos
Altura: (c) Ø: Peso: 
14 mm 25 mm 0,02 kg

2-160656.E Prisma para Grampos de Fixação - Aço Inox 14,00 € �

para veio com esfera de diâmetro 8 mm, compatível com furos 16 mm e grampos, para superfícies suscetíveis a riscos (prevenção de ferrugem)
Altura: (c) Ø: Peso: 
14 mm 25 mm 0,02 kg

2-160656.PA Prisma para Grampos de Fixação - Poliamida 10,00 € �

para veio com esfera de diâmetro 8 mm, compatível com furos 16 mm e grampos, para superfícies suscetíveis a riscos
Altura: (c) Ø: Peso: 
14 mm 25 mm 0,01 kg

2-160650 2-160650.A 2-160650.PA

2-160650 Prisma Duo Ø 25 - Polido / nitrurado 14,00 € �

para veio com esfera de diâmetro 8 mm, apenas adequado para grampos
Altura: (c) Ø: Peso: 
19 mm 25 mm 0,04 kg

2-160650.A Prisma Duo Ø 25 - Alumínio 17,00 € �

para veio com esfera de diâmetro 8 mm, apenas adequado para grampos
Altura: (c) Ø: Peso: 
19 mm 25 mm 0,01 kg

2-160650.PA Prisma Duo Ø 25 - Poliamida 14,00 € �

para veio com esfera de diâmetro 8 mm, apenas adequado para grampos, para superfícies suscetíveis a riscos
Altura: (c) Ø: Peso: 
19 mm 25 mm 0,01 kg

Informações detalhadas sobre os produtos em:
www.siegmund.com/F-clamp16
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2-160645.1.N 2-160645.1.A 2-160645.1.PA 2-160652.1 2-160652.1.A 2-160652.1.PA

2-160645.1.N Prisma Vario Ø 50 90°/120° com colar com rosca - nitrurado 42,00 € �

Rosca M10 para, por exemplo, extensões de prisma artigo No. 160649, para tubos redondos e quadrados até Ø 80 mm
Altura: (c) Ø: Peso: 
20 mm 50 mm 0,21 kg

2-160645.1.A Prisma Vario Ø 50 90°/120° com colar com rosca - Alumínio 57,00 € �

Rosca M10 para, por exemplo, extensões de prisma artigo No. 160649, para tubos redondos e quadrados até Ø 80 mm
Altura: (c) Ø: Peso: 
20 mm 50 mm 0,07 kg

2-160645.1.PA Prisma Vario Ø 50 90°/120° com colar com rosca - Poliamida 54,00 € �

Rosca M10 para, por exemplo, extensões de prisma artigo No. 160649, para superfícies suscetíveis a riscos, para tubos redondos e quadrados até Ø 80 mm
Altura: (c) Ø: Peso: 
20 mm 50 mm 0,03 kg

2-160652.1 Prisma Ø 80 120° com colar com rosca - Polido / nitrurado 47,00 € �

Rosca M10 para, por exemplo, extensões de prisma artigo No. 160649, para tubos até Ø 120 mm
Altura: (c) Ø: Peso: 
30 mm 80 mm 0,77 kg

2-160652.1.A Prisma Ø 80 120° com colar com rosca - Alumínio 70,00 € �

Rosca M10 para, por exemplo, extensões de prisma artigo No. 160649, para tubos até Ø 120 mm
Altura: (c) Ø: Peso: 
30 mm 80 mm 0,26 kg

2-160652.1.PA Prisma Ø 80 120° com colar com rosca - Poliamida 70,00 € �

Rosca M10 para, por exemplo, extensões de prisma artigo No. 160649, para superfícies suscetíveis a riscos, para tubos até Ø 120 mm
Altura: (c) Ø: Peso: 
30 mm 80 mm 0,12 kg

2-160641 2-160670 2-160822

2-160641 Prisma Vario Ø 50 90°/120° sem colar - Polido 43,00 € �

Prisma pode ser fixado com parafusos, para tubos redondos e quadrados até Ø 80 mm
Altura: (c) Ø: Peso: 
35 mm 50 mm 0,39 kg

2-160670 Fixador Cónico - Polido / nitrurado 18,00 € �

para suporte de tubos redondos e quadrados até Ø 45 mm, fixação com parafusos
Altura: (c) Ø: Peso: 
40 mm 45 mm 0,26 kg

2-160822 Base Roscada Ø 50 - Polido 39,00 € �

ajuste fino de altura entre 55-75 mm, combinável com o conjunto de suporte 160821 e extensão de prisma
Altura: (c) Ø: Peso: 
55 - 75 mm 50 mm 0,71 kg

� = Artigo de stock � = Artigo a consultar Mais explicações na página 3

= Proteção anti-riscos = Proteção contra respingos 
de solda = Proteção contra corrosão = Alumínio = Poliamida
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Prismas & Suportes

Superfícies estáveis   para tubos e componentes de 
todos os tipos com prismas e suportes da Siegmund.

Trabalhando com tubos

Os prismas criam superfícies de suporte estáveis   para 
tubos de todos os tipos. Cada prisma é fornecido com 
um colar aparafusado que permite a sua fixação nos 
furos. O colar pode ser simplesmente desaparafusado 
para um posicionamento livre, independentemente da 
grelha dos furos. Escolha entre diferentes diâmetros e 
ângulos de suporte.

Diferentes materiais

Cada prisma está disponível na versão nitrurada 
(protegida contra projeções de soldadura), alumínio 
(processamento de aço inoxidável) e poliamida 
(processamento de alumínio e aço inoxidável).

Extensão e equilíbrio

Os suportes podem ser usados   como 
extensões de prismas ou outros 
componentes, como grampos, ou para 
compensar diferenças de altura.

Informações detalhadas sobre os produtos em:
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2-160824 2-160821 2-160821.1 2-160821.2

2-160824 Suporte com altura ajustável com escala - Polido 48,00 € �

incluído Parafuso de ajuste, ajuste infinito de altura entre 20-105 mm, perno roscado para conexão com prismas
Altura: (c) Ø: Peso: 
125 mm 40 mm 0,33 kg

2-160821 Jogo de Suporte 7 Peças - Polido 44,00 € �

compensação de diferenças de altura entre 1-60 mm, com rosca M10
Altura: (c) Ø: Peso: 
65 mm 25 mm 0,17 kg

2-160821.1 Torre para Suportes - Polido 22,00 € �

superfície de suporte variável, com rosca M10
Altura: (c) Ø: Peso: 
65 mm 25 mm 0,09 kg

2-160821.2 Jogo de Anilhas 22,00 € �

diferenciação dos Discos: 1 / 2 / 3 / 5 / 10 / 20 mm
Altura: (c) Ø: Peso: 
 - 25 mm 0,08 kg

2-160649.1 2-160649.2 2-160649 2-160649.0

2-160649.1 Extensão de Prismas 50 - Polido 20,00 € �

compatível com prismas, conjunto de suporte 160821 e suporte de parafuso 160822
Comprimento: (a) Ø: Peso: 
50 mm 16 mm 0,08 kg

2-160649.2 Extensão de Prismas 100 - Polido 25,00 € �

compatível com prismas, conjunto de suporte 160821 e suporte de parafuso 160822
Comprimento: (a) Ø: Peso: 
100 mm 16 mm 0,15 kg

2-160649 Elemento de fixação - Polido 8,00 € �

para instalação de prismas em furos
Comprimento: (a) Ø: Peso: 
10 mm 16 mm 0,02 kg

2-160649.0 Parafuso Especial 8,00 € �

para prismas sistema 16
Comprimento: (a) Ø: Peso: 
10 mm 16 mm 0,02 kg

Informações detalhadas sobre os produtos em:
www.siegmund.com/F-prism16

a
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2-160910 2-160912 2-280980

2-160910 Carro para Acessórios - Revestido a pó 647,00 € �

Peso max. total 240 kg
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) Peso: 
555 mm 560 mm 680 mm 30,00 kg

2-160912 Painel de Acessórios - Revestido a pó 261,00 € �

instalação na mesa de soldadura com pinos de fixação ou com parafusos à parede
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) Peso: 
500 mm 50 mm 500 mm 7,40 kg

2-280980 Parede de proteção de solda 213,00 € �

montagem com 2 pinos de fixação (16: 000520, 22: 002822, 28: 280511), relacionado com a produção à prova de riscos, Outras cores pintadas disponíveis por pedido
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) Peso: 
1.600 mm 50 mm 800 mm 23,00 kg

2-160930 2-160931 2-160936.10

2-160930 Modulo para Painel de Acessórios com suportes - Revestido a pó 76,00 € �

para Parafuso de Fixação / Prismas / Parafusos, Painel traseiro não incluído com a entrega
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) Ø: Peso: 
500 mm 80 mm 90 mm 16 mm 1,90 kg

2-160931 Modulo para Painel de Acessórios Sem Tubos de apoio - Revestido a pó 54,00 € �

para Prismas / Parafusos, Painel traseiro não incluído com a entrega
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) Ø: Peso: 
500 mm 80 mm 90 mm 16 mm 1,60 kg

2-160936.10 Pino de Suporte para Ferramentas - Polido 15,00 € �

conjunto de 10
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) Ø: Peso: 
22 mm  -  - 16 mm 0,01 kg

� = Artigo de stock � = Artigo a consultar Mais explicações na página 3
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Acessórios

Acessórios Siegmund – soluções práticas 
que facilitam o seu trabalho diário.

Acessórios práticos

Oferecemos-lhe soluções para todas as áreas – mesmo as mais pequenas. Não importa se procura um 
suporte flexível e posicionável para a sua tocha de soldadura ou se deseja criar duas áreas de trabalho 
numa mesa de soldadura. Os nossos práticos acessórios oferecem inúmeras possibilidades.

Informações detalhadas sobre os produtos em:
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2-160852 2-160820 2-160820.10

2-160852 Chave sextavada Dimensão 4 13,00 € �

amarelo
Ø: Peso: 
 - 0,06 kg

2-160820 Escova Ø 17 com capa de proteção 18,00 € �

para limpeza dos furos
Ø: Peso: 
17 mm 0,05 kg

2-160820.10 Escova Ø 17 para a broca / 10-Pack 65,00 € �

para limpeza dos furos
Ø: Peso: 
17 mm 0,05 kg

2-160920 2-000810 2-160830 2-000835.N

2-160920 Suporte para tocha de soldadura - Polido 24,00 € �

pode ser posicionado no furo
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) Peso: 
 -  - 200 mm 0,27 kg

2-000810 Conetor de Massa Komfort 51,00 € �

garante 100% de contacto à mesa de soldadura, Montagem em Sistema de furos, Capacidade até 500 Amperes, Secção do cabo 70-95 mm².
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) Peso: 
 -  -  - 0,66 kg

2-160830 Placa de transporte com Placa de Fixação 66,00 € �

capacidade de carga 700 kg (com 4x 160511), para um transporte seguro das mesas de soldadura e elementos pesados Siegmund, considere mais instruções de utilização para o artigo online!
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) Peso: 
100 mm 100 mm 25 mm 1,70 kg

2-000835.N Placa de transporte - nitrurado 110,00 € �

capacidade de carga 2500 kg (com 2x 280511), capacidade de carga 1000 kg (com 2x 002822), capacidade de carga 700 kg (com 2x 160511), para um transporte seguro das mesas de soldadura e elementos pesados Siegmund, considere mais instruções de utilização para o artigo online!

Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) Peso: 
200 mm 100 mm 165 mm 4,50 kg

Informações detalhadas sobre os produtos em:
www.siegmund.com/F-accessories16

c
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2-220402.N 2-220403.N

2-220402.N Batente Excêntrico Ø 60 com rosca M10 - nitrurado 24,00 € �

para conexão massa, torção infinita
Ø: MS: (d) Peso: 
60 mm 18 mm 0,33 kg

2-220403.N Batente Excêntrico Ø 100 - nitrurado 25,00 € �

também pode ser utilizado como superfície de suporte, torção infinita
Ø: MS: (d) Peso: 
100 mm 18 mm 1,04 kg

MS=Espessura do material; 

2-220410.N 2-220420.N 2-220426.N 2-220430.N

2-220410.N Batente Universal 150 L - nitrurado 34,00 € �

Furo oblongo
Comprimento: (a) Largura: (b) MS: (d) VB: Peso: 
150 mm 50 mm 18 mm 100 mm 0,67 kg

2-220420.N Batente Universal 225 L - nitrurado 53,00 € �

combinável com prismas e adaptadores
Comprimento: (a) Largura: (b) MS: (d) VB: Peso: 
225 mm 50 mm 18 mm 100 mm 1,14 kg

2-220426.N Batente Universal 300 - nitrurado 59,00 € �

3 furos
Comprimento: (a) Largura: (b) MS: (d) VB: Peso: 
300 mm 50 mm 18 mm 100 mm 1,54 kg

2-220430.N Batente Universal 500 S - nitrurado 85,00 € �

5 furos
Comprimento: (a) Largura: (b) MS: (d) VB: Peso: 
500 mm 100 mm 18 mm 200 mm 6,01 kg

MS=Espessura do material; VB=ajuste; 

� = Artigo de stock � = Artigo a consultar Mais explicações na página 3

= Proteção anti-riscos = Proteção contra respingos 
de solda = Proteção contra corrosão = Escala
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Batentes

Possibilidades de fixação versáteis de fácil 
utilização com os batentes Siegmund.

Diferentes tamanhos e estilos

Quer exista pouco espaço ou trabalhos de posicionamento 
com grandes componentes – escolha entre uma ampla 
variedade de comprimentos. Quase todas as nossas 
ferramentas são nitruradas e oferecem superfícies sem 
desgaste, resistentes à corrosão e de longa duração.

Utilização rápida e fácil

A combinação de furos redondos e oblongos 
oferece possibilidades de fixação fixas e ajustáveis. 
Muitas das nossas ferramentas são equipadas 
com uma escala para um posicionamento preciso. 
Recomendamos os nossos pinos de fixação rápida 
para fixações em mesas de soldadura ou batentes 
e esquadros.

Cantos e arestas arredondados

Os raios nos cantos e arestas conferem aos 
acessórios uma boa proteção, reduzindo estragos 
nos seus componentes ou outros acessórios 
Siegmund durante a montagem. Reduzem ainda o 
risco de ferimentos e danos durante o transporte.

Informações detalhadas sobre os produtos em:
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2-220110.N 2-220113.N 2-220111.N 2-220152.N

2-220110.N Esquadro de Fixação e Batente 175 L - nitrurado 79,00 € �

furo / furo oblongo
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
175 mm 50 mm 175 mm 18 mm 1,65 kg

2-220113.N Esquadro de Fixação e Batente 175 VL - nitrurado 70,00 € �

furo / furo
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
175 mm 50 mm 175 mm 18 mm 1,96 kg

2-220111.N Esquadro de Fixação e Batente 175 WL - nitrurado 79,00 € �

furo oblongo / furo oblongo 100, flexível em qualquer direção
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
175 mm 50 mm 175 mm 18 mm 1,57 kg

2-220152.N Esquadro de Fixação e Batente 300 G - nitrurado 110,00 € �

encosto esquerdo, utilizável como extensão de mesa, material: GGG40
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
200 mm 75 mm 300 mm 20 mm 5,70 kg

MS=Espessura do material; 

2-220116.N 2-220162.N 2-220124.N 2-220126.N

2-220116.N Esquadro de Fixação e Batente 300x195 - nitrurado 94,00 € �

Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
195 mm 75 mm 300 mm 20 mm 6,74 kg

2-220162.N Esquadro de Fixação e Batente 500 G - nitrurado 144,00 € �

encosto esquerdo, utilizável como extensão de mesa, material: GGG40
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
193 mm 75 mm 493 mm 20 mm 7,80 kg

2-220124.N Esquadro de Fixação e Batente 300 GK esquerda - nitrurado 195,00 € �

encosto esquerdo, utilizável como extensão de mesa, para componentes pesados, material: GGG40, recomenda-se o pedido em pares
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
280 mm 95 mm 300 mm 20 mm 11,50 kg

2-220126.N Esquadro de Fixação e Batente 300 GK direita - nitrurado 195,00 € �

encosto à direita, utilizável como extensão de mesa, para componentes pesados, material: GGG40, recomenda-se o pedido em pares
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
280 mm 95 mm 300 mm 20 mm 11,50 kg

MS=Espessura do material; 

� = Artigo de stock � = Artigo a consultar Mais explicações na página 3

= Proteção anti-riscos = Escala = Proteção contra respingos 
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Esquadros

Fácil de trabalhar em três dimensões 
com os esquadros da Siegmund.

Diferentes tamanhos e estilos

Escolha entre uma ampla variedade de formas, 
variantes e tamanhos. Quase todas as nossas 
ferramentas são nitruradas e oferecem superfícies 
sem desgaste, resistentes à corrosão e de longa 
duração. Também oferecemos esquadros especiais 
em alumínio para trabalhos com aço inoxidável.

Trabalho facilitado em três dimensões

Seja como um batente para componentes ou 
como uma extensão de mesa – os esquadros de 
fixação Siegmund abrem possibilidades para 
uma fixação tridimensional. Muitas das nossas 
ferramentas são equipadas com uma escala para 
um posicionamento preciso. Recomendamos os 
nossos pinos de fixação rápida para fixações em 
mesas de soldadura ou batentes e esquadros.

Cantos e arestas arredondados

Os raios nos cantos e arestas conferem aos 
acessórios uma boa proteção, reduzindo estragos 
nos seus componentes ou outros acessórios 
Siegmund durante a montagem. Reduzem ainda o 
risco de ferimentos e danos durante o transporte.

Informações detalhadas sobre os produtos em:
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Esquadro Forma U 200/150 - Plasma Nitrurado
com grelha diagonal, para conexão de mesas (com pino de conexão 220560.N), como extensão da mesa e super estrutura vertical, a partir de 500 mm com orifícios de montagem 
para pernas da mesa, a partir de 1000 mm é necessário suporte através de uma perna de mesa

Comprimento: (a)Largura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
2-220350.P 200 mm 200 mm 150 mm 18 mm 19,00 kg 391,00 € �

2-220360.P 500 mm 200 mm 150 mm 18 mm 43,00 kg 520,00 € �

2-220370.P 1.000 mm 200 mm 150 mm 18 mm 75,00 kg 851,00 € �

2-220380.P 1.500 mm 200 mm 150 mm 18 mm 107,00 kg 1.145,00 € �

2-220390.P 2.000 mm 200 mm 150 mm 18 mm 141,00 kg 1.470,00 € �

MS=Espessura do material; 

� = Artigo de stock � = Artigo a consultar Mais explicações na página 3

= Proteção anti-riscos = Proteção contra respingos 
de solda = Proteção contra corrosão = Escala
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2-220190.N 2-220171 2-220164.N 2-220165.N

2-220190.N Conetor de Canto pequeno, Fundido - nitrurado 251,00 € �

extensão de mesa diagonal com um ângulo de 45°, material: GGG40
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) MS: (d) SL: (e) Peso: 
200 mm 150 mm 115 mm  -  - 10,00 kg

Novo na gama

2-220171 Esquadro Universal de Fixação Hidromecânica - Polido 614,00 € �

ajuste infinito entre 0-225°, chave sextavada correspondente 14 (280854) não incluída
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) MS: (d) SL: (e) Peso: 
 -  -  -  - 475 mm 23,00 kg

2-220164.N Esquadro de Fixação e Batente 500 G com ajuste angular esquerda - nitrurado 210,00 € �

encosto esquerdo, utilizável como extensão de mesa, material: GGG40, recomenda-se o pedido em pares
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) MS: (d) SL: (e) Peso: 
276 mm 95 mm 500 mm 20 mm  - 11,60 kg

2-220165.N Esquadro de Fixação e Batente 500 G com ajuste angular direita - nitrurado 210,00 € �

encosto à direita, utilizável como extensão de mesa, material: GGG40, recomenda-se o pedido em pares
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) MS: (d) SL: (e) Peso: 
276 mm 95 mm 500 mm 20 mm  - 11,60 kg

MS=Espessura do material; SL=Dimensão lateral; 

2-220134.N 2-220136.N 2-220144.N 2-220146.N

2-220134.N Esquadro de Fixação e Batente 600 GK esquerda - nitrurado 301,00 € �

encosto esquerdo, utilizável como extensão de mesa, para componentes pesados, material: GGG40, recomenda-se o pedido em pares
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
373 mm 95 mm 600 mm 20 mm 21,80 kg

2-220136.N Esquadro de Fixação e Batente 600 GK direita - nitrurado 301,00 € �

encosto à direita, utilizável como extensão de mesa, para componentes pesados, material: GGG40, recomenda-se o pedido em pares
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
373 mm 95 mm 600 mm 20 mm 21,80 kg

2-220144.N Esquadro de Fixação e Batente 800 GK esquerda - nitrurado 429,00 € �

encosto esquerdo, utilizável como extensão de mesa, para componentes pesados, material: GGG40, recomenda-se o pedido em pares
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
373 mm 95 mm 800 mm 20 mm 25,80 kg

2-220146.N Esquadro de Fixação e Batente 800 GK direita - nitrurado 429,00 € �

encosto à direita, utilizável como extensão de mesa, para componentes pesados, material: GGG40, recomenda-se o pedido em pares
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
373 mm 95 mm 800 mm 20 mm 25,80 kg

MS=Espessura do material; 

Informações detalhadas sobre os produtos em:
www.siegmund.com/F-square22
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Suporte perfil alumínio 200x36 mm
Paragem estável graças à grande dimensão. Versão com grelha completa com variadas opções de fixação. Versão com furo alongado: Fixação variável também possível em ângulo. Requer parafuso de fixação sem slot triplo, como 
extensão da mesa ou superfície de fixação vertical, a partir de 1000 mm é necessário suporte através de uma perna de mesa (Casquilho de redução 000542 necessário), considere mais instruções de utilização para o artigo online!

Versão: Comprimento: (a)Largura: (b) Altura: (c) Peso: 
4-AR22014050.V grelha 50 mm 500 mm 200 mm 36 mm 2,57 kg 47,00 € �

4-AR22014050.VL grelha 50 mm Furo oblongo 500 mm 200 mm 36 mm 2,53 kg 53,00 € �

4-AR22014080.V grelha 50 mm 800 mm 200 mm 36 mm 4,09 kg 70,00 € �

4-AR22014080.VL grelha 50 mm Furo oblongo 800 mm 200 mm 36 mm 4,00 kg 81,00 € �

4-AR22014100.V grelha 50 mm 1.000 mm 200 mm 36 mm 5,30 kg 84,00 € �

4-AR22014100.VL grelha 50 mm Furo oblongo 1.000 mm 200 mm 36 mm 4,99 kg 95,00 € �

4-AR22014120.V grelha 50 mm 1.200 mm 200 mm 36 mm 6,11 kg 101,00 € �

4-AR22014120.VL grelha 50 mm Furo oblongo 1.200 mm 200 mm 36 mm 5,97 kg 117,00 € �

4-AR22014150.V grelha 50 mm 1.500 mm 200 mm 36 mm 7,62 kg 134,00 € �

4-AR22014150.VL grelha 50 mm Furo oblongo 1.500 mm 200 mm 36 mm 7,47 kg 152,00 € �

4-AR22014200.V grelha 50 mm 2.000 mm 200 mm 36 mm 10,14 kg 167,00 € �

4-AR22014200.VL grelha 50 mm Furo oblongo 2.000 mm 200 mm 36 mm 9,93 kg 190,00 € �

Perfil alumínio forma U 200x150 mm
É possível a fixação até 4 lados. Requer pino de fixação sem slot dupla, como extensão da mesa ou superfície de fixação vertical, a partir de 1000 mm é necessário suporte através 
de uma perna de mesa (Casquilho de redução 000542 necessário), considere mais instruções de utilização para o artigo online! Tolerância de nivelamento < 0,9 mm / 1000 mm

Versão: Comprimento: (a)Largura: (b) Altura: (c) Peso: 
4-AR22024050.V grelha 50 mm 500 mm 200 mm 150 mm 5,70 kg 118,00 € �

4-AR22024050.VL grelha 50 mm Furo oblongo 500 mm 200 mm 150 mm 5,53 kg 121,00 € �

4-AR22024080.V grelha 50 mm 800 mm 200 mm 150 mm 8,90 kg 184,00 € �

4-AR22024080.VL grelha 50 mm Furo oblongo 800 mm 200 mm 150 mm 8,53 kg 190,00 € �

4-AR22024100.V grelha 50 mm 1.000 mm 200 mm 150 mm 11,30 kg 229,00 € �

4-AR22024100.VL grelha 50 mm Furo oblongo 1.000 mm 200 mm 150 mm 10,89 kg 237,00 € �

4-AR22024120.V grelha 50 mm 1.200 mm 200 mm 150 mm 13,50 kg 272,00 € �

4-AR22024120.VL grelha 50 mm Furo oblongo 1.200 mm 200 mm 150 mm 13,01 kg 281,00 € �

4-AR22024150.V grelha 50 mm 1.500 mm 200 mm 150 mm 16,80 kg 340,00 € �

4-AR22024150.VL grelha 50 mm Furo oblongo 1.500 mm 200 mm 150 mm 16,32 kg 352,00 € �

4-AR22024200.V grelha 50 mm 2.000 mm 200 mm 150 mm 22,40 kg 450,00 € �

4-AR22024200.VL grelha 50 mm Furo oblongo 2.000 mm 200 mm 150 mm 21,68 kg 465,00 € �

� = Artigo de stock � = Artigo a consultar Mais explicações na página 3
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AP220602.N AP220605.N

Perfis de alumínio & Acessórios

Grandes componentes tornados mais leves e económicos para si! Mova 
componentes de grandes dimensões sem ponte rolante ou empilhador.

Acessórios de fixação leves

O uso de alumínio fornece uma superfície de aperto leve e 
resistente, 75 a 90% mais leve que as ferramentas de aperto 
convencionais. Graças à sua leveza, poderá fixar manualmente 
peças em alumínio de grandes dimensões.

Acessórios adequados

Para a fixação de perfis de alumínio, recomendamos os nossos pinos de 
fixação sem ranhura, que permitem uma utilização mais fácil nos furos 
graças à sua superfície lisa. Ao usar grampos em perfis de alumínio, 
recomendamos adaptadores para compensar a menor espessura do 
material. Recomendamos o adaptador de mesa para fixação frontal dos 
perfis de alumínio.

Informações detalhadas sobre os produtos em:
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2-AP220399 2-AP220399.AT

2-AP220399 Adaptador para conexão de mesa para perfis de alumínio - nitrurado 77,00 € �

para fixar os perfis na frente, são inseridos no perfil por fixação, para fixação: 2x 220511, 3x AP220528 (não incluído na entrega)
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
163 mm 113 mm 70 mm 18 mm 3,03 kg

2-AP220399.AT Adaptador para conexão de mesa para perfis de alumínio - Alumínio-Titânio 77,00 € �

para fixar os perfis na frente, são inseridos no perfil por fixação, para fixação: 2x 220511, 3x AP220528 (não incluído na entrega)
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
163 mm 113 mm 70 mm 18 mm 1,10 kg

MS=Espessura do material; 

2-AP220605.N 2-AP220602.N

2-AP220605.N Adaptador para grampo de fixação basic - nitrurado 14,00 € �

para a utilização de grampos de fixação em perfis de alumínio, para grampos: 220610.1, 220630.1, 220615
Comprimento: (a) Ø: Peso: 
63 mm 35 mm 0,27 kg

2-AP220602.N Adaptador para grampo de fixação duplo - nitrurado 17,00 € �

para a utilização de grampos de fixação em perfis de alumínio, para grampos: 220610.1, 220630.1, 220615
Comprimento: (a) Ø: Peso: 
81 mm 35 mm 0,32 kg

Informações detalhadas sobre os produtos em:
www.siegmund.com/F-profile
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2-220590 2-220590.3 2-220590.4

2-220590 Parafuso de aperto plano duplo - Polido 53,00 € �

para conexão de 2 componentes, Curso de fixação aprox. 33-39 mm, recomendado para fixação de perfis de alumínio, sem ranhura O-ring para uma superfície lisa, Não pode ser utilizado para conexão de mesas e esquadros em forma U

Comprimento: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: ZK1: Peso: 
84 mm 22 mm 150,00 kN 25,00 Nm 15,00 Nm 10,00 kN 3,00 kN 0,33 kg

2-220590.3 Parafuso de aperto plano triplo - Polido 58,00 € �

para conexão de 3 componentes, Curso de fixação aprox. 51-57 mm, recomendado para fixação de perfis de alumínio, sem ranhura O-ring para uma superfície lisa, Não pode ser utilizado para conexão de mesas e esquadros em forma U

Comprimento: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: ZK1: Peso: 
102 mm 22 mm 150,00 kN 25,00 Nm 15,00 Nm 10,00 kN 3,00 kN 0,38 kg

2-220590.4 Parafuso de aperto plano quadruplo - Polido 64,00 € �

para fixação de 4 componentes, Curso de fixação aprox. 69-75 mm, recomendado para fixação de perfis de alumínio, sem ranhura O-ring para uma superfície lisa, Não pode ser utilizado para conexão de mesas e esquadros em forma U

Comprimento: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: ZK1: Peso: 
120 mm 22 mm 150,00 kN 25,00 Nm 15,00 Nm 10,00 kN 3,00 kN 0,43 kg

SK=Força de corte / cisalhamento; AM=Torque de aperto Aço; AM1=Torque de aperto Alumínio; ZK=Força de tração Aço; ZK1=Força de tração Alumínio; Torque de aperto dependente do material. 

2-220595 2-220595.3 2-220595.4

2-220595 Parafuso de aperto plano embutido duplo - Polido 43,00 € �

para conexão de 2 componentes, conexão escareada de componentes, Curso de fixação aprox. 33-39 mm, Não pode ser utilizado para conexão de mesas e esquadros em forma U, não é adequado para furos oblongos

Comprimento: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: ZK1: Peso: 
49 mm 22 mm 130,00 kN 25,00 Nm 15,00 Nm 6,00 kN 3,00 kN 0,12 kg

2-220595.3 Parafuso de aperto plano embutido triplo - Polido 48,00 € �

para conexão de 3 componentes, conexão escareada de componentes, Curso de fixação aprox. 51-57 mm, Não pode ser utilizado para conexão de mesas e esquadros em forma U, não é adequado para furos oblongos

Comprimento: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: ZK1: Peso: 
67 mm 22 mm 130,00 kN 25,00 Nm 15,00 Nm 6,00 kN 3,00 kN 0,18 kg

2-220595.4 Parafuso de aperto plano embutido quadruplo - Polido 53,00 € �

para fixação de 4 componentes, conexão escareada de componentes, Curso de fixação aprox. 69-75 mm, Não pode ser utilizado para conexão de mesas e esquadros em forma U, não é adequado para furos oblongos

Comprimento: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: ZK1: Peso: 
85 mm 22 mm 130,00 kN 25,00 Nm 15,00 Nm 6,00 kN 3,00 kN 0,23 kg

SK=Força de corte / cisalhamento; AM=Torque de aperto Aço; AM1=Torque de aperto Alumínio; ZK=Força de tração Aço; ZK1=Força de tração Alumínio; Torque de aperto dependente do material. 

� = Artigo de stock � = Artigo a consultar
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18 mm
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www.siegmund.com/F-bolt22
==

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

www.siegmund.com/F-bolt22

Parafusos

Para fixação e conexão de diferentes acessórios 
Siegmund e mesas de soldadura.

Diferentes tamanhos e estilos

Os nossos pinos de fixação são feitos em aço de 
alta liga endurecido para máxima resistência. 
Escolha entre uma ampla variedade de pinos de 
fixação rápida, pinos de conexão e muitos outros. 
Os pinos de fixação magnéticos estão disponíveis 
em alumínio.

Manuseamento rápido e simples

Os pinos de fixação podem ser facilmente 
fixos e soltos com a mão ou com uma 
chave sextavada. Nenhuma ferramenta 
adicional é necessária. Podem ser limpos, 
de forma fácil, a qualquer momento.

Várias áreas de aplicação

Os pinos sem ranhura para O-ring são ideais para 
uso com perfis de alumínio. Graças ao corpo liso 
do pino, podem ser fixos facilmente nos perfis de 
alumínio sem inclinação.

Informações detalhadas sobre os produtos em:

Parafuso duplo / Parafuso curto Parafuso triplo / Parafuso longo Parafuso quadruplo

Sextavado interior Sextavado exterior

Acessórios disponíveis online:
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2-220583 2-220584 2-220585

2-220583 Parafuso de ligação com colar duplo - Polido 23,00 € �

para conexão de 2 componentes, para conexão de mesas, esquadros forma U e perfis de alumínio, adequado para furos oblongos, conexão fixa de longo prazo
Comprimento: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
55 mm 22 mm 130,00 kN 20,00 Nm 20,00 Nm 15,00 kN 0,20 kg

2-220584 Parafuso de ligação com colar triplo - Polido 29,00 € �

para conexão de 3 componentes, para conexão de mesas, esquadros forma U e perfis de alumínio, adequado para furos oblongos, conexão fixa de longo prazo
Comprimento: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
73 mm 22 mm 130,00 kN 20,00 Nm 20,00 Nm 15,00 kN 0,27 kg

2-220585 Parafuso de ligação com colar quadruplo - Polido 35,00 € �

para conexão de 4 componentes, para conexão de mesas, esquadros forma U e perfis de alumínio, adequado para furos oblongos, conexão fixa de longo prazo
Comprimento: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
91 mm 22 mm 130,00 kN 20,00 Nm 20,00 Nm 15,00 kN 0,30 kg

SK=Força de corte / cisalhamento; AM=Torque de aperto Aço; AM1=Torque de aperto Alumínio; ZK=Força de tração; Torque de aperto dependente do material. 

2-220524 2-220525 2-220571 2-220573

2-220524 Pino de fixação Rápida Cabeça Rebaixada sem slot duplo - Polido 41,00 € �

para conexão de 2 componentes, saliência mínima, Não pode ser utilizado para conexão de mesas e esquadros em forma U, adequado para perfis de alumínio, adequado para furos oblongos
Comprimento: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
57 mm 22 mm 130,00 kN 15,00 Nm 6,00 Nm 15,00 kN 0,16 kg

2-220525 Pino de fixação Rápida Cabeça Rebaixada sem slot triplo - Polido 47,00 € �

para conexão de 3 componentes, saliência mínima, Não pode ser utilizado para conexão de mesas e esquadros em forma U, adequado para perfis de alumínio, adequado para furos oblongos
Comprimento: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
75 mm 22 mm 130,00 kN 15,00 Nm 6,00 Nm 15,00 kN 0,20 kg

2-220571 Pino de Fixação Rápida Ajustável sem slot curto - Polido 51,00 € �

Dimensão de aperto 18 – 36 mm, fixação de perfis de corte a laser personalizados, adequado para perfis de alumínio, aperto das peças de alumínio apenas com a mão, Não pode ser utilizado para conexão de mesas e esquadros em forma U

Comprimento: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
95 mm 22 mm 130,00 kN 15,00 Nm 6,00 Nm 15,00 kN 0,40 kg

2-220573 Pino de Fixação Rápida Ajustável sem slot longo - Polido 61,00 € �

Dimensão de aperto 36 – 54 mm, fixação de perfis de corte a laser personalizados, adequado para perfis de alumínio, aperto das peças de alumínio apenas com a mão, Não pode ser utilizado para conexão de mesas e esquadros em forma U

Comprimento: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
113 mm 22 mm 130,00 kN 15,00 Nm 6,00 Nm 15,00 kN 0,46 kg

SK=Força de corte / cisalhamento; AM=Torque de aperto Aço; AM1=Torque de aperto Alumínio; ZK=Força de tração; Torque de aperto dependente do material. 

� = Artigo de stock � = Artigo a consultar Mais explicações na página 3

= Escala
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2-220511 2-220513 2-220515

2-220511 Pino de Fixação Rápida sem slot duplo - Polido 44,00 € �

para conexão de 2 componentes, recomendado para fixação de perfis de alumínio, sem ranhura O-ring para uma superfície lisa, Não pode ser utilizado para conexão de mesas e esquadros em forma U

Comprimento: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
83 mm 22 mm 130,00 kN 15,00 Nm 6,00 Nm 15,00 kN 0,27 kg

2-220513 Pino de Fixação Rápida sem slot triplo - Polido 56,00 € �

para conexão de 3 componentes, recomendado para fixação de perfis de alumínio, sem ranhura O-ring para uma superfície lisa, Não pode ser utilizado para conexão de mesas e esquadros em forma U

Comprimento: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
101 mm 22 mm 130,00 kN 15,00 Nm 6,00 Nm 15,00 kN 0,32 kg

2-220515 Pino de Fixação Rápida sem slot quadruplo - Polido 67,00 € �

para fixação de 4 componentes, recomendado para fixação de perfis de alumínio, sem ranhura O-ring para uma superfície lisa, Não pode ser utilizado para conexão de mesas e esquadros em forma U

Comprimento: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
119 mm 22 mm 130,00 kN 15,00 Nm 6,00 Nm 15,00 kN 0,37 kg

SK=Força de corte / cisalhamento; AM=Torque de aperto Aço; AM1=Torque de aperto Alumínio; ZK=Força de tração; Torque de aperto dependente do material. 

2-AP220528 2-AP220529 2-AP220530

2-AP220528 Pino cabeça imbutida sem slot duplo - Polido 34,00 € �

para conexão de 2 componentes, conexão escareada de componentes, apenas para fixação de perfis de alumínio, aperto das peças de alumínio apenas com a mão
Comprimento: (a) Ø: SK: AM1: ZK: Peso: 
50 mm 22 mm 130,00 kN 6,00 Nm 2,00 kN 0,13 kg

2-AP220529 Pino cabeça imbutida sem slot triplo - Polido 41,00 € �

para conexão de 3 componentes, conexão escareada de componentes, apenas para fixação de perfis de alumínio, aperto das peças de alumínio apenas com a mão
Comprimento: (a) Ø: SK: AM1: ZK: Peso: 
68 mm 22 mm 130,00 kN 6,00 Nm 2,00 kN 0,18 kg

2-AP220530 Pino cabeça imbutida sem slot quadruplo - Polido 47,00 € �

para fixação de 4 componentes, conexão escareada de componentes, apenas para fixação de perfis de alumínio, aperto das peças de alumínio apenas com a mão
Comprimento: (a) Ø: SK: AM1: ZK: Peso: 
86 mm 22 mm 130,00 kN 6,00 Nm 2,00 kN 0,23 kg

SK=Força de corte / cisalhamento; AM1=Torque de aperto Alumínio; ZK=Força de tração Aço; Torque de aperto dependente do material. 

Informações detalhadas sobre os produtos em:
www.siegmund.com/F-profile
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2-220540 2-220560.N 2-220561 2-220740

2-220540 Pino Posicionador - Polido 14,00 € �

substitui um segundo pino de fixação com melhor relação custo-benefício, Não pode ser utilizado para conexão de mesas e esquadros em forma U
Comprimento: (a) Ø: SK: AM: ZK: Peso: 
56 mm 22 mm  -  -  - 0,21 kg

2-220560.N Pino de Conexão curto - nitrurado 19,00 € �

para conexão de 2 componentes, para conexão de mesas e esquadros em forma U, não é adequado para perfis de alumínio, não é adequado para furos oblongos, conexão fixa de longo prazo

Comprimento: (a) Ø: SK: AM: ZK: Peso: 
36 mm 22 mm 120,00 kN 15,00 Nm 6,00 kN 0,06 kg

2-220561 Pino de Conexão longo - Polido 25,00 € �

para conexão de 3 componentes, para conexão de mesas e esquadros em forma U, não é adequado para perfis de alumínio, não é adequado para furos oblongos, conexão fixa de longo prazo

Comprimento: (a) Ø: SK: AM: ZK: Peso: 
54 mm 22 mm 120,00 kN 15,00 Nm 6,00 kN 0,12 kg

2-220740 Pino de Fixação Magnético 60 - Alumínio 22,00 € �

Comprimento do veio 18 mm, fixação sem o recurso a outros acessórios, adequado para peças sensíveis à pressão ou quando não é possível contraparte
Comprimento: (a) Ø: SK: AM: ZK: Peso: 
60 mm 22 mm  -  -  - 0,06 kg

SK=Força de corte / cisalhamento; AM=Torque de aperto Aço; ZK=Força de tração; Torque de aperto dependente do material. 

� = Artigo de stock � = Artigo a consultar Mais explicações na página 3

= Proteção anti-riscos = Proteção contra respingos 
de solda = Proteção contra corrosão = Alumínio
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2-220510 2-220532 2-220533

2-220510 Pino de Fixação Rápida curto - Polido 44,00 € �

para conexão de 2 componentes, Não pode ser utilizado para conexão de mesas e esquadros em forma U
Comprimento: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
83 mm 22 mm 130,00 kN 15,00 Nm 6,00 Nm 15,00 kN 0,27 kg

2-220532 Pino Universal Comfort curto - Polido 48,00 € �

para conexão de 2 componentes, Curso de fixação 33-39 mm, Não pode ser utilizado para conexão de mesas e esquadros em forma U
Comprimento: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
93 mm 22 mm 150,00 kN 15,00 Nm 6,00 Nm 15,00 kN 0,35 kg

2-220533 Pino Universal Comfort longo - Polido 54,00 € �

para conexão de 3 componentes, Curso de fixação 51-57 mm, Não pode ser utilizado para conexão de mesas e esquadros em forma U
Comprimento: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
111 mm 22 mm 130,00 kN 15,00 Nm 6,00 Nm 15,00 kN 0,41 kg

SK=Força de corte / cisalhamento; AM=Torque de aperto Aço; AM1=Torque de aperto Alumínio; ZK=Força de tração; Torque de aperto dependente do material. 

2-220528 2-220529

2-220528 Pino cabeça imbutida curto - Polido 41,00 € �

para conexão de 2 componentes, Não pode ser utilizado para conexão de mesas e esquadros em forma U, conexão escareada de componentes, não é adequado para perfis de alumínio, não é adequado para furos oblongos

Comprimento: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
49 mm 22 mm 130,00 kN 15,00 Nm  - 6,00 kN 0,12 kg

2-220529 Pino cabeça imbutida longo - Polido 47,00 € �

para conexão de 3 componentes, Não pode ser utilizado para conexão de mesas e esquadros em forma U, conexão escareada de componentes, não é adequado para perfis de alumínio, não é adequado para furos oblongos

Comprimento: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
67 mm 22 mm 130,00 kN 15,00 Nm  - 6,00 kN 0,16 kg

SK=Força de corte / cisalhamento; AM=Torque de aperto Aço; AM1=Torque de aperto Alumínio; ZK=Força de tração; Torque de aperto dependente do material. 

Informações detalhadas sobre os produtos em:
www.siegmund.com/F-bolt22
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2-220610.1 2-220630.1 2-220615 2-220604.1

2-220610.1 Grampo de fixação Profissional - Polido / nitrurado 68,00 € �

prisma intercambiável, Extremidade do veio roscado com esfera de diâmetro 10 mm, Barra vertical reforçada
Força máxima de retenção Largura: (b) Altura: (c) Peso: 
3,5 kN 220 mm 300 mm 2,70 kg

2-220630.1 Grampo de fixação Profissional 45°/90° - nitrurado 64,00 € �

prisma intercambiável, Extremidade do veio roscado com esfera de diâmetro 10 mm, rotação livre entre 0°-360°, Barra vertical reforçada
Força máxima de retenção Largura: (b) Altura: (c) Peso: 
3,5 kN  - 300 mm 2,21 kg

2-220615 Grampo de Aperto Rápido Professional - Polido / nitrurado 103,00 € �

Barra vertical reforçada
Força máxima de retenção Largura: (b) Altura: (c) Peso: 
3,5 kN 275 mm 300 mm 2,70 kg

2-220604.1 Fixação de tubo Universal - Polido / nitrurado 75,00 € �

prisma intercambiável, Extremidade do veio roscado com esfera de diâmetro 10 mm, fixação com um ângulo de +/- 42°, Fixação com anel de ajuste
Força máxima de retenção Largura: (b) Altura: (c) Peso: 
1,4 kN 265 mm 210 mm 1,91 kg

2-220618 2-220650 2-220650.A 2-220650.PA

2-220618 Casquilho Roscado - Polido 8,00 € �

para 220610.1, Rosca Acme trapezoidal 16 x 4 mm para fuso sistema 22, utilizável em todos os furos
Altura: (c) Ø: Peso: 
22 mm 24 mm 0,03 kg

2-220650 Prisma Duo Ø 40 - Polido 18,00 € �

para veio com esfera de diâmetro 10 mm, compatível com furos 22 mm e grampos
Altura: (c) Ø: Peso: 
27 mm 40 mm 0,13 kg

2-220650.A Prisma Duo Ø 40 - Alumínio 20,00 € �

para veio com esfera de diâmetro 10 mm, compatível com furos 22 mm e grampos
Altura: (c) Ø: Peso: 
27 mm 40 mm 0,06 kg

2-220650.PA Prisma Duo Ø 40 - Poliamida 19,00 € �

para veio com esfera de diâmetro 10 mm, compatível com furos 22 mm e grampos, para superfícies suscetíveis a riscos
Altura: (c) Ø: Peso: 
27 mm 40 mm 0,02 kg

� = Artigo de stock � = Artigo a consultar Mais explicações na página 3

= Alumínio = Poliamida
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Grampos & Acessórios

Soluções inovadoras para fixação e montagem 
de peças em mesas de soldadura Siegmund.

Diferentes tamanhos e estilos

Sejam grampos clássicos ou versões de fixação 
rápida – a Siegmund oferece os elementos de 
fixação certos para cada projeto. Escolha entre 
diferentes tamanhos, tipos e manivelas.

Manuseamento rápido e simples

Com alguns simples passos, poderá posicionar 
os grampos de fixação e grampos de aperto 
rápido Siegmund na grelha de furos e fixar as 
peças a trabalhar.

Prismas e peças de reposição

Oferecemos vários prismas e peças de reposição 
para diversos grampos. Por exemplo, prismas de 
poliamida para trabalhos em aço inoxidável ou barras 
horizontais / verticais com maior comprimento para 
cobrir uma área de trabalho maior.

Informações detalhadas sobre os produtos em:

Acessórios disponíveis online:
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= Poliamida
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2-220657.1 2-220658.E 2-220659.PA

2-220657.1 Prisma para Grampos de Fixação - Polido 10,00 € �

para veio com esfera de diâmetro 10 mm, compatível com furos 22 mm e grampos
Altura: (c) Ø: Peso: 
20 mm 40 mm 0,05 kg

2-220658.E Prisma para Grampos de Fixação - Aço Inox 14,00 € �

para veio com esfera de diâmetro 10 mm, compatível com furos 22 mm e grampos, para superfícies suscetíveis a riscos (prevenção de ferrugem)
Altura: (c) Ø: Peso: 
20 mm 40 mm 0,04 kg

2-220659.PA Prisma para Grampos de Fixação - Poliamida 9,00 € �

para veio com esfera de diâmetro 10 mm, compatível com furos 22 mm e grampos, para superfícies suscetíveis a riscos
Altura: (c) Ø: Peso: 
20 mm 40 mm 0,01 kg

2-220706 2-220707

2-220706 Grampos de aperto rápido 100 70,00 € �

Braço de Fixação com 100 mm, Curso de fixação 0-100 mm, Montagem em Sistema de furos
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) Peso: 
340 mm 30 mm 150 mm 1,20 kg

2-220707 Grampos de aperto rápido 160 70,00 € �

Braço de Fixação com 160 mm, curso do grampo 0-140 mm, Montagem em Sistema de furos
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) Peso: 
360 mm 30 mm 150 mm 1,20 kg

Informações detalhadas sobre os produtos em:
www.siegmund.com/F-clamp22
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2-220648.1 2-220648.1.A 2-220648.1.PA 2-220645.1 2-220645.1.A 2-220645.1.PA

2-220648.1 Prisma Ø 50 135° com colar com rosca - Polido 31,00 € �

Rosca M10 para, por exemplo, extensões de prisma artigo No. 220649, para tubos até Ø 80 mm
Altura: (c) Ø: Peso: 
20 mm 50 mm 0,26 kg

2-220648.1.A Prisma Ø 50 135° com colar com rosca - Alumínio 36,00 € �

Rosca M10 para, por exemplo, extensões de prisma artigo No. 220649, para tubos até Ø 80 mm
Altura: (c) Ø: Peso: 
20 mm 50 mm 0,16 kg

2-220648.1.PA Prisma Ø 50 135° com colar com rosca - Poliamida 40,00 € �

Rosca M10 para, por exemplo, extensões de prisma artigo No. 220649, para superfícies suscetíveis a riscos, para tubos até Ø 80 mm
Altura: (c) Ø: Peso: 
20 mm 50 mm 0,08 kg

2-220645.1 Prisma Vario Ø 50 90° / 120° com colar com rosca - Polido 42,00 € �

Rosca M10 para, por exemplo, extensões de prisma artigo No. 220649, para tubos redondos e quadrados até Ø 50 mm
Altura: (c) Ø: Peso: 
20 mm 50 mm 0,30 kg

2-220645.1.A Prisma Vario Ø 50 90° / 120° com colar com rosca - Alumínio 42,00 € �

Rosca M10 para, por exemplo, extensões de prisma artigo No. 220649, para tubos redondos e quadrados até Ø 50 mm
Altura: (c) Ø: Peso: 
20 mm 50 mm 0,15 kg

2-220645.1.PA Prisma Vario Ø 50 90° / 120° com colar com rosca - Poliamida 42,00 € �

Rosca M10 para, por exemplo, extensões de prisma artigo No. 220649, para superfícies suscetíveis a riscos, para tubos redondos e quadrados até Ø 50 mm
Altura: (c) Ø: Peso: 
20 mm 50 mm 0,08 kg

2-220651.1 2-220651.1.A 2-220651.1.PA

2-220651.1 Prisma Ø 60 135° com colar com rosca - Polido 34,00 € �

Rosca M10 para, por exemplo, extensões de prisma artigo No. 220649, para tubos até Ø 80 mm
Altura: (c) Ø: Peso: 
30 mm 60 mm 0,58 kg

2-220651.1.A Prisma Ø 60 135° com colar com rosca - Alumínio 40,00 € �

Rosca M10 para, por exemplo, extensões de prisma artigo No. 220649, para tubos até Ø 80 mm
Altura: (c) Ø: Peso: 
30 mm 60 mm 0,32 kg

2-220651.1.PA Prisma Ø 60 135° com colar com rosca - Poliamida 42,00 € �

Rosca M10 para, por exemplo, extensões de prisma artigo No. 220649, para superfícies suscetíveis a riscos, para tubos até Ø 80 mm
Altura: (c) Ø: Peso: 
30 mm 60 mm 0,13 kg

� = Artigo de stock � = Artigo a consultar Mais explicações na página 3

= Alumínio = Poliamida
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Prismas & Suportes

Superfícies estáveis   para tubos e componentes de 
todos os tipos com prismas e suportes da Siegmund.

Trabalhando com tubos

Os prismas criam superfícies de suporte estáveis   para 
tubos de todos os tipos. Cada prisma é fornecido com 
um colar aparafusado que permite a sua fixação nos 
furos. O colar pode ser simplesmente desaparafusado 
para um posicionamento livre, independentemente da 
grelha dos furos. Escolha entre diferentes diâmetros e 
ângulos de suporte.

Diferentes materiais

Cada prisma está disponível na versão nitrurada 
(protegida contra projeções de soldadura), alumínio 
(processamento de aço inoxidável) e poliamida 
(processamento de alumínio e aço inoxidável).

Extensão e equilíbrio

Os suportes podem ser usados   como 
extensões de prismas ou outros 
componentes, como grampos, ou para 
compensar diferenças de altura.

Informações detalhadas sobre os produtos em:
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2-220649 2-220649.1 2-220649.2 2-220649.3

2-220649 Extensão de Prismas 25 - Polido 10,00 € �

compatível com prismas, conjunto de suporte 220821 e suporte de parafuso 220822
Comprimento: (a) Ø: Peso: 
25 mm 22 mm 0,07 kg

2-220649.1 Extensão de Prismas 50 - Polido 19,00 € �

compatível com prismas, conjunto de suporte 220821 e suporte de parafuso 220822
Comprimento: (a) Ø: Peso: 
50 mm 22 mm 0,14 kg

2-220649.2 Extensão de Prismas 100 - Polido 23,00 € �

compatível com prismas, conjunto de suporte 220821 e suporte de parafuso 220822
Comprimento: (a) Ø: Peso: 
100 mm 22 mm 0,28 kg

2-220649.3 Extensão de Prismas 150 - Polido 26,00 € �

compatível com prismas, conjunto de suporte 220821 e suporte de parafuso 220822
Comprimento: (a) Ø: Peso: 
150 mm 22 mm 0,42 kg

2-220669 2-220821 2-220821.1 2-220821.2

2-220669 Prisma roscado com parafuso de cabeça cónica - Polido 8,00 € �

para instalação de prismas em furos
Comprimento: (a) Altura: (c) Ø: Peso: 
12 mm  - 22 mm 0,04 kg

2-220821 Jogo de Suporte 11-peças - Polido 53,00 € �

compensação de diferenças de altura entre 1-100 mm, com rosca M10
Comprimento: (a) Altura: (c) Ø: Peso: 
 - 125 mm 50 mm 2,01 kg

2-220821.1 Torre para Suportes - Polido 26,00 € �

superfície de suporte variável, com rosca M10
Comprimento: (a) Altura: (c) Ø: Peso: 
 - 125 mm 50 mm 0,39 kg

2-220821.2 Jogo de Anilhas 26,00 € �

espessura dos discos 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 20 / 40 / 50 mm incl. disco 1/10" - 2,54 mm
Comprimento: (a) Altura: (c) Ø: Peso: 
 -  - 50 mm 1,62 kg

� = Artigo de stock � = Artigo a consultar Mais explicações na página 3

= Alumínio = Poliamida = Escala

a
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2-220647.1 2-220647.1.A 2-220647.1.PA 2-220652.1 2-220652.1.A 2-220652.1.PA

2-220647.1 Prisma Ø 80 90° com colar com rosca - Polido 42,00 € �

Rosca M10 para, por exemplo, extensões de prisma artigo No. 220649, para tubos redondos e quadrados até Ø 100 mm
Altura: (c) Ø: Peso: 
40 mm 80 mm 1,07 kg

2-220647.1.A Prisma Ø 80 90° com colar com rosca - Alumínio 48,00 € �

Rosca M10 para, por exemplo, extensões de prisma artigo No. 220649, para tubos redondos e quadrados até Ø 100 mm
Altura: (c) Ø: Peso: 
40 mm 80 mm 0,57 kg

2-220647.1.PA Prisma Ø 80 90° com colar com rosca - Poliamida 51,00 € �

Rosca M10 para, por exemplo, extensões de prisma artigo No. 220649, para superfícies suscetíveis a riscos, para tubos redondos e quadrados até Ø 100 mm
Altura: (c) Ø: Peso: 
40 mm 80 mm 0,20 kg

2-220652.1 Prisma Ø 120 157° com colar com rosca - Polido 54,00 € �

Rosca M10 para, por exemplo, extensões de prisma artigo No. 220649, para tubos até Ø 400 mm
Altura: (c) Ø: Peso: 
30 mm 120 mm 1,74 kg

2-220652.1.A Prisma Ø 120 157° com colar com rosca - Alumínio 70,00 € �

Rosca M10 para, por exemplo, extensões de prisma artigo No. 220649, para tubos até Ø 400 mm
Altura: (c) Ø: Peso: 
30 mm 120 mm 0,91 kg

2-220652.1.PA Prisma Ø 120 157° com colar com rosca - Poliamida 76,00 € �

Rosca M10 para, por exemplo, extensões de prisma artigo No. 220649, para superfícies suscetíveis a riscos, para tubos até Ø 400 mm
Altura: (c) Ø: Peso: 
30 mm 120 mm 0,30 kg

2-220822 2-220824

2-220822 Base Roscada Ø 80 - Polido 65,00 € �

ajuste fino de altura entre 75-110 mm, combinável com o conjunto de suporte 220821 e extensão de prisma
Altura: (c) Ø: Peso: 
75 - 110 mm 80 mm 2,44 kg

2-220824 Suporte com altura ajustável com escala - Polido 51,00 € �

incluído Parafuso de ajuste, ajuste infinito de altura entre 20-105 mm, perno roscado para conexão com prismas
Altura: (c) Ø: Peso: 
134 mm 45 mm 0,52 kg

Informações detalhadas sobre os produtos em:
www.siegmund.com/F-prism22
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2-220910 2-280980 2-220820 2-220820.10

2-220910 Carro para Acessórios - Revestido a pó 793,00 € �

Peso max. total 240 kg
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) Ø: Peso: 
650 mm 900 mm 1.020 mm  - 50,00 kg

2-280980 Parede de proteção de solda 213,00 € �

montagem com 2 pinos de fixação (16: 000520, 22: 002822, 28: 280511), relacionado com a produção à prova de riscos, Outras cores pintadas disponíveis por pedido
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) Ø: Peso: 
1.600 mm 50 mm 800 mm  - 23,00 kg

2-220820 Escova Ø 24 com capa de proteção 20,00 € �

para limpeza dos furos
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) Ø: Peso: 
 -  -  - 24 mm 0,06 kg

2-220820.10 Escova Ø 24 para a broca / 10-Pack 64,00 € �

para limpeza dos furos
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) Ø: Peso: 
 -  -  - 24 mm 0,06 kg

2-220852 2-220920 2-000810

2-220852 Chave sextavada Dimensão 5 17,00 € �

amarelo
Altura: (c) Peso: 
 - 0,09 kg

2-220920 Suporte para tocha de soldadura - Polido 26,00 € �

pode ser posicionado no furo
Altura: (c) Peso: 
200 mm 0,36 kg

2-000810 Conetor de Massa Komfort 51,00 € �

garante 100% de contacto à mesa de soldadura, Montagem em Sistema de furos, Capacidade até 500 Amperes, Secção do cabo 70-95 mm².
Altura: (c) Peso: 
 - 0,66 kg

� = Artigo de stock � = Artigo a consultar

c
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Acessórios

Acessórios Siegmund – soluções práticas 
que facilitam o seu trabalho diário.

Acessórios práticos

Oferecemos-lhe soluções para todas as áreas – mesmo as mais pequenas. Não importa se procura um 
suporte flexível e posicionável para a sua tocha de soldadura ou se deseja criar duas áreas de trabalho 
numa mesa de soldadura. Os nossos práticos acessórios oferecem inúmeras possibilidades.

Informações detalhadas sobre os produtos em:
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= Proteção anti-riscos = Proteção contra respingos 
de solda = Proteção contra corrosão
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2-000830.N 2-000835.N

2-000830.N Placa de transporte com Placa de Fixação - nitrurado 62,00 € �

capacidade de carga 1800 kg (com 2x 280511), capacidade de carga 1000 kg (com 2x 002822), para um transporte seguro das mesas de soldadura e elementos pesados Siegmund, considere mais instruções de utilização para o artigo online!

Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) Peso: 
150 mm 150 mm 25 mm 4,70 kg

2-000835.N Placa de transporte - nitrurado 110,00 € �

capacidade de carga 2500 kg (com 2x 280511), capacidade de carga 1000 kg (com 2x 002822), capacidade de carga 700 kg (com 2x 160511), para um transporte seguro das mesas de soldadura e elementos pesados Siegmund, considere mais instruções de utilização para o artigo online!

Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) Peso: 
200 mm 100 mm 165 mm 4,50 kg

Informações detalhadas sobre os produtos em:
www.siegmund.com/F-accessories22
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2-280401.N 2-280402.N 2-280403.N

2-280401.N Batente Excêntrico Ø 60 - nitrurado 23,00 € �

para situações em que o espaço é limitado, torção infinita
Ø: MS: (d) Peso: 
60 mm 25 mm 0,42 kg

2-280402.N Batente Excêntrico Ø 60 com rosca M10 - nitrurado 28,00 € �

para conexão massa, torção infinita
Ø: MS: (d) Peso: 
60 mm 25 mm 0,41 kg

2-280403.N Batente Excêntrico Ø 100 - nitrurado 28,00 € �

também pode ser utilizado como superfície de suporte, torção infinita
Ø: MS: (d) Peso: 
100 mm 25 mm 1,40 kg

MS=Espessura do material; 

2-280416 2-280412 2-280410.N 2-280410.A

2-280416 Batente Versátil 25x140 Aço - Galvanizado 25,00 € �

Furo oblongo, para situações em que o espaço é limitado
Comprimento: (a) Largura: (b) MS: (d) WS: VB: Peso: 
140 mm 40 mm 25 mm 6 mm 100 mm 0,37 kg

2-280412 Batente Versátil 25x156 - Alumínio 24,00 € �

Furo oblongo, para processos com aço inoxidável, para situações em que o espaço é limitado
Comprimento: (a) Largura: (b) MS: (d) WS: VB: Peso: 
156 mm 52 mm 25 mm 12 mm 100 mm 0,30 kg

2-280410.N Batente Universal 150 L - nitrurado 41,00 € �

Furo oblongo
Comprimento: (a) Largura: (b) MS: (d) WS: VB: Peso: 
150 mm 50 mm 25 mm  - 100 mm 0,78 kg

2-280410.A Batente Universal 150 L - Alumínio 43,00 € �

Furo oblongo, para processos com aço inoxidável
Comprimento: (a) Largura: (b) MS: (d) WS: VB: Peso: 
150 mm 50 mm 25 mm  - 100 mm 0,30 kg

MS=Espessura do material; WS=espessura da parede; VB=ajuste; 

� = Artigo de stock � = Artigo a consultar Mais explicações na página 3

= Proteção anti-riscos = Proteção contra respingos 
de solda = Proteção contra corrosão = Alumínio = Escala
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Batentes

Possibilidades de fixação versáteis de fácil 
utilização com os batentes Siegmund.

Diferentes tamanhos e estilos

Quer exista pouco espaço ou trabalhos de posicionamento 
com grandes componentes – escolha entre uma ampla 
variedade de comprimentos. Quase todas as nossas 
ferramentas são nitruradas e oferecem superfícies sem 
desgaste, resistentes à corrosão e de longa duração.

Utilização rápida e fácil

A combinação de furos redondos e oblongos 
oferece possibilidades de fixação fixas e ajustáveis. 
Muitas das nossas ferramentas são equipadas 
com uma escala para um posicionamento preciso. 
Recomendamos os nossos pinos de fixação rápida 
para fixações em mesas de soldadura ou batentes 
e esquadros.

Cantos e arestas arredondados

Os raios nos cantos e arestas conferem aos 
acessórios uma boa proteção, reduzindo estragos 
nos seus componentes ou outros acessórios 
Siegmund durante a montagem. Reduzem ainda o 
risco de ferimentos e danos durante o transporte.

Informações detalhadas sobre os produtos em:
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2-280407.N 2-280408.N 2-280409.N 2-280455.N

2-280407.N Batente Universal 100 - nitrurado 26,00 € �

2 furos, espaçamento dos furos de 50 mm
Comprimento: (a) Largura: (b) MS: (d) Peso: 
100 mm 50 mm 25 mm 0,75 kg

2-280408.N Batente Universal 150 - nitrurado 33,00 € �

3 furos, espaçamento dos furos de 50 mm
Comprimento: (a) Largura: (b) MS: (d) Peso: 
150 mm 50 mm 25 mm 1,10 kg

2-280409.N Batente Universal 250 - nitrurado 48,00 € �

5 furos, espaçamento dos furos de 50 mm
Comprimento: (a) Largura: (b) MS: (d) Peso: 
250 mm 50 mm 25 mm 1,80 kg

2-280455.N Esquadro de Ajuste Angular - nitrurado 57,00 € �

inclui 2x espaçador, Ajuste infinito entre 0-90°
Comprimento: (a) Largura: (b) MS: (d) Peso: 
250 mm 250 mm 5 mm 1,50 kg

MS=Espessura do material; 

2-280422.N 2-280424.N 2-280444 2-280445

2-280422.N Batente Universal 325 L - nitrurado 64,00 € �

3 furos
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) MS: (d) VB: Peso: 
325 mm 50 mm  - 25 mm 100 mm 2,10 kg

2-280424.N Batente Universal 525 L - nitrurado 79,00 € �

7 furos
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) MS: (d) VB: Peso: 
525 mm 50 mm  - 25 mm 100 mm 3,50 kg

2-280444 Esquadro Plano 500 grande - Polido 218,00 € �

5 furos, para configuração de 90 graus
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) MS: (d) VB: Peso: 
500 mm 375 mm 100 mm 25 mm  - 12,00 kg

2-280445 Esquadro Plano 175 pequeno - Polido 87,00 € �

3 furos
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) MS: (d) VB: Peso: 
175 mm 175 mm 50 mm 25 mm  - 1,85 kg

MS=Espessura do material; VB=ajuste; 

� = Artigo de stock � = Artigo a consultar Mais explicações na página 3

= Proteção anti-riscos = Escala = Proteção contra respingos 
de solda = Proteção contra corrosão = Alumínio
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2-280420.N 2-280420.A 2-280410.1.N 2-280410.2.N

2-280420.N Batente Universal 225 L - nitrurado 62,00 € �

combinável com prismas e adaptadores
Comprimento: (a) Largura: (b) MS: (d) VB: Peso: 
225 mm 50 mm 25 mm 100 mm 1,40 kg

2-280420.A Batente Universal 225 L - Alumínio 62,00 € �

para processos com aço inoxidável, combinável com prismas e adaptadores
Comprimento: (a) Largura: (b) MS: (d) VB: Peso: 
225 mm 50 mm 25 mm 100 mm 0,55 kg

2-280410.1.N Batente Universal 200 L - nitrurado 48,00 € �

Furo oblongo
Comprimento: (a) Largura: (b) MS: (d) VB: Peso: 
200 mm 50 mm 25 mm 150 mm 1,00 kg

2-280410.2.N Batente Universal 250 L - nitrurado 51,00 € �

Furo oblongo
Comprimento: (a) Largura: (b) MS: (d) VB: Peso: 
250 mm 50 mm 25 mm 200 mm 1,20 kg

MS=Espessura do material; VB=ajuste; 

2-280421 2-280426.N 2-280427.N

2-280421 Batente Universal 225 L FDS com elemento de pressão de mola - Polido 62,00 € �

com elemento de pressão de mola
Comprimento: (a) Largura: (b) MS: (d) VB: Peso: 
225 mm 50 mm 25 mm 100 mm 1,40 kg

2-280426.N Batente Universal 300 - nitrurado 62,00 € �

3 furos
Comprimento: (a) Largura: (b) MS: (d) VB: Peso: 
300 mm 50 mm 25 mm 100 mm 1,85 kg

2-280427.N Batente Universal 500 - nitrurado 83,00 € �

7 furos
Comprimento: (a) Largura: (b) MS: (d) VB: Peso: 
500 mm 50 mm 25 mm 100 mm 3,30 kg

MS=Espessura do material; VB=ajuste; 

Informações detalhadas sobre os produtos em:
www.siegmund.com/F-stop28
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� = Artigo de stock � = Artigo a consultar Mais explicações na página 3

= Proteção anti-riscos = Proteção contra respingos 
de solda = Proteção contra corrosão
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2-280430.N 2-280432.N 2-280434.N

2-280430.N Batente Universal 500 S - nitrurado 86,00 € �

5 furos
Comprimento: (a) Largura: (b) MS: (d) VB: Peso: 
500 mm 100 mm 25 mm 200 mm 7,90 kg

2-280432.N Batente Universal 750 S - nitrurado 109,00 € �

10 furos
Comprimento: (a) Largura: (b) MS: (d) VB: Peso: 
750 mm 100 mm 25 mm 200 mm 12,10 kg

2-280434.N Batente Universal 1000 S - nitrurado 123,00 € �

15 furos
Comprimento: (a) Largura: (b) MS: (d) VB: Peso: 
1.000 mm 100 mm 25 mm 200 mm 16,30 kg

MS=Espessura do material; VB=ajuste; 

Informações detalhadas sobre os produtos em:
www.siegmund.com/F-stop28
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2-280105.N 2-280107.N 2-280109.N 2-280109.1.N

2-280105.N Esquadro de Fixação e Batente 75 L - nitrurado 51,00 € �

furo / furo
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
75 mm 50 mm 75 mm 25 mm 1,00 kg

2-280107.N Esquadro de Fixação - nitrurado 128,00 € �

para conectar mesas de soldadura com carris de apoio e fundação
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
75 mm 150 mm 75 mm 25 mm 2,90 kg

2-280109.N Esquadro de Fixação e Batente 175 SL - nitrurado 84,00 € �

furo / furo oblongo
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
175 mm 50 mm 75 mm 25 mm 1,40 kg

2-280109.1.N Esquadro de Fixação e Batente 175 ML - nitrurado 90,00 € �

furo / furo oblongo
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
175 mm 50 mm 125 mm 25 mm 1,80 kg

MS=Espessura do material; 

2-280110.N 2-280110.A 2-280115.N

2-280110.N Esquadro de Fixação e Batente 175 L - nitrurado 107,00 € �

furo / furo oblongo
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
175 mm 50 mm 175 mm 25 mm 1,95 kg

2-280110.A Esquadro de Fixação e Batente 175 L - Alumínio 119,00 € �

furo / furo oblongo
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
175 mm 50 mm 175 mm 25 mm 0,80 kg

2-280115.N Esquadro de Fixação e Batente 275 WL - nitrurado 117,00 € �

furo / furo oblongo 200
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
275 mm 50 mm 175 mm 25 mm 2,50 kg

MS=Espessura do material; 

� = Artigo de stock � = Artigo a consultar Mais explicações na página 3

= Proteção anti-riscos = Proteção contra respingos 
de solda = Proteção contra corrosão = Escala = Alumínio
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Esquadros

Fácil de trabalhar em três dimensões 
com os esquadros da Siegmund.

Diferentes tamanhos e estilos

Escolha entre uma ampla variedade de formas, 
variantes e tamanhos. Quase todas as nossas 
ferramentas são nitruradas e oferecem superfícies 
sem desgaste, resistentes à corrosão e de longa 
duração. Também oferecemos esquadros especiais 
em alumínio para trabalhos com aço inoxidável.

Trabalho facilitado em três dimensões

Seja como um batente para componentes ou 
como uma extensão de mesa – os esquadros de 
fixação Siegmund abrem possibilidades para 
uma fixação tridimensional. Muitas das nossas 
ferramentas são equipadas com uma escala para 
um posicionamento preciso. Recomendamos os 
nossos pinos de fixação rápida para fixações em 
mesas de soldadura ou batentes e esquadros.

Cantos e arestas arredondados

Os raios nos cantos e arestas conferem aos 
acessórios uma boa proteção, reduzindo estragos 
nos seus componentes ou outros acessórios 
Siegmund durante a montagem. Reduzem ainda o 
risco de ferimentos e danos durante o transporte.

Informações detalhadas sobre os produtos em:
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2-280124.N 2-280126.N 2-280130.N 2-280132.N

2-280124.N Esquadro de Fixação e Batente 300 GK esquerda - nitrurado 263,00 € �

encosto esquerdo, utilizável como extensão de mesa, para componentes pesados, material: GGG40, recomenda-se o pedido em pares
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
280 mm 95 mm 300 mm 27 mm 12,90 kg

2-280126.N Esquadro de Fixação e Batente 300 GK direita - nitrurado 263,00 € �

encosto à direita, utilizável como extensão de mesa, para componentes pesados, material: GGG40, recomenda-se o pedido em pares
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
280 mm 95 mm 300 mm 27 mm 12,90 kg

2-280130.N Esquadro de Fixação e Batente 500 GK esquerda - nitrurado 326,00 € �

encosto esquerdo, utilizável como extensão de mesa, para componentes pesados, material: GGG40, recomenda-se o pedido em pares
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
280 mm 95 mm 500 mm 27 mm 17,50 kg

2-280132.N Esquadro de Fixação e Batente 500 GK direita - nitrurado 326,00 € �

encosto à direita, utilizável como extensão de mesa, para componentes pesados, material: GGG40, recomenda-se o pedido em pares
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
280 mm 95 mm 500 mm 27 mm 17,50 kg

MS=Espessura do material; 

2-280134.N 2-280136.N 2-280144.N 2-280146.N

2-280134.N Esquadro de Fixação e Batente 600 GK esquerda - nitrurado 395,00 € �

encosto esquerdo, utilizável como extensão de mesa, para componentes pesados, material: GGG40, recomenda-se o pedido em pares
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
376 mm 95 mm 600 mm 27 mm 22,50 kg

2-280136.N Esquadro de Fixação e Batente 600 GK direita - nitrurado 395,00 € �

encosto à direita, utilizável como extensão de mesa, para componentes pesados, material: GGG40, recomenda-se o pedido em pares
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
376 mm 95 mm 600 mm 27 mm 22,50 kg

2-280144.N Esquadro de Fixação e Batente 800 GK esquerda - nitrurado 483,00 € �

encosto esquerdo, utilizável como extensão de mesa, para componentes pesados, material: GGG40, recomenda-se o pedido em pares
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
376 mm 95 mm 800 mm 27 mm 27,00 kg

2-280146.N Esquadro de Fixação e Batente 800 GK direita - nitrurado 483,00 € �

encosto à direita, utilizável como extensão de mesa, para componentes pesados, material: GGG40, recomenda-se o pedido em pares
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
376 mm 95 mm 800 mm 27 mm 27,00 kg

MS=Espessura do material; 

� = Artigo de stock � = Artigo a consultar Mais explicações na página 3

= Proteção anti-riscos = Proteção contra respingos 
de solda = Proteção contra corrosão = Escala

c

a
b

c

a
b

b a

c

b
a

c

b
a

c

b
a

c

168

28 Esquadros

2-280111.N 2-280113.N 2-280114.N 2-280112.N

2-280111.N Esquadro de Fixação e Batente 175 WL - nitrurado 107,00 € �

furo oblongo / furo oblongo 100, flexível em qualquer direção
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
175 mm 50 mm 175 mm 25 mm 1,80 kg

2-280113.N Esquadro de Fixação e Batente 175 VL - nitrurado 100,00 € �

furo / furo
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
175 mm 50 mm 175 mm 25 mm 2,40 kg

2-280114.N Esquadro de Fixação e Batente 200 L - nitrurado 129,00 € �

furo / furo oblongo
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
175 mm 50 mm 200 mm 25 mm 2,71 kg

2-280112.N Esquadro de Fixação e Batente 275 L - nitrurado 117,00 € �

furo / furo oblongo, esquadro e extensão de mesa para componentes leves
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
175 mm 50 mm 275 mm 25 mm 2,80 kg

MS=Espessura do material; 

2-280152.N 2-280162.N 2-280166.N 2-280167.N

2-280152.N Esquadro de Fixação e Batente 300 G - nitrurado 167,00 € �

encosto esquerdo, utilizável como extensão de mesa, material: GGG40
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
200 mm 75 mm 300 mm 27 mm 6,52 kg

2-280162.N Esquadro de Fixação e Batente 500 G - nitrurado 218,00 € �

encosto esquerdo, utilizável como extensão de mesa, material: GGG40
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
200 mm 75 mm 500 mm 27 mm 9,40 kg

2-280166.N Esquadro de Fixação e Batente 750 G esquerda - nitrurado 267,00 € �

encosto esquerdo, utilizável como extensão de mesa, material: GGG40
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
276 mm 85 mm 750 mm 27 mm 13,60 kg

2-280167.N Esquadro de Fixação e Batente 750 G direita - nitrurado 267,00 € �

encosto à direita, utilizável como extensão de mesa, material: GGG40
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
276 mm 85 mm 750 mm 27 mm 13,60 kg

MS=Espessura do material; 

Informações detalhadas sobre os produtos em:
www.siegmund.com/F-square28
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2-280164.N 2-280165.N 2-280195.N 2-280101.N

2-280164.N Esquadro de Fixação e Batente 500 G com ajuste angular esquerda - nitrurado 305,00 € �

utilizável como extensão de mesa, material: GGG40, recomenda-se o pedido em pares
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
276 mm 95 mm 500 mm 27 mm 11,50 kg

2-280165.N Esquadro de Fixação e Batente 500 G com ajuste angular direita - nitrurado 305,00 € �

utilizável como extensão de mesa, material: GGG40, recomenda-se o pedido em pares
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
276 mm 95 mm 500 mm 27 mm 11,50 kg

2-280195.N Base Móvel - nitrurado 339,00 € �

A combinação de um esquadro e base deslizante permite a disposição em dois eixos, material: GGG40
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
350 mm 300 mm 50 mm  - 16,00 kg

2-280101.N Esquadro Rotativo 275 - nitrurado 362,00 € �

ajuste infinito entre 0-180°
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
180 mm 250 mm 275 mm  - 10,20 kg

MS=Espessura do material; 

2-280190.N 2-280191.N 2-280170.N 2-280171.N

2-280190.N Conetor de Canto pequeno, Fundido - nitrurado 235,00 € �

extensão de mesa diagonal com um ângulo de 45°, material: GGG40
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) SL: (e) Peso: 
200 mm 150 mm 120 mm  - 11,80 kg

2-280191.N Conetor de Canto, Fundido - nitrurado 315,00 € �

extensão de mesa diagonal com um ângulo de 45°, material: GGG40
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) SL: (e) Peso: 
200 mm 200 mm 170 mm  - 15,70 kg

2-280170.N Esquadro de Fixação Mecânico - nitrurado 395,00 € �

inclui acessório de ajuste, ajuste angular entre 10° e 150°
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) SL: (e) Peso: 
 -  -  - 350 mm 14,50 kg

2-280171.N Esquadro Universal de Fixação Hidromecânica - nitrurado 655,00 € �

ajuste infinito entre 0-225°, chave sextavada correspondente 14 (280854) não incluída
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) SL: (e) Peso: 
 -  -  - 475 mm 23,00 kg

SL=Dimensão lateral; 

� = Artigo de stock � = Artigo a consultar Mais explicações na página 3

= Escala = Alumínio = Titânio = Proteção anti-riscos = Proteção contra respingos 
de solda = Proteção contra corrosão
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2-280120 2-280121 2-280138 2-280139

2-280120 Esquadro de Fixação e Batente 300 GK esquerda - Alumínio-Titânio 304,00 € �

utilizável como extensão de mesa, para componentes pesados, dureza do aço fundido nitrurado não é alcançada, recomenda-se o pedido em pares
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
280 mm 95 mm 300 mm 27 mm 5,00 kg

2-280121 Esquadro de Fixação e Batente 300 GK direita - Alumínio-Titânio 304,00 € �

utilizável como extensão de mesa, para componentes pesados, dureza do aço fundido nitrurado não é alcançada, recomenda-se o pedido em pares
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
280 mm 95 mm 300 mm 27 mm 5,00 kg

2-280138 Esquadro de Fixação e Batente 600 GK esquerda - Alumínio-Titânio 475,00 € �

utilizável como extensão de mesa, para componentes pesados, dureza do aço fundido nitrurado não é alcançada, recomenda-se o pedido em pares
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
376 mm 95 mm 600 mm 27 mm 8,70 kg

2-280139 Esquadro de Fixação e Batente 600 GK direita - Alumínio-Titânio 475,00 € �

utilizável como extensão de mesa, para componentes pesados, dureza do aço fundido nitrurado não é alcançada, recomenda-se o pedido em pares
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
376 mm 95 mm 600 mm 27 mm 8,70 kg

MS=Espessura do material; 

2-280140 2-280141 2-280148 2-280149

2-280140 Esquadro de Fixação e Batente 800 GK esquerda - Alumínio-Titânio 584,00 € �

utilizável como extensão de mesa, para componentes pesados, dureza do aço fundido nitrurado não é alcançada, recomenda-se o pedido em pares
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
376 mm 95 mm 800 mm 27 mm 10,40 kg

2-280141 Esquadro de Fixação e Batente 800 GK direita - Alumínio-Titânio 584,00 € �

utilizável como extensão de mesa, para componentes pesados, dureza do aço fundido nitrurado não é alcançada, recomenda-se o pedido em pares
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
376 mm 95 mm 800 mm 27 mm 10,40 kg

2-280148 Esquadro de Fixação e Batente 1200 GK esquerda - Alumínio-Titânio 923,00 € �

utilizável como extensão de mesa, para componentes pesados, dureza do aço fundido nitrurado não é alcançada, recomenda-se o pedido em pares
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
376 mm 95 mm 1.200 mm 27 mm 13,50 kg

2-280149 Esquadro de Fixação e Batente 1200 GK direita - Alumínio-Titânio 923,00 € �

utilizável como extensão de mesa, para componentes pesados, dureza do aço fundido nitrurado não é alcançada, recomenda-se o pedido em pares
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
376 mm 95 mm 1.200 mm 27 mm 13,50 kg

MS=Espessura do material; 

Informações detalhadas sobre os produtos em:
www.siegmund.com/F-square28
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Esquadro Forma U 200/100 furo oblongo - Plasma Nitrurado
com furo oblongo, para conexão de mesas (com pino de conexão 280560.N), como extensão da mesa e super estrutura vertical, a partir de 500 mm com orifícios de montagem para 
pernas da mesa, a partir de 1000 mm é necessário suporte através de uma perna de mesa

Comprimento: (a)Largura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
2-280311.P 500 mm 200 mm 100 mm 25 mm 40,00 kg 548,00 € �

2-280312.P 500 mm 200 mm 100 mm 25 mm 40,00 kg 548,00 € �

2-280321.P 1.000 mm 200 mm 100 mm 25 mm 72,00 kg 870,00 € �

2-280322.P 1.000 mm 200 mm 100 mm 25 mm 72,00 kg 870,00 € �

MS=Espessura do material; 

Esquadro Forma U 200/100 - Plasma Nitrurado
com grelha diagonal, para conexão de mesas (com pino de conexão 280560.N), como extensão da mesa e super estrutura vertical, a partir de 1000 mm com orifícios de montagem 
para pernas da mesa, a partir de 1000 mm é necessário suporte através de uma perna de mesa

Comprimento: (a)Largura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
2-280310.P 500 mm 200 mm 100 mm 25 mm 31,00 kg 452,00 € �

2-280320.P 1.000 mm 200 mm 100 mm 25 mm 75,00 kg 790,00 € �

2-280330.P 1.500 mm 200 mm 100 mm 25 mm 108,00 kg 1.195,00 € �

2-280340.P 2.000 mm 200 mm 100 mm 25 mm 141,00 kg 1.532,00 € �

MS=Espessura do material; 

� = Artigo de stock � = Artigo a consultar Mais explicações na página 3

= Proteção anti-riscos = Proteção contra respingos 
de solda = Proteção contra corrosão
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2-280300.N 2-280301.N 2-280285.P

2-280300.N Quadro de Suporte e Fixação, Fundido 300x200x100 direita - nitrurado 337,00 € �

encosto à direita, espaçamento dos furos de 50 mm, material: GGG40
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
300 mm 200 mm 100 mm 25 mm 19,50 kg

2-280301.N Quadro de Suporte e Fixação, Fundido 300x200x100 esquerda - nitrurado 337,00 € �

encosto esquerdo, espaçamento dos furos de 50 mm, material: GGG40
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
300 mm 200 mm 100 mm 25 mm 19,50 kg

2-280285.P Bloco de Fixação 400x350x200 - Plasma Nitrurado 760,00 € �

5 faces, espaçamento dos furos de 50 mm
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
400 mm 350 mm 200 mm 25 mm 60,00 kg

MS=Espessura do material; 

Rail de Fixação - Plasma Nitrurado
versátil elemento de conexão

Comprimento: (a)Largura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
2-280303.P 1.000 mm 100 mm 100 mm 25 mm 48,00 kg 757,00 € �

2-280303.1.P 2.000 mm 100 mm 100 mm 25 mm 95,00 kg 1.230,00 € �

2-280303.2.P 3.000 mm 100 mm 100 mm 25 mm 141,00 kg 1.992,00 € �

MS=Espessura do material; 

Informações detalhadas sobre os produtos em:
www.siegmund.com/F-square28

2-280302.N Esquadro Móvel - nitrurado 279,00 € �

extensão de mesa de quatro faces, configurador de mesa ou batente, material: GGG40
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
500 mm 100 mm 100 mm  - 15,80 kg

2-280302.N
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Esquadro Forma U 200/200 Premium Light - Aço Ferramenta 8.7 - Plasma Nitrurado
até 40% de redução de peso, para conexão de mesas (com pino de conexão 800562), como extensão da mesa e super estrutura vertical, para fixação com pinos 280511 é necessário o espaçador 800653.1.N, a 
partir de 500 mm com orifícios de montagem para pernas da mesa, a partir de 1000 mm é necessário suporte através de uma perna de mesa, pode ser usado no carril de fundação com perna 280371

Comprimento: (a)Largura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
2-800360.P 500 mm 200 mm 200 mm 15 mm 42,00 kg 551,00 € �

2-800370.P 1.000 mm 200 mm 200 mm 15 mm 76,00 kg 933,00 € �

2-800380.P 1.500 mm 200 mm 200 mm 15 mm 110,00 kg 1.330,00 € �

2-800390.P 2.000 mm 200 mm 200 mm 15 mm 143,00 kg 1.640,00 € �

MS=Espessura do material; 

Esquadro Forma U 400/200 com grelha diagonal - Plasma Nitrurado
com grelha diagonal, para conexão de mesas (com pino de conexão 280560.N), como extensão da mesa e super estrutura vertical, a partir de 500 mm com orifícios de montagem 
para pernas da mesa, a partir de 1000 mm é necessário suporte através de uma perna de mesa, pode ser usado no carril de fundação com perna 280371

Comprimento: (a)Largura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
2-280360.2.P 500 mm 400 mm 200 mm 25 mm 107,00 kg 892,00 € �

2-280370.2.P 1.000 mm 400 mm 200 mm 25 mm 188,00 kg 1.453,00 € �

2-280374.2.P 1.200 mm 400 mm 200 mm 25 mm 216,00 kg 2.053,00 € �

2-280380.2.P 1.500 mm 400 mm 200 mm 25 mm 260,00 kg 2.235,00 € �

2-280390.2.P 2.000 mm 400 mm 200 mm 25 mm 336,00 kg 2.666,00 € �

2-280391.2.P 2.400 mm 400 mm 200 mm 25 mm 392,00 kg 3.212,00 € �

2-280392.2.P 3.000 mm 400 mm 200 mm 25 mm 489,00 kg 3.950,00 € �

2-280394.2.P 4.000 mm 400 mm 200 mm 25 mm 641,00 kg 5.235,00 € �

MS=Espessura do material; 

� = Artigo de stock � = Artigo a consultar Mais explicações na página 3

= Proteção anti-riscos = Proteção contra respingos 
de solda = Proteção contra corrosão
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Esquadro Forma U 200/200 - Plasma Nitrurado
com grelha diagonal, para conexão de mesas (com pino de conexão 280560.N), como extensão da mesa e super estrutura vertical, a partir de 500 mm com orifícios de montagem 
para pernas da mesa, a partir de 1000 mm é necessário suporte através de uma perna de mesa, pode ser usado no carril de fundação com perna 280371

Comprimento: (a)Largura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
2-280396.P 100 mm 200 mm 200 mm 25 mm 21,00 kg 364,00 € �

2-280396.1.P 200 mm 200 mm 200 mm 25 mm 31,00 kg 444,00 € �

2-280360.P 500 mm 200 mm 200 mm 25 mm 67,00 kg 572,00 € �

2-280370.P 1.000 mm 200 mm 200 mm 25 mm 120,00 kg 969,00 € �

2-280380.P 1.500 mm 200 mm 200 mm 25 mm 172,00 kg 1.381,00 € �

2-280390.P 2.000 mm 200 mm 200 mm 25 mm 225,00 kg 1.706,00 € �

2-280391.P 2.400 mm 200 mm 200 mm 25 mm 266,00 kg 2.094,00 € �

2-280392.P 3.000 mm 200 mm 200 mm 25 mm 331,00 kg 2.625,00 € �

2-280394.P 4.000 mm 200 mm 200 mm 25 mm 439,00 kg 3.252,00 € �

MS=Espessura do material; 

Esquadro Forma U 200/200 Dimensão especial - Plasma Nitrurado
com grelha diagonal, para conexão de mesas (com pino de conexão 280560.N), como extensão da mesa e super estrutura vertical, a partir de 500 mm com orifícios de montagem 
para pernas da mesa, a partir de 1000 mm é necessário suporte através de uma perna de mesa, pode ser usado no carril de fundação com perna 280371

Comprimento: (a)Largura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
2-280362.P 600 mm 200 mm 200 mm 25 mm 77,00 kg 726,00 € �

2-280366.P 800 mm 200 mm 200 mm 25 mm 99,00 kg 878,00 € �

2-280374.P 1.200 mm 200 mm 200 mm 25 mm 140,00 kg 1.207,00 € �

2-280378.P 1.400 mm 200 mm 200 mm 25 mm 162,00 kg 1.334,00 € �

2-280382.P 1.600 mm 200 mm 200 mm 25 mm 182,00 kg 1.491,00 € �

2-280386.P 1.800 mm 200 mm 200 mm 25 mm 204,00 kg 1.620,00 € �

MS=Espessura do material; 

Informações detalhadas sobre os produtos em:
www.siegmund.com/F-square28
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Superfície superior
A superfície superior pode ser utilizada 
para fixação de outros acessórios 
(esquadros, batentes, prismas, …) ou 
como área de apoio para componentes.

Lado frontal
O lado frontal do esquadro é uma superfície de 
fixação estável com uma variedade de opções. 
Em combinação com batentes e esquadros com 
furos oblongos, a altura pode ser ajustada de 
forma flexível.

Superfície inferior
Graças aos orifícios oblongos na superfície 
inferior, o esquadro pode ser posicionado 
com precisão milimétrica na mesa ou como 
extensão de mesa no painel lateral da mesma.

Escala
Muitas das nossas ferramentas são 
equipadas com uma escala para um 
posicionamento preciso.

Lado batente
O largo lado do batente serve como superfície 
de fixação adicional, por exemplo, ao estender 
uma mesa.

28
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Esquadro Forma U 400/400 - Plasma Nitrurado
para super estruturas com peças de trabalho pesadas (fixar com parafuso de conexão 280560.N), para conexão de mesas (com pino de conexão 280560.N), a partir de 500 mm com orifícios de montagem 
para pernas da mesa, a partir de 1000 mm é necessário suporte através de uma perna de mesa, pode ser usado no carril de fundação com perna 280371, Grelha diagonal disponível mediante consulta.

Comprimento: (a)Largura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
2-280360.3.P 500 mm 400 mm 400 mm 25 mm 176,00 kg 1.373,00 € �

2-280370.3.P 1.000 mm 400 mm 400 mm 25 mm 295,00 kg 2.290,00 € �

2-280374.3.P 1.200 mm 400 mm 400 mm 25 mm 340,00 kg 2.599,00 € �

2-280380.3.P 1.500 mm 400 mm 400 mm 25 mm 414,00 kg 3.308,00 € �

2-280390.3.P 2.000 mm 400 mm 400 mm 25 mm 533,00 kg 4.021,00 € �

2-280391.3.P 2.400 mm 400 mm 400 mm 25 mm 622,00 kg 5.013,00 € �

2-280392.3.P 3.000 mm 400 mm 400 mm 25 mm 770,00 kg 6.043,00 € �

2-280394.3.P 4.000 mm 400 mm 400 mm 25 mm 1.007,00 kg 8.196,00 € �

MS=Espessura do material; 

Informações detalhadas sobre os produtos em:
www.siegmund.com/F-square28
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Suporte perfil alumínio 200x50 mm
Paragem estável graças à grande dimensão. Versão com grelha completa com variadas opções de fixação. Versão com furo alongado: Fixação variável também possível em ângulo. Requer parafuso de fixação sem slot triplo, como 
extensão da mesa ou superfície de fixação vertical, a partir de 1000 mm é necessário suporte através de uma perna de mesa (Casquilho de redução 000546 necessário), considere mais instruções de utilização para o artigo online!

Versão: Comprimento: (a)Largura: (b) Altura: (c) Peso: 
4-AR28014050.V grelha 50 mm 500 mm 200 mm 50 mm 2,76 kg 57,00 € �

4-AR28014050.VL grelha 50 mm Furo oblongo 500 mm 200 mm 50 mm 2,69 kg 65,00 € �

4-AR28014080.V grelha 50 mm 800 mm 200 mm 50 mm 4,37 kg 89,00 € �

4-AR28014080.VL grelha 50 mm Furo oblongo 800 mm 200 mm 50 mm 4,23 kg 101,00 € �

4-AR28014100.V grelha 50 mm 1.000 mm 200 mm 50 mm 5,44 kg 103,00 € �

4-AR28014100.VL grelha 50 mm Furo oblongo 1.000 mm 200 mm 50 mm 5,27 kg 118,00 € �

4-AR28014120.V grelha 50 mm 1.200 mm 200 mm 50 mm 6,52 kg 125,00 € �

4-AR28014120.VL grelha 50 mm Furo oblongo 1.200 mm 200 mm 50 mm 6,31 kg 144,00 € �

4-AR28014150.V grelha 50 mm 1.500 mm 200 mm 50 mm 8,13 kg 166,00 € �

4-AR28014150.VL grelha 50 mm Furo oblongo 1.500 mm 200 mm 50 mm 7,89 kg 188,00 € �

4-AR28014200.V grelha 50 mm 2.000 mm 200 mm 50 mm 10,82 kg 206,00 € �

4-AR28014200.VL grelha 50 mm Furo oblongo 2.000 mm 200 mm 50 mm 10,48 kg 237,00 € �

Perfil alumínio forma U 200x200 mm
É possível a fixação até 4 lados. Requer pino de fixação sem slot dupla, como extensão da mesa ou superfície de fixação vertical, a partir de 1000 mm é necessário suporte através 
de uma perna de mesa (Casquilho de redução 000546 necessário), considere mais instruções de utilização para o artigo online! Tolerância de nivelamento < 1,0 mm / 1000 mm

Versão: Comprimento: (a)Largura: (b) Altura: (c) Peso: 
4-AQ28014050.V grelha 50 mm 500 mm 200 mm 200 mm 6,10 kg 125,00 € �

4-AQ28014050.VL grelha 50 mm Furo oblongo 500 mm 200 mm 200 mm 5,90 kg 130,00 € �

4-AQ28014080.V grelha 50 mm 800 mm 200 mm 200 mm 9,40 kg 199,00 € �

4-AQ28014080.VL grelha 50 mm Furo oblongo 800 mm 200 mm 200 mm 9,14 kg 205,00 € �

4-AQ28014100.V grelha 50 mm 1.000 mm 200 mm 200 mm 12,00 kg 250,00 € �

4-AQ28014100.VL grelha 50 mm Furo oblongo 1.000 mm 200 mm 200 mm 11,60 kg 256,00 € �

4-AQ28014120.V grelha 50 mm 1.200 mm 200 mm 200 mm 14,30 kg 296,00 € �

4-AQ28014120.VL grelha 50 mm Furo oblongo 1.200 mm 200 mm 200 mm 13,85 kg 306,00 € �

4-AQ28014150.V grelha 50 mm 1.500 mm 200 mm 200 mm 17,80 kg 371,00 € �

4-AQ28014150.VL grelha 50 mm Furo oblongo 1.500 mm 200 mm 200 mm 17,35 kg 383,00 € �

4-AQ28014200.V grelha 50 mm 2.000 mm 200 mm 200 mm 23,70 kg 491,00 € �

4-AQ28014200.VL grelha 50 mm Furo oblongo 2.000 mm 200 mm 200 mm 23,04 kg 507,00 € �

� = Artigo de stock � = Artigo a consultar Mais explicações na página 3

= Alumínio
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www.siegmund.com/F-profile

AP280602.N AP280605.N

Perfis de alumínio & Acessórios

Grandes componentes tornados mais leves e económicos para si! Mova 
componentes de grandes dimensões sem ponte rolante ou empilhador.

Acessórios de fixação leves

O uso de alumínio fornece uma superfície de aperto leve e 
resistente, 75 a 90% mais leve que as ferramentas de aperto 
convencionais. Graças à sua leveza, poderá fixar manualmente 
peças em alumínio de grandes dimensões.

Acessórios adequados

Para a fixação de perfis de alumínio, recomendamos os nossos pinos de 
fixação sem ranhura, que permitem uma utilização mais fácil nos furos 
graças à sua superfície lisa. Ao usar grampos em perfis de alumínio, 
recomendamos adaptadores para compensar a menor espessura do 
material. Recomendamos o adaptador de mesa para fixação frontal dos 
perfis de alumínio.

Informações detalhadas sobre os produtos em:
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= Proteção anti-riscos = Proteção contra respingos 
de solda = Proteção contra corrosão = Alumínio = Titânio 
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2-AP800399 2-AP800399.AT

2-AP800399 Adaptador para conexão de mesa para perfis de alumínio - nitrurado 90,00 € �

para fixar os perfis na frente, são inseridos no perfil por fixação, para fixação: 2x 280511, 4x AP280528, 2x 800653.1.N (não incluído na entrega)
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
150 mm 150 mm 79 mm 15 mm 3,40 kg

2-AP800399.AT Adaptador para conexão de mesa para perfis de alumínio - Alumínio-Titânio 117,00 € �

para fixar os perfis na frente, são inseridos no perfil por fixação, para fixação: 2x 280511, 4x AP280528, 2x 800653.1.N (não incluído na entrega)
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) MS: (d) Peso: 
150 mm 150 mm 79 mm 15 mm 1,29 kg

MS=Espessura do material; 

2-AP280605.N 2-AP280602.N

2-AP280605.N Adaptador para grampo de fixação basic - nitrurado 15,00 € �

para a utilização de grampos de fixação em perfis de alumínio, para grampos: 280610.N, 280630.N, 280615.N, 280611.1, 280611.2
Comprimento: (a) Ø: Peso: 
80 mm 45 mm 0,54 kg

2-AP280602.N Adaptador para grampo de fixação duplo - nitrurado 18,00 € �

para a utilização de grampos de fixação em perfis de alumínio, para grampos: 280610.N, 280630.N, 280615.N, 280611.1, 280611.2
Comprimento: (a) Ø: Peso: 
105 mm 45 mm 0,65 kg

Informações detalhadas sobre os produtos em:
www.siegmund.com/F-profile
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2-280590 2-280590.3 2-280590.4

2-280590 Parafuso de aperto plano duplo - Polido 65,00 € �

para conexão de 2 componentes, Curso de fixação aprox. 47-53 mm, recomendado para fixação de perfis de alumínio, sem ranhura O-ring para uma superfície lisa, Não pode ser utilizado para conexão de mesas e esquadros em forma U

Comprimento: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: ZK1: Peso: 
100 mm 28 mm 200,00 kN 50,00 Nm 20,00 Nm 20,00 kN 6,00 kN 0,56 kg

2-280590.3 Parafuso de aperto plano triplo - Polido 69,00 € �

para conexão de 3 componentes, Curso de fixação aprox. 72-78 mm, recomendado para fixação de perfis de alumínio, sem ranhura O-ring para uma superfície lisa, Não pode ser utilizado para conexão de mesas e esquadros em forma U

Comprimento: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: ZK1: Peso: 
125 mm 28 mm 200,00 kN 50,00 Nm 20,00 Nm 20,00 kN 6,00 kN 0,68 kg

2-280590.4 Parafuso de aperto plano quadruplo - Polido 75,00 € �

para fixação de 4 componentes, Curso de fixação aprox. 97-103 mm, recomendado para fixação de perfis de alumínio, sem ranhura O-ring para uma superfície lisa, Não pode ser utilizado para conexão de mesas e esquadros em forma U

Comprimento: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: ZK1: Peso: 
150 mm 28 mm 200,00 kN 50,00 Nm 20,00 Nm 20,00 kN 6,00 kN 0,80 kg

SK=Força de corte / cisalhamento; AM=Torque de aperto Aço; AM1=Torque de aperto Alumínio; ZK=Força de tração Aço; ZK1=Força de tração Alumínio; Torque de aperto dependente do material. 

2-280595 2-280595.3 2-280595.4

2-280595 Parafuso de aperto plano embutido duplo - Polido 45,00 € �

para conexão de 2 componentes, conexão escareada de componentes, Curso de fixação aprox. 47-53 mm, Não pode ser utilizado para conexão de mesas e esquadros em forma U, não é adequado para furos oblongos

Comprimento: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: ZK1: Peso: 
65 mm 28 mm 200,00 kN 50,00 Nm 20,00 Nm 10,00 kN 6,00 kN 0,29 kg

2-280595.3 Parafuso de aperto plano embutido triplo - Polido 51,00 € �

para conexão de 3 componentes, conexão escareada de componentes, Curso de fixação aprox. 72-78 mm, Não pode ser utilizado para conexão de mesas e esquadros em forma U, não é adequado para furos oblongos

Comprimento: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: ZK1: Peso: 
90 mm 28 mm 200,00 kN 50,00 Nm 20,00 Nm 10,00 kN 6,00 kN 0,41 kg

2-280595.4 Parafuso de aperto plano embutido quadruplo - Polido 56,00 € �

para fixação de 4 componentes, conexão escareada de componentes, Curso de fixação aprox. 97-103 mm, Não pode ser utilizado para conexão de mesas e esquadros em forma U, não é adequado para furos oblongos

Comprimento: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: ZK1: Peso: 
115 mm 28 mm 200,00 kN 50,00 Nm 20,00 Nm 10,00 kN 6,00 kN 0,52 kg

SK=Força de corte / cisalhamento; AM=Torque de aperto Aço; AM1=Torque de aperto Alumínio; ZK=Força de tração Aço; ZK1=Força de tração Alumínio; Torque de aperto dependente do material. 

� = Artigo de stock � = Artigo a consultar
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www.siegmund.com/F-bolt28

www.siegmund.com/F-bolt28

Parafusos

Para fixação e conexão de diferentes acessórios 
Siegmund e mesas de soldadura.

Diferentes tamanhos e estilos

Os nossos pinos de fixação são feitos em aço de 
alta liga endurecido para máxima resistência. 
Escolha entre uma ampla variedade de pinos de 
fixação rápida, pinos de conexão e muitos outros. 
Os pinos de fixação magnéticos estão disponíveis 
em alumínio.

Manuseamento rápido e simples

Os pinos de fixação podem ser facilmente 
fixos e soltos com a mão ou com uma 
chave sextavada. Nenhuma ferramenta 
adicional é necessária. Podem ser limpos, 
de forma fácil, a qualquer momento.

Várias áreas de aplicação

Os pinos sem ranhura para O-ring são ideais para 
uso com perfis de alumínio. Graças ao corpo liso 
do pino, podem ser fixos facilmente nos perfis de 
alumínio sem inclinação.

Informações detalhadas sobre os produtos em:

Parafuso duplo / Parafuso curto Parafuso triplo / Parafuso longo Parafuso quadruplo

Sextavado interior Sextavado exterior

Acessórios disponíveis online:
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2-280583 2-280584 2-280585

2-280583 Parafuso de ligação com colar duplo - Polido 28,00 € �

para conexão de 2 componentes, para conexão de mesas, esquadros forma U e perfis de alumínio, adequado para furos oblongos, conexão fixa de longo prazo
Comprimento: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
70 mm 28 mm 200,00 kN 25,00 Nm 25,00 Nm 15,00 kN 0,39 kg

2-280584 Parafuso de ligação com colar triplo - Polido 33,00 € �

para conexão de 3 componentes, para conexão de mesas, esquadros forma U e perfis de alumínio, adequado para furos oblongos, conexão fixa de longo prazo
Comprimento: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
95 mm 28 mm 200,00 kN 25,00 Nm 25,00 Nm 15,00 kN 0,51 kg

2-280585 Parafuso de ligação com colar quadruplo - Polido 39,00 € �

para conexão de 4 componentes, para conexão de mesas, esquadros forma U e perfis de alumínio, adequado para furos oblongos, conexão fixa de longo prazo
Comprimento: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
120 mm 28 mm 200,00 kN 25,00 Nm 25,00 Nm 15,00 kN 0,63 kg

SK=Força de corte / cisalhamento; AM=Torque de aperto Aço; AM1=Torque de aperto Alumínio; ZK=Força de tração; Torque de aperto dependente do material. 

2-280524 2-280525 2-280571 2-280573

2-280524 Pino de fixação Rápida Cabeça Rebaixada sem slot duplo - Polido 50,00 € �

para conexão de 2 componentes, saliência mínima, Não pode ser utilizado para conexão de mesas e esquadros em forma U, adequado para perfis de alumínio, adequado para furos oblongos

Comprimento: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
74 mm 28 mm 220,00 kN 25,00 Nm 10,00 Nm 25,00 kN 0,36 kg

2-280525 Pino de fixação Rápida Cabeça Rebaixada sem slot triplo - Polido 56,00 € �

para conexão de 3 componentes, saliência mínima, Não pode ser utilizado para conexão de mesas e esquadros em forma U, adequado para perfis de alumínio, adequado para furos oblongos

Comprimento: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
99 mm 28 mm 220,00 kN 25,00 Nm 10,00 Nm 25,00 kN 0,42 kg

2-280571 Pino de Fixação Rápida Ajustável sem slot curto - Polido 62,00 € �

Dimensão de aperto 25 – 50 mm, fixação de perfis de corte a laser personalizados, adequado para perfis de alumínio, aperto das peças de alumínio apenas com a mão, Não pode ser utilizado para conexão de mesas e esquadros em forma U

Comprimento: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
115 mm 28 mm 220,00 kN 25,00 Nm 10,00 Nm 25,00 kN 0,67 kg

2-280573 Pino de Fixação Rápida Ajustável sem slot longo - Polido 76,00 € �

Dimensão de aperto 50 – 75 mm, fixação de perfis de corte a laser personalizados, adequado para perfis de alumínio, aperto das peças de alumínio apenas com a mão, Não pode ser utilizado para conexão de mesas e esquadros em forma U

Comprimento: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
140 mm 28 mm 220,00 kN 25,00 Nm 10,00 Nm 25,00 kN 0,83 kg

SK=Força de corte / cisalhamento; AM=Torque de aperto Aço; AM1=Torque de aperto Alumínio; ZK=Força de tração; Torque de aperto dependente do material. 

� = Artigo de stock � = Artigo a consultar Mais explicações na página 3

= Proteção anti-riscos = Proteção contra respingos 
de solda = Proteção contra corrosão = Escala
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2-280511 2-280513 2-280515 2-800653.1.N

2-280511 Pino de Fixação Rápida sem slot duplo - Polido 56,00 € �

para conexão de 2 componentes, recomendado para fixação de perfis de alumínio, sem ranhura O-ring para uma superfície lisa, Não pode ser utilizado para conexão de mesas e esquadros em forma U

Comprimento: (a) Ø: MS: (d) SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
95 mm 28 mm  - 220,00 kN 25,00 Nm 10,00 Nm 25,00 kN 0,54 kg

2-280513 Pino de Fixação Rápida sem slot triplo - Polido 62,00 € �

para conexão de 3 componentes, recomendado para fixação de perfis de alumínio, sem ranhura O-ring para uma superfície lisa, Não pode ser utilizado para conexão de mesas e esquadros em forma U

Comprimento: (a) Ø: MS: (d) SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
120 mm 28 mm  - 220,00 kN 25,00 Nm 10,00 Nm 25,00 kN 0,65 kg

2-280515 Pino de Fixação Rápida sem slot quadruplo - Polido 68,00 € �

para fixação de 4 componentes, recomendado para fixação de perfis de alumínio, sem ranhura O-ring para uma superfície lisa, Não pode ser utilizado para conexão de mesas e esquadros em forma U

Comprimento: (a) Ø: MS: (d) SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
145 mm 28 mm  - 220,00 kN 25,00 Nm 10,00 Nm 25,00 kN 0,76 kg

2-800653.1.N Anel Distanciador para Premium Light embalagem de 4 - nitrurado 10,00 € �

distância entre dois elementos de fixação, é necessário o pino 280511 para fixação a materiais com espessura de 15 mm, Com a entrega: 4 unidades
Comprimento: (a) Ø: MS: (d) SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
 - 40 mm 10 mm  -  -  -  - 0,04 kg

MS=Espessura do material; SK=Força de corte / cisalhamento; AM=Torque de aperto Aço; AM1=Torque de aperto Alumínio; ZK=Força de tração Aço; Torque de aperto dependente do material. 

2-AP280528 2-AP280529 2-AP280530

2-AP280528 Pino cabeça imbutida sem slot duplo - Polido 36,00 € �

para conexão de 2 componentes, apenas para fixação de perfis de alumínio, conexão escareada de componentes, aperto das peças de alumínio apenas com a mão
Comprimento: (a) Ø: SK: AM1: ZK: Peso: 
69 mm 28 mm 220,00 kN 10,00 Nm 3,00 kN 0,28 kg

2-AP280529 Pino cabeça imbutida sem slot triplo - Polido 43,00 € �

para conexão de 3 componentes, apenas para fixação de perfis de alumínio, conexão escareada de componentes, aperto das peças de alumínio apenas com a mão
Comprimento: (a) Ø: SK: AM1: ZK: Peso: 
92 mm 28 mm 220,00 kN 10,00 Nm 3,00 kN 0,40 kg

2-AP280530 Pino cabeça imbutida sem slot quadruplo - Polido 50,00 € �

para fixação de 4 componentes, apenas para fixação de perfis de alumínio, conexão escareada de componentes, aperto das peças de alumínio apenas com a mão
Comprimento: (a) Ø: SK: AM1: ZK: Peso: 
117 mm 28 mm 220,00 kN 10,00 Nm 3,00 kN 0,50 kg

SK=Força de corte / cisalhamento; AM1=Torque de aperto Alumínio; ZK=Força de tração; Torque de aperto dependente do material. 

Informações detalhadas sobre os produtos em:
www.siegmund.com/F-profile
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2-280510 2-280532 2-280533

2-280510 Pino de Fixação Rápida curto - Polido 56,00 € �

para conexão de 2 componentes, Não pode ser utilizado para conexão de mesas e esquadros em forma U
Comprimento: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
95 mm 28 mm 220,00 kN 25,00 Nm 10,00 Nm 25,00 kN 0,54 kg

2-280532 Pino Universal Comfort curto - Polido 59,00 € �

para conexão de 2 componentes, Curso de fixação 45-53 mm, Não pode ser utilizado para conexão de mesas e esquadros em forma U
Comprimento: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
100 mm 28 mm 200,00 kN 25,00 Nm 10,00 Nm 25,00 kN 0,60 kg

2-280533 Pino Universal Comfort longo - Polido 66,00 € �

para conexão de 3 componentes, Curso de fixação 70-78 mm, Não pode ser utilizado para conexão de mesas e esquadros em forma U
Comprimento: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
125 mm 28 mm 200,00 kN 25,00 Nm 10,00 Nm 25,00 kN 0,70 kg

SK=Força de corte / cisalhamento; AM=Torque de aperto Aço; AM1=Torque de aperto Alumínio; ZK=Força de tração; Torque de aperto dependente do material. 

2-280516 2-280536 2-280537 2-280540

2-280516 Parafuso de fixação rápida com manípulo - Polido 73,00 € �

fixação sem o recurso a outros acessórios, Curso de fixação 33-60 mm, Não pode ser utilizado para conexão de mesas e esquadros em forma U
Comprimento: (a) Ø: SK: AM: ZK: Peso: 
235 mm 28 mm 220,00 kN  - 25,00 kN 0,63 kg

2-280536 Pino Universal Basic curto - Polido 48,00 € �

para conexão de 2 componentes, Curso de fixação 42-57 mm, Não pode ser utilizado para conexão de mesas e esquadros em forma U, limpar os furos antes da utilização, não é adequado para perfis de alumínio

Comprimento: (a) Ø: SK: AM: ZK: Peso: 
84 mm 28 mm 200,00 kN 25,00 Nm 25,00 kN 0,43 kg

2-280537 Pino Universal Basic longo - Polido 54,00 € �

para conexão de 3 componentes, Curso de fixação 67-82 mm, Não pode ser utilizado para conexão de mesas e esquadros em forma U, limpar os furos antes da utilização, não é adequado para perfis de alumínio

Comprimento: (a) Ø: SK: AM: ZK: Peso: 
108 mm 28 mm 200,00 kN 25,00 Nm 25,00 kN 0,55 kg

2-280540 Pino Posicionador - Polido 15,00 € �

substitui um segundo pino de fixação com melhor relação custo-benefício, Não pode ser utilizado para conexão de mesas e esquadros em forma U
Comprimento: (a) Ø: SK: AM: ZK: Peso: 
70 mm 28 mm  -  -  - 0,40 kg

SK=Força de corte / cisalhamento; AM=Torque de aperto Aço; ZK=Força de tração; Torque de aperto dependente do material. 

� = Artigo de stock � = Artigo a consultar Mais explicações na página 3
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Informações detalhadas sobre os produtos em:
www.siegmund.com/F-bolt28
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2-280560.N 2-280561 2-280562

2-280560.N Pino de Conexão curto - nitrurado 23,00 € �

para conexão de 2 componentes, para conexão de mesas e esquadros em forma U, não é adequado para perfis de alumínio, não é adequado para furos oblongos, conexão fixa de longo prazo

Comprimento: (a) Ø: SK: AM: ZK: Peso: 
50 mm 28 mm 200,00 kN 25,00 Nm 10,00 kN 0,18 kg

2-280561 Pino de Conexão longo - Polido 29,00 € �

para conexão de 3 componentes, para conexão de mesas e esquadros em forma U, não é adequado para perfis de alumínio, não é adequado para furos oblongos, conexão fixa de longo prazo

Comprimento: (a) Ø: SK: AM: ZK: Peso: 
75 mm 28 mm 200,00 kN 25,00 Nm 10,00 kN 0,20 kg

2-280562 Pino de Conexão longo - Polido 34,00 € �

para conexão de 4 componentes, para conexão de mesas e esquadros em forma U, não é adequado para perfis de alumínio, não é adequado para furos oblongos, conexão fixa de longo prazo

Comprimento: (a) Ø: SK: AM: ZK: Peso: 
100 mm 28 mm 200,00 kN 25,00 Nm 10,00 kN 0,34 kg

SK=Força de corte / cisalhamento; AM=Torque de aperto Aço; ZK=Força de tração; Torque de aperto dependente do material. 

2-280740 2-280740.1 2-280740.2 2-280741

2-280740 Pino de Fixação Magnético 68 - Alumínio 29,00 € �

Comprimento do veio 25 mm, fixação sem o recurso a outros acessórios, adequado para peças sensíveis à pressão ou quando não é possível contraparte
Comprimento: (a) Ø: Peso: 
68 mm 28 mm 0,09 kg

2-280740.1 Pino de Fixação Magnético 93 - Alumínio 34,00 € �

Comprimento do veio 50 mm, fixação sem o recurso a outros acessórios, adequado para peças sensíveis à pressão ou quando não é possível contraparte
Comprimento: (a) Ø: Peso: 
93 mm 28 mm 0,13 kg

2-280740.2 Pino de Fixação Magnético 118 - Alumínio 40,00 € �

Comprimento do veio 75 mm, fixação sem o recurso a outros acessórios, adequado para peças sensíveis à pressão ou quando não é possível contraparte
Comprimento: (a) Ø: Peso: 
118 mm 28 mm 0,16 kg

2-280741 Anel Distanciador para fixador magnético - Polido 8,00 € �

distância entre dois elementos de fixação
Comprimento: (a) Ø: Peso: 
25 mm 40 mm 0,12 kg

� = Artigo de stock � = Artigo a consultar Mais explicações na página 3

= Proteção anti-riscos = Proteção contra respingos 
de solda = Proteção contra corrosão = Alumínio

2-280550.1

2-280550.1 Pino de Fixação, Hexagonal curto - Polido 32,00 € �

para conexão de 2 componentes, não é adequado para perfis de alumínio, adequado para furos oblongos, conexão fixa de longo prazo
Comprimento: (a) Ø: SK: AM: ZK: Peso: 
58 mm 28 mm 200,00 kN 25,00 Nm 20,00 kN 0,40 kg
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2-800560 2-800562

2-800560 Pino de Conexão / Siegmund Light <-> Siegmund Light - Polido 23,00 € �

para conexão de produtos Siegmund Light (15 mm de espessura de material), não é adequado para perfis de alumínio
Comprimento: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
26 mm 28 mm 200,00 kN 25,00 Nm  - 10,00 kN 0,15 kg

2-800562 Pino de Conexão / Siegmund <-> Siegmund Light - Polido 23,00 € �

para conexões Siegmund e Siegmund Light (25 mm e 15 mm de espessura de material), não é adequado para perfis de alumínio
Comprimento: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
40 mm 28 mm 200,00 kN 25,00 Nm  - 10,00 kN 0,15 kg

SK=Força de corte / cisalhamento; AM=Torque de aperto Aço; AM1=Torque de aperto Alumínio; ZK=Força de tração; Torque de aperto dependente do material. 

2-800528 2-280528 2-280529

2-800528 Pino cabeça imbutida Premium Light <-> Premium Light - Polido 44,00 € �

fixação de 2 componentes Premium Light (espessura do material 15 mm), conexão escareada de componentes, não é adequado para perfis de alumínio, não é adequado para furos oblongos

Comprimento: (a) Ø: SK: AM: ZK: Peso: 
46 mm 31 mm 220,00 kN 25,00 Nm 10,00 kN 0,20 kg

2-280528 Pino cabeça imbutida curto - Polido 45,00 € �

para conexão de 2 componentes, Não pode ser utilizado para conexão de mesas e esquadros em forma U, conexão escareada de componentes, não é adequado para perfis de alumínio, não é adequado para furos oblongos

Comprimento: (a) Ø: SK: AM: ZK: Peso: 
67 mm 28 mm 220,00 kN 25,00 Nm 10,00 kN 0,30 kg

2-280529 Pino cabeça imbutida longo - Polido 52,00 € �

para conexão de 3 componentes, Não pode ser utilizado para conexão de mesas e esquadros em forma U, conexão escareada de componentes, não é adequado para perfis de alumínio, não é adequado para furos oblongos

Comprimento: (a) Ø: SK: AM: ZK: Peso: 
91 mm 28 mm 220,00 kN 25,00 Nm 10,00 kN 0,41 kg

SK=Força de corte / cisalhamento; AM=Torque de aperto Aço; ZK=Força de tração; Torque de aperto dependente do material. 

Informações detalhadas sobre os produtos em:
www.siegmund.com/F-bolt28
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2-280610.N 2-280612.N 2-280630.N 2-280615.N

2-280610.N Grampo de fixação Profissional - nitrurado 84,00 € �

prisma intercambiável, Extremidade do veio roscado com esfera de diâmetro 16 mm, Barra vertical reforçada
Força máxima de retenção Largura: (b) Altura: (c) Peso: 
5 kN 220 mm 310 mm 2,70 kg

2-280612.N Grampo de fixação Profissional XL - nitrurado 96,00 € �

prisma intercambiável, Extremidade do veio roscado com esfera de diâmetro 16 mm, Barra vertical reforçada
Força máxima de retenção Largura: (b) Altura: (c) Peso: 
7 kN 240 mm 310 mm 3,40 kg

2-280630.N Grampo de fixação Profissional 45°/90° - nitrurado 78,00 € �

prisma intercambiável, Extremidade do veio roscado com esfera de diâmetro 16 mm, rotação livre entre 0°-360°, Barra vertical reforçada
Força máxima de retenção Largura: (b) Altura: (c) Peso: 
5 kN  - 310 mm 2,30 kg

2-280615.N Grampo de Aperto Rápido Professional - nitrurado 108,00 € �

Barra vertical reforçada
Força máxima de retenção Largura: (b) Altura: (c) Peso: 
5 kN 275 mm 310 mm 2,00 kg

2-280625 2-280604 2-280608.N 2-009902

2-280625 Grampo Tubular Basic 180° - Polido / nitrurado 70,00 € �

prisma intercambiável, Extremidade do veio roscado com esfera de diâmetro 16 mm, fixação num ângulo de 180°, Fixação com anel de ajuste
Força máxima de retenção Largura: (b) Altura: (c) Peso: 
3 kN 220 mm 250 mm 2,30 kg

2-280604 Fixação de tubo Universal - Polido / nitrurado 85,00 € �

prisma intercambiável, Extremidade do veio roscado com esfera de diâmetro 16 mm, fixação com um ângulo de +/- 42°, Fixação com anel de ajuste
Força máxima de retenção Largura: (b) Altura: (c) Peso: 
3 kN 265 mm 250 mm 2,30 kg

2-280608.N Grampo Tubular Basic 90° - nitrurado 57,00 € �

prisma intercambiável, Extremidade do veio roscado com esfera de diâmetro 16 mm, fixação num ângulo de 90°, rotação livre entre 0°-360°, Fixação com anel de ajuste
Força máxima de retenção Largura: (b) Altura: (c) Peso: 
3 kN  - 230 mm 1,40 kg

2-009902 Grampo Vertical 81,00 € �

utilizável em furo com bucha roscada 280618.N
Largura: (b) Altura: (c) Peso: 
 - 85 mm 0,40 kg

� = Artigo de stock � = Artigo a consultar Mais explicações na página 3

= Proteção anti-riscos = Proteção contra respingos 
de solda = Proteção contra corrosão
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Grampos & Acessórios

Soluções inovadoras para fixação e montagem 
de peças em mesas de soldadura Siegmund.

Diferentes tamanhos e estilos

Sejam grampos clássicos ou versões de fixação 
rápida – a Siegmund oferece os elementos de 
fixação certos para cada projeto. Escolha entre 
diferentes tamanhos, tipos e manivelas.

Manuseamento rápido e simples

Com alguns simples passos, poderá posicionar 
os grampos de fixação e grampos de aperto 
rápido Siegmund na grelha de furos e fixar as 
peças a trabalhar.

Prismas e peças de reposição

Oferecemos vários prismas e peças de reposição 
para diversos grampos. Por exemplo, prismas de 
poliamida para trabalhos em aço inoxidável ou barras 
horizontais / verticais com maior comprimento para 
cobrir uma área de trabalho maior.

Informações detalhadas sobre os produtos em:

Acessórios disponíveis online:
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2-280663 2-280663.1 2-280618.N 2-280619

2-280663 Adaptador 45° para Grampo 280610.N - Polido / nitrurado 22,00 € �

para Grampo 280610.N
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) Ø: Peso: 
75 mm 30 mm 55 mm  - 0,18 kg

2-280663.1 Adaptador 45° para grampo XL 280612.N - Polido / nitrurado 24,00 € �

para grampo XL 280612.N
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) Ø: Peso: 
75 mm 30 mm 60 mm  - 0,18 kg

2-280618.N Casquilho Roscado Tr 20x4 - nitrurado 8,00 € �

para 280610.N, 280612.N, 280625, Rosca Acme trapezoidal 20 x 4 mm para fuso roscado sistema 28, utilizável em todos os furos
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) Ø: Peso: 
 -  - 22 mm 30 mm 0,05 kg

2-280619 Casquilho Roscado Tr 12x3 - Polido / nitrurado 10,00 € �

Rosca Acme trapezoidal 12 x 3 mm para fuso sistema 16, utilizável em todos os furos
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) Ø: Peso: 
 -  - 23 mm 32 mm 0,07 kg

2-280770 2-280771 2-280772 2-280773

2-280770 Bucha angular 45° para tubo de fixação 33,00 € �

para tubo de fixação 280750, 280642, também utilizável com a haste roscada quando em combinação com a bucha roscada 280618.N, distância axial de 40 mm
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) Peso: 
80 mm 40 mm 40 mm 0,32 kg

2-280771 Bucha angular 90° para tubo de fixação 32,00 € �

para tubo de fixação 280750, 280642, também utilizável com a haste roscada quando em combinação com a bucha roscada 280618.N, distância axial de 40 mm
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) Peso: 
80 mm 40 mm 40 mm 0,32 kg

2-280772 Bucha Angular 45° para tubo de fixação 19,00 € �

para tubo de fixação 280750, 280642, também utilizável com a haste roscada quando em combinação com a bucha roscada 280618.N, distância axial de 40 mm
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) Peso: 
100 mm 67 mm 40 mm 0,32 kg

2-280773 Bucha Angular 90° para tubo de fixação 19,00 € �

para tubo de fixação 280750, 280642, também utilizável com a haste roscada quando em combinação com a bucha roscada 280618.N, distância axial de 40 mm
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) Peso: 
85 mm 85 mm 40 mm 0,39 kg

� = Artigo de stock � = Artigo a consultar Mais explicações na página 3

= Proteção anti-riscos = Proteção contra respingos 
de solda = Proteção contra corrosão
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2-280611.1 2-280611.2 2-280706 2-280707

2-280611.1 Grampo de fixação Profissional com grampo de fixação vertical 118,00 € �

prisma intercambiável, Extremidade do veio roscado com esfera de diâmetro 16 mm
Força máxima de retenção Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) Peso: 
2,5 kN  - 222 mm 310 mm 3,30 kg

2-280611.2 Grampo de fixação Profissional 45°/90° com grampo de fixação vertical 116,00 € �

prisma intercambiável, Extremidade do veio roscado com esfera de diâmetro 16 mm
Força máxima de retenção Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) Peso: 
2,5 kN  -  - 310 mm 2,20 kg

2-280706 Grampos de aperto rápido 100 70,00 € �

Braço de Fixação com 100 mm, Curso de fixação 0-100 mm, Montagem em Sistema de furos
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) Peso: 
340 mm 30 mm 150 mm 1,20 kg

2-280707 Grampos de aperto rápido 160 70,00 € �

Braço de Fixação com 160 mm, curso do grampo 0-140 mm, Montagem em Sistema de furos
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) Peso: 
360 mm 30 mm 150 mm 1,20 kg

2-280616 2-280616.1 2-280616.2 2-280616.3

2-280616 Grampo de Fixação Rápida, Standard S20 68,00 € �

fixação independente da grelha de furação
Comprimento: (a) Largura: (b) Peso: 
200 mm 100 mm 1,10 kg

2-280616.1 Grampo de Fixação Rápida, Standard S25 78,00 € �

fixação independente da grelha de furação
Comprimento: (a) Largura: (b) Peso: 
250 mm 120 mm 1,50 kg

2-280616.2 Grampo de Fixação Rápida, Standard S30 92,00 € �

fixação independente da grelha de furação
Comprimento: (a) Largura: (b) Peso: 
300 mm 140 mm 2,30 kg

2-280616.3 Grampo de Fixação Rápida, Standard S40 98,00 € �

fixação independente da grelha de furação
Comprimento: (a) Largura: (b) Peso: 
400 mm 120 mm 2,50 kg

Informações detalhadas sobre os produtos em:
www.siegmund.com/F-clamp28
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2-280650 2-280650.A 2-280650.PA

2-280650 Prisma Duo Ø 40 - Polido / nitrurado 22,00 € �

para veio com esfera de diâmetro 16 mm, compatível com furos 28 mm e grampos
Altura: (c) Ø: Peso: 
35 mm 40 mm 0,15 kg

2-280650.A Prisma Duo Ø 40 - Alumínio 24,00 € �

para veio com esfera de diâmetro 16 mm, compatível com furos 28 mm e grampos
Altura: (c) Ø: Peso: 
35 mm 40 mm 0,05 kg

2-280650.PA Prisma Duo Ø 40 - Poliamida 24,00 € �

para veio com esfera de diâmetro 16 mm, compatível com furos 28 mm e grampos, para superfícies suscetíveis a riscos
Altura: (c) Ø: Peso: 
35 mm 40 mm 0,02 kg

2-280210 2-280211

2-280210 Ponte de Fixação 2P para grampos 53,00 € �

2 pontos de fixação simultâneos, prisma intercambiável, Incluído no fornecimento: 1 ponte de aperto, 2 pinos de esferas, 2 prismas
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) Peso: 
170 mm 35 mm 20 mm 0,80 kg

2-280211 Ponte de Fixação 3P para grampos 66,00 € �

3 pontos de fixação simultâneos, prisma intercambiável, Incluído no fornecimento: 1 ponte de aperto, 3 pinos de esferas, 3 prismas
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) Peso: 
170 mm 35 mm 20 mm 1,00 kg

� = Artigo de stock � = Artigo a consultar Mais explicações na página 3

= Proteção anti-riscos = Proteção contra respingos 
de solda = Proteção contra corrosão = Poliamida = Alumínio

120° 120° 120°
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2-280657.1.N 2-280658.E 2-280659.PA 2-280661

2-280657.1.N Prisma para Grampos de Fixação - nitrurado 11,00 € �

para veio com esfera de diâmetro 16 mm, compatível com furos 28 mm e grampos
Altura: (c) Ø: Peso: 
24 mm 40 mm 0,09 kg

2-280658.E Prisma para Grampos de Fixação - Aço Inox 15,00 € �

para veio com esfera de diâmetro 16 mm, compatível com furos 28 mm e grampos, para superfícies suscetíveis a riscos (prevenção de ferrugem)
Altura: (c) Ø: Peso: 
21 mm 40 mm 0,10 kg

2-280659.PA Prisma para Grampos de Fixação - Poliamida 13,00 € �

para veio com esfera de diâmetro 16 mm, compatível com furos 28 mm e grampos, para superfícies suscetíveis a riscos
Altura: (c) Ø: Peso: 
24 mm 40 mm 0,01 kg

2-280661 Base de Pressão Plana para grampos - Polida 15,00 € �

para veio com esfera de diâmetro 16 mm, compatível com furos 28 mm e grampos, segundo especificações do cliente
Altura: (c) Ø: Peso: 
30 mm 40 mm 0,19 kg

2-280660 2-280660.E 2-280660.PA

2-280660 Bola de Pressão para grampos - Polido / nitrurado 11,00 € �

para veio com esfera de diâmetro 16 mm, apenas adequado para grampos, para fixação em cantos ou ranhuras
Altura: (c) Ø: Peso: 
20 mm 35 mm 0,07 kg

2-280660.E Bola de Pressão para grampos - Aço Inox 15,00 € �

para veio com esfera de diâmetro 16 mm, apenas adequado para grampos, para superfícies suscetíveis a riscos (prevenção de ferrugem), para fixação em cantos ou ranhuras
Altura: (c) Ø: Peso: 
20 mm 35 mm 0,07 kg

2-280660.PA Bola de Pressão para grampos - Poliamida 13,00 € �

para veio com esfera de diâmetro 16 mm, apenas adequado para grampos, para superfícies suscetíveis a riscos, para fixação em cantos ou ranhuras
Altura: (c) Ø: Peso: 
20 mm 35 mm 0,01 kg

Informações detalhadas sobre os produtos em:
www.siegmund.com/F-clamp28
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2-280648.1.N 2-280648.1.A 2-280648.1.PA 2-280645.1 2-280645.1.A 2-280645.1.PA

2-280648.1.N Prisma Ø 50 135° com colar com rosca - nitrurado 31,00 € �

Rosca M16 para, por exemplo, extensões de prisma artigo No. 280649, para tubos até Ø 80 mm
Altura: (c) Ø: Peso: 
20 mm 50 mm 0,20 kg

2-280648.1.A Prisma Ø 50 135° com colar com rosca - Alumínio 36,00 € �

Rosca M16 para, por exemplo, extensões de prisma artigo No. 280649, para tubos até Ø 80 mm
Altura: (c) Ø: Peso: 
20 mm 50 mm 0,07 kg

2-280648.1.PA Prisma Ø 50 135° com colar com rosca - Poliamida 40,00 € �

Rosca M16 para, por exemplo, extensões de prisma artigo No. 280649, para superfícies suscetíveis a riscos, para tubos até Ø 80 mm
Altura: (c) Ø: Peso: 
20 mm 50 mm 0,03 kg

2-280645.1 Prisma Vario Ø 50 90° / 120° com colar com rosca - Polido / nitrurado 34,00 € �

Rosca M16 para, por exemplo, extensões de prisma artigo No. 280649, para tubos redondos e quadrados até Ø 50 mm
Altura: (c) Ø: Peso: 
20 mm 50 mm 0,20 kg

2-280645.1.A Prisma Vario Ø 50 90° / 120° com colar com rosca - Alumínio 40,00 € �

Rosca M16 para, por exemplo, extensões de prisma artigo No. 280649, para tubos redondos e quadrados até Ø 50 mm
Altura: (c) Ø: Peso: 
20 mm 50 mm 0,07 kg

2-280645.1.PA Prisma Vario Ø 50 90° / 120° com colar com rosca - Poliamida 42,00 € �

Rosca M16 para, por exemplo, extensões de prisma artigo No. 280649, para superfícies suscetíveis a riscos, para tubos redondos e quadrados até Ø 50 mm
Altura: (c) Ø: Peso: 
20 mm 50 mm 0,03 kg

2-280651.1.N 2-280651.1.A 2-280651.1.PA

2-280651.1.N Prisma Ø 60 135° com colar com rosca - nitrurado 34,00 € �

Rosca M16 para, por exemplo, extensões de prisma artigo No. 280649, para tubos até Ø 80 mm
Altura: (c) Ø: Peso: 
30 mm 60 mm 0,52 kg

2-280651.1.A Prisma Ø 60 135° com colar com rosca - Alumínio 40,00 € �

Rosca M16 para, por exemplo, extensões de prisma artigo No. 280649, para tubos até Ø 80 mm
Altura: (c) Ø: Peso: 
30 mm 60 mm 0,18 kg

2-280651.1.PA Prisma Ø 60 135° com colar com rosca - Poliamida 42,00 € �

Rosca M16 para, por exemplo, extensões de prisma artigo No. 280649, para superfícies suscetíveis a riscos, para tubos até Ø 80 mm
Altura: (c) Ø: Peso: 
30 mm 60 mm 0,08 kg

� = Artigo de stock � = Artigo a consultar Mais explicações na página 3

= Proteção anti-riscos = Proteção contra respingos 
de solda = Proteção contra corrosão = Alumínio = Poliamida
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Prismas & Suportes

Superfícies estáveis   para tubos e componentes de 
todos os tipos com prismas e suportes da Siegmund.

Trabalhando com tubos

Os prismas criam superfícies de suporte estáveis   para 
tubos de todos os tipos. Cada prisma é fornecido com 
um colar aparafusado que permite a sua fixação nos 
furos. O colar pode ser simplesmente desaparafusado 
para um posicionamento livre, independentemente da 
grelha dos furos. Escolha entre diferentes diâmetros e 
ângulos de suporte.

Diferentes materiais

Cada prisma está disponível na versão nitrurada 
(protegida contra projeções de soldadura), alumínio 
(processamento de aço inoxidável) e poliamida 
(processamento de alumínio e aço inoxidável).

Extensão e equilíbrio

Os suportes podem ser usados   como 
extensões de prismas ou outros 
componentes, como grampos, ou para 
compensar diferenças de altura.

Informações detalhadas sobre os produtos em:
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2-280649 2-280649.1 2-280649.2 2-280649.3

2-280649 Extensão de Prismas 25 - Polido 14,00 € �

compatível com prismas, conjunto de suporte 280821 e suporte de parafuso 280822
Comprimento: (a) Ø: Peso: 
25 mm 28 mm 0,11 kg

2-280649.1 Extensão de Prismas 50 - Polido 17,00 € �

compatível com prismas, conjunto de suporte 280821 e suporte de parafuso 280822
Comprimento: (a) Ø: Peso: 
50 mm 28 mm 0,22 kg

2-280649.2 Extensão de Prismas 100 - Polido 20,00 € �

compatível com prismas, conjunto de suporte 280821 e suporte de parafuso 280822
Comprimento: (a) Ø: Peso: 
100 mm 28 mm 0,45 kg

2-280649.3 Extensão de Prismas 150 - Polido 26,00 € �

compatível com prismas, conjunto de suporte 280821 e suporte de parafuso 280822
Comprimento: (a) Ø: Peso: 
150 mm 28 mm 0,69 kg

2-280669.N 2-280821 2-280821.1 2-280821.2

2-280669.N Prisma roscado com parafuso de cabeça cónica - nitrurado 11,00 € �

para instalação de prismas em furos
Comprimento: (a) Ø: Peso: 
17 mm 28 mm 0,14 kg

2-280821 Jogo de Suporte 11-peças - Polido 57,00 € �

compensação de diferenças de altura entre 1-100 mm, com rosca M10
Comprimento: (a) Ø: Peso: 
125 mm 50 mm 1,95 kg

2-280821.1 Torre para Suportes - Polido 29,00 € �

superfície de suporte variável, com rosca M10
Comprimento: (a) Ø: Peso: 
125 mm 50 mm 0,60 kg

2-280821.2 Jogo de Anilhas 29,00 € �

espessura dos discos 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 20 / 40 / 50 mm incl. disco 1/10" - 2,54 mm
Comprimento: (a) Ø: Peso: 
 - 50 mm 1,35 kg

� = Artigo de stock � = Artigo a consultar Mais explicações na página 3

= Alumínio = Poliamida = Escala = Proteção anti-riscos = Proteção contra respingos 
de solda = Proteção contra corrosão

a
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2-280647.1 2-280647.1.A 2-280647.1.PA 2-280652.1 2-280652.1.A 2-280652.1.PA

2-280647.1 Prisma Ø 80 90° com colar com rosca - Polido / nitrurado 42,00 € �

Rosca M16 para, por exemplo, extensões de prisma artigo No. 280649, para tubos redondos e quadrados até Ø 100 mm
Altura: (c) Ø: Peso: 
40 mm 80 mm 1,01 kg

2-280647.1.A Prisma Ø 80 90° com colar com rosca - Alumínio 48,00 € �

Rosca M16 para, por exemplo, extensões de prisma artigo No. 280649, para tubos redondos e quadrados até Ø 100 mm
Altura: (c) Ø: Peso: 
40 mm 80 mm 0,55 kg

2-280647.1.PA Prisma Ø 80 90° com colar com rosca - Poliamida 51,00 € �

Rosca M16 para, por exemplo, extensões de prisma artigo No. 280649, para superfícies suscetíveis a riscos, para tubos redondos e quadrados até Ø 100 mm
Altura: (c) Ø: Peso: 
40 mm 80 mm 0,19 kg

2-280652.1 Prisma Ø 120 157° com colar com rosca - Polido / nitrurado 58,00 € �

Rosca M16 para, por exemplo, extensões de prisma artigo No. 280649, para tubos até Ø 400 mm
Altura: (c) Ø: Peso: 
30 mm 120 mm 1,70 kg

2-280652.1.A Prisma Ø 120 157° com colar com rosca - Alumínio 70,00 € �

Rosca M16 para, por exemplo, extensões de prisma artigo No. 280649, para tubos até Ø 400 mm
Altura: (c) Ø: Peso: 
30 mm 120 mm 0,70 kg

2-280652.1.PA Prisma Ø 120 157° com colar com rosca - Poliamida 79,00 € �

Rosca M16 para, por exemplo, extensões de prisma artigo No. 280649, para superfícies suscetíveis a riscos, para tubos até Ø 400 mm
Altura: (c) Ø: Peso: 
30 mm 120 mm 0,30 kg

2-280670 2-280822 2-280824

2-280670 Fixador Cónico - Polido / nitrurado 39,00 € �

para suporte de tubos redondos e quadrados até Ø 80 mm, fixação com parafusos
Altura: (c) Ø: Peso: 
70 mm 80 mm 1,40 kg

2-280822 Base Roscada Ø 80 - Polido 87,00 € �

ajuste fino de altura entre 75-110 mm, combinável com o conjunto de suporte 280821 e extensões de prisma
Altura: (c) Ø: Peso: 
75 - 110 mm 80 mm 2,30 kg

2-280824 Suporte com altura ajustável com escala - Polido 53,00 € �

incluído Parafuso de ajuste, ajuste infinito de altura entre 20-105 mm, perno roscado para conexão com prismas
Altura: (c) Ø: Peso: 
144 mm 50 mm 0,87 kg

Informações detalhadas sobre os produtos em:
www.siegmund.com/F-prism28
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2-280175 2-280176 2-280177 2-280825

2-280175 Distanciador 100 Ø 50 43,00 € �

com casquilho roscado 280825 adaptável em esquadros e batentes, Rosca M16
Comprimento: (a) Altura: (c) Ø: Peso: 
100 mm  - 50 mm 0,52 kg

2-280176 Distanciador 100 Ø 75 48,00 € �

com casquilho roscado 280825 adaptável em esquadros e batentes, Rosca M16
Comprimento: (a) Altura: (c) Ø: Peso: 
100 mm  - 75 mm 0,92 kg

2-280177 Distanciador 100 Ø 100 52,00 € �

com casquilho roscado 280825 adaptável em esquadros e batentes, Rosca M16
Comprimento: (a) Altura: (c) Ø: Peso: 
100 mm  - 100 mm 1,42 kg

2-280825 Casquilho Roscado para rosca M16 - Polido 17,00 € �

Comprimento: (a) Altura: (c) Ø: Peso: 
 - 23 mm 30 mm 0,07 kg

2-280175.1 2-280176.1 2-280177.1

2-280175.1 Distanciador 150 Ø 50 45,00 € �

com casquilho roscado 280825 adaptável em esquadros e batentes, Rosca M16
Comprimento: (a) Ø: Peso: 
150 mm 50 mm 0,60 kg

2-280176.1 Distanciador 150 Ø 75 50,00 € �

com casquilho roscado 280825 adaptável em esquadros e batentes, Rosca M16
Comprimento: (a) Ø: Peso: 
150 mm 75 mm 1,00 kg

2-280177.1 Distanciador 150 Ø 100 54,00 € �

com casquilho roscado 280825 adaptável em esquadros e batentes, Rosca M16
Comprimento: (a) Ø: Peso: 
150 mm 100 mm 1,50 kg

� = Artigo de stock � = Artigo a consultar Mais explicações na página 3
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2-280646.1 2-280646.2 2-280646.3 2-280646.4

2-280646.1 Tubo Vertical 225 58,00 € �

para torre de apoio modular
Altura: (c) Ø: Peso: 
225 mm 57 mm 1,70 kg

2-280646.2 Tubo Vertical 475 66,00 € �

para torre de apoio modular
Altura: (c) Ø: Peso: 
475 mm 57 mm 2,94 kg

2-280646.3 Tubo Vertical 725 74,00 € �

para torre de apoio modular
Altura: (c) Ø: Peso: 
725 mm 57 mm 4,24 kg

2-280646.4 Tubo Vertical 975 85,00 € �

para torre de apoio modular
Altura: (c) Ø: Peso: 
975 mm 57 mm 5,54 kg

2-280646.5 2-280646 2-280617.5H

2-280646.5 Placa, Longa 44,00 € �

para torre de apoio modular
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) Peso: 
150 mm 100 mm 25 mm 2,60 kg

2-280646 Placa Pequena 29,00 € �

para torre de apoio modular
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) Peso: 
120 mm 120 mm 25 mm 2,23 kg

2-280617.5H Cruz Fundida com Manipulo 35,00 € �

para torre de apoio modular, Barras horizontais compatíveis: 280638, 280638.1.N, 280638.2.N
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) Peso: 
104 mm 80 mm 56 mm 1,27 kg

Informações detalhadas sobre os produtos em:
www.siegmund.com/F-prism28
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2-280910 2-280915 2-280911 2-280916

2-280910 Carro para Acessórios - Revestido a pó 793,00 € �

Peso max. total 240 kg
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) Peso: 
650 mm 900 mm 1.020 mm 50,00 kg

2-280915 Lona 294,00 € �

para carro de ferramentas 280910
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) Peso: 
 -  -  - 3,20 kg

2-280911 Carro para Acessórios compacto - Revestido a pó 800,00 € �

prático armazenamento debaixo da mesa de soldadura
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) Peso: 
1.000 mm 650 mm 640 mm 61,00 kg

2-280916 Lona 294,00 € �

para carro de ferramentas 280911
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) Peso: 
 -  -  - 3,20 kg

2-280912 2-280930 2-280931 2-280936

2-280912 Painel de Acessórios - Revestido a pó 305,00 € �

instalação na mesa de soldadura com pinos de fixação ou com parafusos à parede
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) Ø: Peso: 
800 mm 100 mm 800 mm  - 22,50 kg

2-280930 Modulo para Painel de Acessórios - Revestido a pó 87,00 € �

para Parafuso de Fixação / Prismas / Parafusos, Painel traseiro não incluído com a entrega
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) Ø: Peso: 
500 mm 100 mm 110 mm 28 mm 2,20 kg

2-280931 Modulo para Painel de Acessórios Sem Tubos de apoio - Revestido a pó 58,00 € �

para Prismas / Parafusos, Painel traseiro não incluído com a entrega
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) Ø: Peso: 
500 mm 100 mm 110 mm 28 mm 1,90 kg

2-280936 Pino para Painel de Ferramentas - Polido 3,00 € �

Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) Ø: Peso: 
37 mm  -  - 28 mm 0,10 kg

� = Artigo de stock � = Artigo a consultar Mais explicações na página 3
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www.siegmund.com/F-accessories28

Acessórios

Acessórios Siegmund – soluções práticas 
que facilitam o seu trabalho diário.

Acessórios práticos

Oferecemos-lhe soluções para todas as áreas – mesmo as mais pequenas. Não importa se procura um 
suporte flexível e posicionável para a sua tocha de soldadura ou se deseja criar duas áreas de trabalho 
numa mesa de soldadura. Os nossos práticos acessórios oferecem inúmeras possibilidades.

Informações detalhadas sobre os produtos em:
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2-280820 2-280820.10

2-280820 Escova Ø 30 com capa de proteção 22,00 € �

para limpeza dos furos
Ø: Peso: 
30 mm 0,06 kg

2-280820.10 Escova Ø 30 para a broca / 10-Pack 66,00 € �

para limpeza dos furos
Ø: Peso: 
30 mm 0,06 kg

2-000830.N 2-000830.N.T1 2-000831 2-000835.N

2-000830.N Placa de transporte com Placa de Fixação - nitrurado 62,00 € �

capacidade de carga 1800 kg (com 2x 280511), capacidade de carga 1000 kg (com 2x 002822), para um transporte seguro das mesas de soldadura e elementos pesados Siegmund, considere mais instruções de utilização para o artigo online!

Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) Peso: 
150 mm 150 mm 25 mm 4,70 kg

2-000830.N.T1 Placa de Montagem, 150x150x25 para olhal de transporte 45,00 € �

Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) Peso: 
150 mm 150 mm 25 mm 3,90 kg

2-000831 Olhal de transporte sem placa de fixação 17,00 € �

Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) Peso: 
 -  -  - 0,70 kg

2-000835.N Placa de transporte - nitrurado 110,00 € �

capacidade de carga 2500 kg (com 2x 280511), capacidade de carga 1000 kg (com 2x 002822), capacidade de carga 700 kg (com 2x 160511), para um transporte seguro das mesas de soldadura e elementos pesados Siegmund, considere mais instruções de utilização para o artigo online!

Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) Peso: 
200 mm 100 mm 165 mm 4,50 kg

� = Artigo de stock � = Artigo a consultar Mais explicações na página 3

= Proteção anti-riscos = Proteção contra respingos 
de solda = Proteção contra corrosão
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2-280980 2-000810 2-280920

2-280980 Parede de proteção de solda 213,00 € �

montagem com 2 pinos de fixação (16: 000520, 22: 002822, 28: 280511), relacionado com a produção à prova de riscos, Outras cores pintadas disponíveis por pedido
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) Peso: 
1.600 mm 50 mm 800 mm 23,00 kg

2-000810 Conetor de Massa Komfort 51,00 € �

garante 100% de contacto à mesa de soldadura, Montagem em Sistema de furos, Capacidade até 500 Amperes, Secção do cabo 70-95 mm².
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) Peso: 
 -  -  - 0,66 kg

2-280920 Suporte para tocha de soldadura - Polido 33,00 € �

pode ser posicionado no furo
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) Peso: 
 -  - 200 mm 0,50 kg

2-280852.1 2-280852 2-280854

2-280852.1 Chave sextavada Dimensão 6 17,00 € �

amarelo
Peso: 
0,09 kg

2-280852 Chave sextavada Dimensão 6 17,00 € �

vermelho
Peso: 
0,50 kg

2-280854 Chave sextavada Dimensão 14 17,00 € �

para aperto dos pinos de posicionamento e esquadros universais de maior dimensão
Peso: 
0,45 kg

Informações detalhadas sobre os produtos em:
www.siegmund.com/F-accessories28
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2-160780 2-160702 2-160701

2-160780 Prensa Sistema 16 1.180,00 € �

Força de compressão de 2,5 tons, curso total 60 mm, Força operacional 330 N, fixação sempre necessária em dois locais
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) Ø: Peso: 
 -  -  -  - 6,50 kg

2-160702 Ângulo especial Sistema 16 58,00 € �

como extensão e fixação vertical para a prensa
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) Ø: Peso: 
195 mm 60 mm 60 mm  - 1,41 kg

2-160701 Tomada 19,00 € �

para fixação rotativa do contra-bloco nos furos, para fixação: 160515
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) Ø: Peso: 
48 mm  -  - 40 mm 0,26 kg

2-160783 2-160782.1 2-160782.2 2-160782.3

2-160783 Conjunto Básico 83,00 € �

Incluído no conjunto: 1x 000701.PA, 1x 000701.AL, 1x 160702
Peso: 
1,52 kg

Preço especial de oferta

2-160782.1 Conjunto de endireitamento de tubos para Ø 21,4 169,00 € �

Incluído no conjunto: 1x 000703.1, 1x 000704.1, 2x 000705.1, 2x 160701
Peso: 
1,42 kg

Preço especial de oferta

2-160782.2 Conjunto de endireitamento de tubos para Ø 33,7 165,00 € �

Incluído no conjunto: 1x 000703.2, 1x 000704.2, 2x 000705.2, 2x 160701
Peso: 
1,29 kg

Preço especial de oferta

2-160782.3 Conjunto de endireitamento de tubos para Ø 42,4 160,00 € �

Incluído no conjunto: 1x 000703.3, 1x 000704.3, 2x 000705.3, 2x 160701
Peso: 
1,19 kg

Preço especial de oferta

� = Artigo de stock � = Artigo a consultar Mais explicações na página 3

= Alumínio
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www.siegmund.com/F-tablepress

Prensa

Elimine deformações e empenos em produtos de 
aço e remova sem esforço irregularidades ou tensões 

indesejadas no material com a prensa de mesa Siegmund.

Trabalhos em cantos

Nos cantos podem ser aplicadas tensões com uma 
ponteira de alumínio. A soldadura interna não será 
danificada com este processo.

Dobragem de tubos

Com o acessório para dobrar tubos, tubos até 
Ø 42 mm podem ser dobrados ou endireitados. 
A utilização adequada e as várias operações 
de dobragem levarão a um resultado limpo, 
sem marcas.

Trabalhando em posição vertical

Com a ajuda do parafuso incorporado no cabeçote, 
a prensa pode ser também usada com segurança 
na posição vertical. Deve-se ter em atenção que a 
prensa deve ser sempre fixa em dois pontos para 
cada posição.

Informações detalhadas sobre os produtos em:
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2-280780 2-280702 2-280701

2-280780 Prensa Sistema 28 1.180,00 € �

Força de compressão de 2,5 tons, curso total 60 mm, Força operacional 330 N, fixação sempre necessária em dois locais
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) Ø: Peso: 
 -  -  -  - 6,70 kg

2-280702 Ângulo especial Sistema 28 107,00 € �

como extensão e fixação vertical para a prensa
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) Ø: Peso: 
195 mm 60 mm 60 mm  - 1,87 kg

2-280701 Tomada 23,00 € �

para fixação rotativa do contra-bloco nos furos, para fixação: 280513
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) Ø: Peso: 
50 mm  -  - 40 mm 0,11 kg

2-280783 2-280782.1 2-280782.2 2-280782.3

2-280783 Conjunto Básico 120,00 € �

Incluído no conjunto: 1x 000701.PA, 1x 000701.AL, 1x 280702
Peso: 
1,98 kg

Preço especial de oferta

2-280782.1 Conjunto de endireitamento de tubos para Ø 21,4 175,00 € �

Incluído no conjunto: 1x 000703.1, 1x 000704.1, 2x 000705.1, 2x 280701
Peso: 
1,12 kg

Preço especial de oferta

2-280782.2 Conjunto de endireitamento de tubos para Ø 33,7 171,00 € �

Incluído no conjunto: 1x 000703.2, 1x 000704.2, 2x 000705.2, 2x 280701
Peso: 
0,99 kg

Preço especial de oferta

2-280782.3 Conjunto de endireitamento de tubos para Ø 42,4 165,00 € �

Incluído no conjunto: 1x 000703.3, 1x 000704.3, 2x 000705.3, 2x 280701
Peso: 
0,89 kg

Preço especial de oferta

� = Artigo de stock � = Artigo a consultar Mais explicações na página 3

= Alumínio
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2-220780 2-220702 2-220701

2-220780 Prensa Sistema 22 1.180,00 € �

Força de compressão de 2,5 tons, curso total 60 mm, Força operacional 330 N, fixação sempre necessária em dois locais
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) Ø: Peso: 
 -  -  -  - 6,70 kg

2-220702 Ângulo especial Sistema 22 79,00 € �

como extensão e fixação vertical para a prensa
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) Ø: Peso: 
195 mm 60 mm 60 mm  - 1,66 kg

2-220701 Tomada 20,00 € �

para fixação rotativa do contra-bloco nos furos, para fixação: 220515
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) Ø: Peso: 
54 mm  -  - 40 mm 0,24 kg

2-220783 2-220782.1 2-220782.2 2-220782.3

2-220783 Conjunto Básico 100,00 € �

Incluído no conjunto: 1x 000701.PA, 1x 000701.AL, 1x 220702
Peso: 
1,77 kg

Preço especial de oferta

2-220782.1 Conjunto de endireitamento de tubos para Ø 21,4 171,00 € �

Incluído no conjunto: 1x 000703.1, 1x 000704.1, 2x 000705.1, 2x 220701
Peso: 
1,38 kg

Preço especial de oferta

2-220782.2 Conjunto de endireitamento de tubos para Ø 33,7 167,00 € �

Incluído no conjunto: 1x 000703.2, 1x 000704.2, 2x 000705.2, 2x 220701
Peso: 
1,25 kg

Preço especial de oferta

2-220782.3 Conjunto de endireitamento de tubos para Ø 42,4 161,00 € �

Incluído no conjunto: 1x 000703.3, 1x 000704.3, 2x 000705.3, 2x 220701
Peso: 
1,15 kg

Preço especial de oferta

Informações detalhadas sobre os produtos em:
www.siegmund.com/F-tablepress
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2-000704.1 2-000704.2 2-000704.3

2-000704.1 Acessório para dobrar tubos para Ø 21,4 - POM-C 42,00 € �

para dobrar e endireitar tubos, para tubos Ø 21,4 mm
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) Peso: 
120 mm 35 mm 60 mm 0,24 kg

2-000704.2 Acessório para dobrar tubos para Ø 33,7 - POM-C 42,00 € �

para dobrar e endireitar tubos, para tubos Ø 33,7 mm
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) Peso: 
120 mm 35 mm 60 mm 0,21 kg

2-000704.3 Acessório para dobrar tubos para Ø 42,4 - POM-C 42,00 € �

para dobrar e endireitar tubos, para tubos Ø 42,4 mm
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) Peso: 
120 mm 35 mm 60 mm 0,18 kg

2-000705.1 2-000705.2 2-000705.3

2-000705.1 Contra-bloco para Ø 21,4 - POM-C 54,00 € �

como contra-bloco para dobrar e endireitar tubos, Requer conector para fixação
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) Peso: 
60 mm 114 mm 55 mm 0,29 kg

2-000705.2 Contra-bloco para Ø 33,7 - POM-C 52,00 € �

como contra-bloco para dobrar e endireitar tubos, Requer conector para fixação
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) Peso: 
60 mm 102 mm 55 mm 0,25 kg

2-000705.3 Contra-bloco para Ø 42,4 - POM-C 48,00 € �

como contra-bloco para dobrar e endireitar tubos, Requer conector para fixação
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) Peso: 
60 mm 93 mm 55 mm 0,22 kg

� = Artigo de stock � = Artigo a consultar Mais explicações na página 3

= Alumínio = Poliamida
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2-000701.AL 2-000701.PA 2-000706

2-000701.AL Peça de pressão Alumínio 24,00 € �

recomendado para trabalhos com aços
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) Ø: Peso: 
 -  - 15 mm 55 mm 0,08 kg

2-000701.PA Peça de pressão Poliamida 20,00 € �

recomendado para aplicações com aço inoxidável
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) Ø: Peso: 
 -  - 15 mm 55 mm 0,03 kg

2-000706 Punção 90° com tubo de extensão 103,00 € �

para fixação em cantos sem danificar o cordão de soldadura
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) Ø: Peso: 
168 mm 50 mm 50 mm  - 0,82 kg

2-000703.1 2-000703.2 2-000703.3

2-000703.1 Adaptador de tubo para Ø 21,4 - POM-C 23,00 € �

para endireitar tubos, para tubos Ø 21,4 mm
Comprimento: (a) Ø: Peso: 
35 mm 55 mm 0,08 kg

2-000703.2 Adaptador de tubo para Ø 33,7 - POM-C 23,00 € �

para endireitar tubos, para tubos Ø 33,7 mm
Comprimento: (a) Ø: Peso: 
35 mm 55 mm 0,06 kg

2-000703.3 Adaptador de tubo para Ø 42,4 - POM-C 23,00 € �

para endireitar tubos, para tubos Ø 42,4 mm
Comprimento: (a) Ø: Peso: 
35 mm 55 mm 0,05 kg

Prensa

Informações detalhadas sobre os produtos em:
www.siegmund.com/F-tablepress
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282216Sub Table Box

2-004220 2-004225 2-004230 2-004235

2-004220 Gaveta com corrediça de encaixe, 60 mm para Sub Table Box com fechadura 69,00 € �

Revestido a pó, atualização possível a qualquer momento
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) TF: Peso: 
590 mm 400 mm 60 mm 50 kg 5,50 kg

2-004225 Gaveta com corrediça de encaixe, 120 mm para Sub Table Box com fechadura 77,00 € �

Revestido a pó, atualização possível a qualquer momento
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) TF: Peso: 
590 mm 400 mm 120 mm 50 kg 6,50 kg

2-004230 Gaveta com corrediça de encaixe, 180 mm para Sub Table Box com fechadura 85,00 € �

Revestido a pó, atualização possível a qualquer momento
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) TF: Peso: 
590 mm 400 mm 180 mm 50 kg 7,00 kg

2-004235 Gaveta com corrediça de encaixe, 240 mm para Sub Table Box com fechadura 92,00 € �

Revestido a pó, atualização possível a qualquer momento
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) TF: Peso: 
590 mm 400 mm 240 mm 50 kg 7,50 kg

TF=Capacidade de suporte; 

2-160990 2-160990.1 2-160990.2

2-160990 Sub Table Box com fechadura 386,00 € �

Revestido a pó, Espaço de armazenamento na sua mesa de soldadura, 360 mm de espaço para gavetas, Dimensão da Mesa 1,0 x 0,5 m: incompatível, com fechadura, incl. duas chaves
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) TF: Peso: 
630 mm 510 mm 420 mm 100 kg 28,50 kg

2-160990.1 Conjunto Sub Table Box com fechadura incl. 2 gavetas (2x 004230) 548,00 € �

Revestido a pó, Espaço de armazenamento na sua mesa de soldadura, Dimensão da Mesa 1,0 x 0,5 m: incompatível, com fechadura, incl. duas chaves, entregue pré-montado
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) TF: Peso: 
630 mm 510 mm 420 mm 100 kg 42,50 kg

Preço especial de oferta

2-160990.2 Conjunto Sub Table Box com fechadura incl. 3 gavetas (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230) 601,00 € �

Revestido a pó, Espaço de armazenamento na sua mesa de soldadura, Dimensão da Mesa 1,0 x 0,5 m: incompatível, com fechadura, incl. duas chaves, entregue pré-montado
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) TF: Peso: 
630 mm 510 mm 420 mm 100 kg 47,50 kg

TF=Capacidade de suporte; 

Preço especial de oferta

� = Artigo de stock � = Artigo a consultar Mais explicações na página 3
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www.siegmund.com/F-stbox

Sub Table Box

O espaço de armazenamento com fechadura 
para as suas mesas de soldadura – mantenha em 

segurança equipamentos e objetos pessoais.

Conceito de bloqueio

O travamento central tranca todas as gavetas de 
uma só vez através de uma barra de bloqueio.
A ST Box vem com duas chaves.

Organização e espaço de armazenamento

Com a ST Box da Siegmund terá sempre as 
ferramentas à mão. Poderá criar e organizar 
espaços de armazenamento na sua mesa 
de soldadura.

Bem protegido

O perfil completamente fechado protege o conteúdo 
das gavetas da sujidade e projeções de soldadura.

Informações detalhadas sobre os produtos em:
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282216Sub Table Box

2-220990 2-220990.1 2-220990.2

2-220990 Sub Table Box com fechadura 386,00 € �

Revestido a pó, Espaço de armazenamento na sua mesa de soldadura, 360 mm de espaço para gavetas, com fechadura, incl. duas chaves
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) TF: Peso: 
630 mm 510 mm 420 mm 100 kg 30,00 kg

2-220990.1 Conjunto Sub Table Box com fechadura incl. 2 gavetas (2x 004230) 548,00 € �

Revestido a pó, Espaço de armazenamento na sua mesa de soldadura, com fechadura, incl. duas chaves, entregue pré-montado
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) TF: Peso: 
630 mm 510 mm 420 mm 100 kg 44,00 kg

Preço especial de oferta

2-220990.2 Conjunto Sub Table Box com fechadura incl. 3 gavetas (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230) 601,00 € �

Revestido a pó, Espaço de armazenamento na sua mesa de soldadura, com fechadura, incl. duas chaves, entregue pré-montado
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) TF: Peso: 
630 mm 510 mm 420 mm 100 kg 49,00 kg

TF=Capacidade de suporte; 

Preço especial de oferta

2-222990 2-222990.1 2-222990.2

2-222990 Sub Table Box com fechadura para Mesa PLUS 386,00 € �

Revestido a pó, Espaço de armazenamento na sua mesa de soldadura, 360 mm de espaço para gavetas, com fechadura, incl. duas chaves
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) TF: Peso: 
630 mm 510 mm 420 mm 100 kg 29,90 kg

2-222990.1 Conjunto Sub Table Box com fechadura para Mesa PLUS incl. 2 gavetas (2x 004230) 548,00 € �

Revestido a pó, Espaço de armazenamento na sua mesa de soldadura, com fechadura, incl. duas chaves, entregue pré-montado
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) TF: Peso: 
630 mm 510 mm 420 mm 100 kg 43,90 kg

Preço especial de oferta

2-222990.2 Conjunto Sub Table Box com fechadura para Mesa PLUS incl. 3 gavetas (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230) 601,00 € �

Revestido a pó, Espaço de armazenamento na sua mesa de soldadura, com fechadura, incl. duas chaves, entregue pré-montado
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) TF: Peso: 
630 mm 510 mm 420 mm 100 kg 48,90 kg

TF=Capacidade de suporte; 

Preço especial de oferta

� = Artigo de stock � = Artigo a consultar Mais explicações na página 3
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28 22 16 Sub Table Box

2-162990 2-162990.1 2-162990.2

2-162990 Sub Table Box com fechadura para Mesa PLUS 386,00 € �

Revestido a pó, Espaço de armazenamento na sua mesa de soldadura, 360 mm de espaço para gavetas, com fechadura, incl. duas chaves
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) TF: Peso: 
630 mm 510 mm 420 mm 100 kg 28,00 kg

2-162990.1 Conjunto Sub Table Box com fechadura para Mesa PLUS incl. 2 gavetas (2x 004230) 548,00 € �

Revestido a pó, Espaço de armazenamento na sua mesa de soldadura, com fechadura, incl. duas chaves, entregue pré-montado
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) TF: Peso: 
630 mm 510 mm 420 mm 100 kg 42,00 kg

Preço especial de oferta

2-162990.2 Conjunto Sub Table Box com fechadura para Mesa PLUS incl. 3 gavetas (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230) 601,00 € �

Revestido a pó, Espaço de armazenamento na sua mesa de soldadura, com fechadura, incl. duas chaves, entregue pré-montado
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) TF: Peso: 
630 mm 510 mm 420 mm 100 kg 47,00 kg

TF=Capacidade de suporte; 

Preço especial de oferta

2-161990 2-161990.1 2-161990.2

2-161990 Sub Table Box com fechadura para Basic 386,00 € �

Revestido a pó, Espaço de armazenamento na sua mesa de soldadura, 360 mm de espaço para gavetas, com fechadura, incl. duas chaves
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) TF: Peso: 
630 mm 510 mm 420 mm 100 kg 28,50 kg

2-161990.1 Conjunto Sub Table Box com fechadura para Basic incl. 2 gavetas (2x 004230) 548,00 € �

Revestido a pó, Espaço de armazenamento na sua mesa de soldadura, com fechadura, incl. duas chaves, entregue pré-montado
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) TF: Peso: 
630 mm 510 mm 420 mm 100 kg 42,50 kg

Preço especial de oferta

2-161990.2 Conjunto Sub Table Box com fechadura para Basic incl. 3 gavetas (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230) 601,00 € �

Revestido a pó, Espaço de armazenamento na sua mesa de soldadura, com fechadura, incl. duas chaves, entregue pré-montado
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) TF: Peso: 
630 mm 510 mm 420 mm 100 kg 47,50 kg

TF=Capacidade de suporte; 

Preço especial de oferta

Sub Table Box

Informações detalhadas sobre os produtos em:
www.siegmund.com/F-stbox
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28 22 16 Sub Table Box

2-280990 2-280990.1 2-280990.2

2-280990 Sub Table Box com fechadura 386,00 € �

Revestido a pó, Espaço de armazenamento na sua mesa de soldadura, 360 mm de espaço para gavetas, com fechadura, incl. duas chaves, Compatível com mesas PLUS
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) TF: Peso: 
630 mm 510 mm 420 mm 100 kg 30,00 kg

2-280990.1 Conjunto Sub Table Box com fechadura incl. 2 gavetas (2x 004230) 548,00 € �

Revestido a pó, Espaço de armazenamento na sua mesa de soldadura, com fechadura, incl. duas chaves, Compatível com mesas PLUS, entregue pré-montado
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) TF: Peso: 
630 mm 510 mm 420 mm 100 kg 44,00 kg

Preço especial de oferta

2-280990.2 Conjunto Sub Table Box com fechadura incl. 3 gavetas (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230) 601,00 € �

Revestido a pó, Espaço de armazenamento na sua mesa de soldadura, com fechadura, incl. duas chaves, Compatível com mesas PLUS, entregue pré-montado
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) TF: Peso: 
630 mm 510 mm 420 mm 100 kg 49,00 kg

TF=Capacidade de suporte; 

Preço especial de oferta

2-281990 2-281990.1 2-281990.2

2-281990 Sub Table Box com fechadura para Basic 386,00 € �

Revestido a pó, Espaço de armazenamento na sua mesa de soldadura, 360 mm de espaço para gavetas, com fechadura, incl. duas chaves
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) TF: Peso: 
630 mm 510 mm 420 mm 100 kg 31,00 kg

2-281990.1 Conjunto Sub Table Box com fechadura para Basic incl. 2 gavetas (2x 004230) 548,00 € �

Revestido a pó, Espaço de armazenamento na sua mesa de soldadura, com fechadura, incl. duas chaves, entregue pré-montado
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) TF: Peso: 
630 mm 510 mm 420 mm 100 kg 45,00 kg

Preço especial de oferta

2-281990.2 Conjunto Sub Table Box com fechadura para Basic incl. 3 gavetas (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230) 601,00 € �

Revestido a pó, Espaço de armazenamento na sua mesa de soldadura, com fechadura, incl. duas chaves, entregue pré-montado
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) TF: Peso: 
630 mm 510 mm 420 mm 100 kg 50,00 kg

TF=Capacidade de suporte; 

Preço especial de oferta

Informações detalhadas sobre os produtos em:
www.siegmund.com/F-stbox
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282216Grampos Pneumáticos

0-000850 0-000851 0-000855 0-000860

0-000850 Cilindro Pneumático, Curto Adaptador para Sistema 16 incluído 338,00 € �

para fixação automatizada, instalado no furo com adaptador, curso de trabalho de 25 mm ou 50 mm, dependendo do cilindro de pressão
Força Peso: 
F = 650 N a 8 bar 0,90 kg

0-000851 Cilindro Pneumático, Curto Adaptador para Sistema 28 incluído 323,00 € �

para fixação automatizada, instalado no furo com adaptador, curso de trabalho de 25 mm ou 50 mm, dependendo do cilindro de pressão
Força Peso: 
F = 650 N a 8 bar 0,93 kg

0-000855 Cilindro pneumático longo para Sistema 28 284,00 € �

para fixação automatizada, montado em furos roscados com casquilho roscado do sistema 28, curso de trabalho de 25 mm ou 50 mm, dependendo do cilindro de pressão
Força Peso: 
F = 350 N a 8 bar 0,80 kg

0-000860 Distribuidor 8 Saídas 310,00 € �

para fixação automatizada, conexão entre cilindro pneumático e compressor, pressão de funcionamento de 1-10 bar
Peso: 
0,14 kg

� = Artigo de stock � = Artigo a consultar

Informações detalhadas sobre os produtos em:
www.siegmund.com/F-pneumatic
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28 22 16 Tornos de bancada

2-004300 2-004302 2-164302.Set 2-224302.Set

2-004300 Torno de bancada 100 para Sistema 16 / 22 / 28 - com furos de 16 mm 153,00 € �

Garra com 100 mm, Curso de abertura 135 mm, Montagem: Sistema 16: 2x 160511, Sistema 22: 2x 160513 + 2x 000541, Sistema 28: 2x 160511 + 2x 000545
Peso: 
9,50 kg

2-004302 Torno de bancada 125 para Sistema 28 - com furos de 28 mm 206,00 € �

Garra com 125 mm, Curso de abertura 140 mm, Montagem: Sistema 16: 2x 160511 + 2x 000546, Sistema 22: 2x 220513 + 2x 000544, Sistema 28: 2x 280511
Peso: 
13,50 kg

2-164302.Set Conjunto para Sistema 16: Torno de bancada 125 incluído 2x Casquilho de Redução 000546 221,00 € �

Garra com 125 mm, Curso de abertura 140 mm, Montagem: 2x 160511
Peso: 
13,60 kg

Preço especial de oferta

2-224302.Set Conjunto para Sistema 22: Torno de bancada 125 incluído 2x Casquilho de Redução 000544 221,00 € �

Garra com 125 mm, Curso de abertura 140 mm, Montagem: 2x 220513
Peso: 
13,70 kg

Preço especial de oferta

Informações detalhadas sobre os produtos em:
www.siegmund.com/F-benchvice
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282216Produtos de manutenção

2-000942 2-000940 2-000914 2-000915

2-000942 Pedra de Polir 150x50x25 18,00 € �

para manter e alisar irregularidades na superfície da mesa, adequado para mesas de soldadura e acessórios não nitrurados
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) Peso: 
150 mm 50 mm 25 mm 0,42 kg

2-000940 Pedra de Polir 200x50x25 22,00 € �

para manter e alisar irregularidades na superfície da mesa, adequado para mesas de soldadura e acessórios não nitrurados
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) Peso: 
200 mm 50 mm 25 mm 0,56 kg

2-000914 CleanBasic vaporizador 1 litros 15,00 € �

agente de limpeza à base de água, para a limpeza diária da mesa, previne a ferrugem, ficha de segurança disponível online
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) Peso: 
 -  -  - 1,10 kg

2-000915 CleanBasic 5 litros 50,00 € �

agente de limpeza à base de água, para a limpeza diária da mesa, previne a ferrugem, ficha de segurança disponível online
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) Peso: 
 -  -  - 5,20 kg

2-000924 2-000929 2-000926

2-000924 Líquido de proteção anti respingos e corrosão vaporizador 1 litros 19,00 € �

líquido contra projeções de soldadura, não inflamável e solúvel em água, evita que a mesa seja queimada por projeções de soldadura, ficha de segurança disponível online
Peso: 
1,10 kg

2-000929 Líquido de proteção anti respingos e corrosão garrafa com bomba 1 litros 41,00 € �

líquido contra projeções de soldadura, não inflamável e solúvel em água, evita que a mesa seja queimada por projeções de soldadura, ficha de segurança disponível online
Peso: 
1,10 kg

2-000926 Líquido de proteção anti respingos e corrosão 5 litros 57,00 € �

líquido contra projeções de soldadura, não inflamável e solúvel em água, evita que a mesa seja queimada por projeções de soldadura, ficha de segurança disponível online
Peso: 
5,20 kg

� = Artigo de stock � = Artigo a consultar220
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2-000914.8 2-000915.6 2-000924.8 2-000926.6

2-000914.8 Promoção especial CleanBasic 8x vaporizador 1 litros 114,00 € �

agente de limpeza à base de água, para a limpeza diária da mesa, previne a ferrugem, ficha de segurança disponível online
Peso: 
8,80 kg

Preço especial de oferta

2-000915.6 Promoção especial CleanBasic 6x 5 litros 264,00 € �

agente de limpeza à base de água, para a limpeza diária da mesa, previne a ferrugem, ficha de segurança disponível online
Peso: 
31,20 kg

Preço especial de oferta

2-000924.8 Promoção especial Líquido de proteção anti respingos e corrosão 8x vaporizador 1 litros 134,00 € �

líquido contra projeções de soldadura, não inflamável e solúvel em água, evita que a mesa seja queimada por projeções de soldadura, ficha de segurança disponível online
Peso: 
8,80 kg

Preço especial de oferta

2-000926.6 Promoção especial Líquido de proteção anti respingos e corrosão 6x 5 litros 309,00 € �

líquido contra projeções de soldadura, não inflamável e solúvel em água, evita que a mesa seja queimada por projeções de soldadura, ficha de segurança disponível online
Peso: 
31,20 kg

Preço especial de oferta

Informações detalhadas sobre os produtos em:
www.siegmund.com/F-maintenance
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282216Elementos de conexão

2-000520 2-002822 2-002216

2-000520 Pino combinado de fixação rápida curto 28 -> 16 - Polido 57,00 € �

para montar componentes de sistemas maiores em sistemas menores, Não pode ser utilizado para conexão de mesas e esquadros em forma U
Comprimento: (a) Ø: SK: AM: ZK: Peso: 
75 mm 40 mm 55,00 kN 10,00 Nm 10,00 kN 0,32 kg

2-002822 Pino combinado de fixação rápida curto 28 -> 22 - Polido 57,00 € �

para montar componentes de sistemas maiores em sistemas menores, Não pode ser utilizado para conexão de mesas e esquadros em forma U
Comprimento: (a) Ø: SK: AM: ZK: Peso: 
88 mm 40 mm 130,00 kN 15,00 Nm 15,00 kN 0,45 kg

2-002216 Pino combinado de fixação rápida curto 22 -> 16 - Polido 53,00 € �

para montar componentes de sistemas maiores em sistemas menores, Não pode ser utilizado para conexão de mesas e esquadros em forma U
Comprimento: (a) Ø: SK: AM: ZK: Peso: 
71 mm 35 mm 55,00 kN 10,00 Nm 10,00 kN 0,28 kg

SK=Força de corte / cisalhamento; AM=Torque de aperto Aço; ZK=Força de tração; Torque de aperto dependente do material. 

2-000562 2-028022 2-022016

2-000562 Pino de Conexão 28 <-> 16 - Polido 26,00 € �

para conexão de mesas de diferentes sistemas, para conexão dos componentes através do sistema cruzado de furos, não é adequado para perfis de alumínio
Comprimento: (a) Ø: SK: AM: ZK: Peso: 
34 mm 32 mm 50,00 kN 15,00 Nm 4,00 kN 0,12 kg

2-028022 Pino de Conexão 28 <-> 22 - Polido 26,00 € �

para conexão de mesas de diferentes sistemas, para conexão dos componentes através do sistema cruzado de furos, não é adequado para perfis de alumínio
Comprimento: (a) Ø: SK: AM: ZK: Peso: 
36 mm 32 mm 120,00 kN 15,00 Nm 6,00 kN 0,11 kg

2-022016 Pino de Conexão 22 <-> 16 - Polido 24,00 € �

para conexão de mesas de diferentes sistemas, para conexão dos componentes através do sistema cruzado de furos, não é adequado para perfis de alumínio
Comprimento: (a) Ø: SK: AM: ZK: Peso: 
27 mm 27 mm 20,00 kN 15,00 Nm 4,00 kN 0,06 kg

SK=Força de corte / cisalhamento; AM=Torque de aperto Aço; ZK=Força de tração; Torque de aperto dependente do material. 

� = Artigo de stock � = Artigo a consultar Mais explicações na página 3

4
5

4

6

10

10

10

6

10

222

28 22 16 Tecnologia de fixação magnética

2-000780 2-000781 2-000782

2-000780 Fixador com duplo magnético 5 304,00 € �

Força de retenção 5 kN, fixação flexível em superfícies de aço sem interferências com geometrias (por exemplo, mesa de soldadura Siegmund), com sextavado (Dimensão 8)
Superfície de fixação (s1) Superfície de aperto (s2) Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) Peso: 
120 x 57 mm 136 x 64 mm 143 mm 64 mm 71 mm 3,90 kg

2-000781 Fixador com duplo magnético 7 380,00 € �

Força de retenção 7 kN, fixação flexível em superfícies de aço sem interferências com geometrias (por exemplo, mesa de soldadura Siegmund), com sextavado (Dimensão 8)
Superfície de fixação (s1) Superfície de aperto (s2) Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) Peso: 
156 x 57 mm 172 x 64 mm 178 mm 64 mm 71 mm 4,90 kg

2-000782 Fixador com duplo magnético 10 503,00 € �

Força de retenção 10 kN, fixação flexível em superfícies de aço sem interferências com geometrias (por exemplo, mesa de soldadura Siegmund), com sextavado (Dimensão 8)
Superfície de fixação (s1) Superfície de aperto (s2) Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) Peso: 
162 x 76 mm 178 x 87 mm 184 mm 87 mm 88 mm 8,80 kg

2-000780.Set 2-000781.Set 2-000782.Set

2-000780.Set Promoção especial Fixador com duplo magnético 5 545,00 € �

conteúdo da entrega: 2x Fixador com duplo magnético + 1x Chave sextavada
Superfície de fixação (s1) Superfície de aperto (s2) Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) Peso: 
120 x 57 mm 136 x 64 mm 143 mm 64 mm 71 mm 7,90 kg

Preço especial de oferta

2-000781.Set Promoção especial Fixador com duplo magnético 7 682,00 € �

conteúdo da entrega: 2x Fixador com duplo magnético + 1x Chave sextavada
Superfície de fixação (s1) Superfície de aperto (s2) Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) Peso: 
156 x 57 mm 172 x 64 mm 178 mm 64 mm 71 mm 9,90 kg

Preço especial de oferta

2-000782.Set Promoção especial Fixador com duplo magnético 10 903,00 € �

conteúdo da entrega: 2x Fixador com duplo magnético + 1x Chave sextavada
Superfície de fixação (s1) Superfície de aperto (s2) Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) Peso: 
162 x 76 mm 178 x 87 mm 184 mm 87 mm 88 mm 17,70 kg

Preço especial de oferta

Informações detalhadas sobre os produtos em:
www.siegmund.com/F-magnetic
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282216Elementos de conexão

2-000544 2-000546 2-000542

2-000544 Casquilho de Redução 28 -> 22 - Polido 15,00 € �

Necessário parafuso longo, para fixação de componentes de sistemas maiores em sistemas menores, fixo dentro do componente, adequado para furos oblongos
Comprimento: (a) Ø: Peso: 
35 mm 36 mm 0,10 kg

2-000546 Casquilho de Redução 28 -> 16 - Polido 15,00 € �

para fixação de componentes de sistemas maiores em sistemas menores, fixo dentro do componente, adequado para furos oblongos
Comprimento: (a) Ø: Peso: 
29 mm 36 mm 0,07 kg

2-000542 Casquilho de Redução 22 -> 16 - Polido 15,00 € �

Necessário parafuso longo, para fixação de componentes de sistemas maiores em sistemas menores, fixo dentro do componente, adequado para furos oblongos
Comprimento: (a) Ø: Peso: 
23 mm 31 mm 0,05 kg

2-000547 2-000549 2-000548

2-000547 Casquilho Adaptador 16 -> 28 - Polido 17,00 € �

fixação de componentes em um sistema maior, não é adequado para fixação com pinos de fixação
Comprimento: (a) Ø: Peso: 
40 mm 31 mm 0,12 kg

2-000549 Casquilho Adaptador 22 -> 28 - Polido 17,00 € �

fixação de componentes em um sistema maior, não é adequado para fixação com pinos de fixação
Comprimento: (a) Ø: Peso: 
25 mm 30 mm 0,04 kg

2-000548 Casquilho Adaptador 16 -> 22 - Polido 17,00 € �

fixação de componentes em um sistema maior, não é adequado para fixação com pinos de fixação
Comprimento: (a) Ø: Peso: 
18 mm 24 mm 0,02 kg

� = Artigo de stock � = Artigo a consultar Mais explicações na página 3

= Proteção anti-riscos = Proteção contra respingos 
de solda = Proteção contra corrosão
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28 22 16 Elementos de conexão

2-000570 2-000571.N 2-000572.N

2-000570 Placa Adaptadora 28 -> 16 - Polido / nitrurado 50,00 € �

montagem cruzada de grampos entre sistemas, montagem com pinos de fixação
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) Peso: 
150 mm 50 mm 35 mm 0,94 kg

2-000571.N Placa Adaptadora 28 -> 22 - nitrurado 50,00 € �

montagem cruzada de grampos entre sistemas, montagem com pinos de fixação
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) Peso: 
150 mm 50 mm 35 mm 1,09 kg

2-000572.N Placa Adaptadora 22 -> 16 - nitrurado 50,00 € �

montagem cruzada de grampos entre sistemas, montagem com pinos de fixação
Comprimento: (a) Largura: (b) Altura: (c) Peso: 
150 mm 50 mm 25 mm 0,83 kg

2-000545 2-000541 2-000543

2-000545 Casquilho de Redução 16 -> 28 - Polido 15,00 € �

para montagem de componentes de sistemas menores em sistemas maiores, não é adequado para furos oblongos
Comprimento: (a) Ø: Peso: 
24 mm 32 mm 0,05 kg

2-000541 Casquilho de Redução 16 -> 22 - Polido 15,00 € �

Necessário parafuso longo, para montagem de componentes de sistemas menores em sistemas maiores, não é adequado para furos oblongos
Comprimento: (a) Ø: Peso: 
24 mm 27 mm 0,04 kg

2-000543 Casquilho de Redução 22 -> 28 - Polido 15,00 € �

Necessário parafuso longo, para montagem de componentes de sistemas menores em sistemas maiores, não é adequado para furos oblongos
Comprimento: (a) Ø: Peso: 
36 mm 32 mm 0,08 kg

Elementos de conexão

Informações detalhadas sobre os produtos em:
www.siegmund.com/F-connecting
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282216Flanges

2-280220.P 2-280221.P 2-280222 2-280223

2-280220.P Placa de fixação 550 para flanges DIN com parafusos - nitrurado 686,00 € �

Para flanges DIN 2632 / 2633 distância nominal DN 15 - DN 400, flanges DIN 2634 / 2635 distância nominal DN 50 - DN 300. conteúdo da entrega: 2x 280222, 2x 280223, 2x 280224, 2x 280225, 2x 280226, 2x 280227, necessário para o sistema 16: 
000562 / 000520 / 000546, necessário para o sistema 22: 028022 / 002822 / 000544

Comprimento: (a) Largura: (b) Ø: MS: (d) Peso: 
550 mm 350 mm  - 25 mm 30,00 kg

2-280221.P Placa de fixação 350 para Flanges DIN com parafusos - nitrurado 583,00 € �

para flanges DIN 2633, distância nominal DN 15 - DN 200, conteúdo da entrega: 2x 280222, 2x 280223, 2x 280224, necessário para o sistema 16: 000562 / 000520 / 000546, necessário para o sistema 22: 028022 / 002822 / 000544

Comprimento: (a) Largura: (b) Ø: MS: (d) Peso: 
350 mm 250 mm  - 25 mm 14,00 kg

2-280222 Pinos de Fixação Ø 13,8 para furo 8.1 - Polido 14,00 € �

para fixação de placa 280220.P / 280221.P
Comprimento: (a) Largura: (b) Ø: MS: (d) Peso: 
39 mm  - 14 mm  - 0,03 kg

2-280223 Pinos de Fixação Ø 17,8 para furo 10.1 - Polido 14,00 € �

para fixação de placa 280220.P / 280221.P
Comprimento: (a) Largura: (b) Ø: MS: (d) Peso: 
41 mm  - 18 mm  - 0,05 kg

MS=Espessura do material; 

2-280224 2-280225 2-280226 2-280227

2-280224 Pinos de Fixação Ø 21,8 para furo 16.1 - Polido 14,00 € �

para fixação de placa 280220.P / 280221.P
Comprimento: (a) Ø: Peso: 
47 mm 22 mm 0,10 kg

2-280225 Pinos de Fixação Ø 25,8 para furo 16.1 - Polido 22,00 € �

para fixação de placa 280220.P / 280221.P
Comprimento: (a) Ø: Peso: 
50 mm 26 mm 0,14 kg

2-280226 Pinos de Fixação Ø 29,8 para furo 16.1 - Polido 22,00 € �

para fixação de placa 280220.P / 280221.P
Comprimento: (a) Ø: Peso: 
55 mm 30 mm 0,20 kg

2-280227 Pinos de Fixação Ø 32,8 para furo 16.1 - Polido 22,00 € �

para fixação de placa 280220.P / 280221.P
Comprimento: (a) Ø: Peso: 
60 mm 33 mm 0,27 kg

� = Artigo de stock � = Artigo a consultar Mais explicações na página 3

= Proteção anti-riscos = Proteção contra respingos 
de solda = Proteção contra corrosão

a
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2-280250.P 2-280251.P 2-280252.P 2-280255

2-280250.P Placa de Fixação 150 Ibs com parafusos - nitrurado 633,00 € �

para flange norma americana, ANSI / ASME B 16,5 150 lbs, de 1/2" para 8", conteúdo da entrega: 2x 280255, 2x 280256, 2x 280257, necessário para o sistema 16: 000562 / 000520 / 000546, necessário para o sistema 22: 028022 / 002822 / 000544

Comprimento: (a) Largura: (b) Ø: MS: (d) Peso: 
350 mm 250 mm  - 25 mm 14,00 kg

2-280251.P Placa de Fixação 300 Ibs com parafusos - nitrurado 719,00 € �

para flange norma americana, ANSI / ASME B 16,5 300 lbs, de 1/2" para 8", conteúdo da entrega: 2x 280255, 2x 280256, 2x 280257, 2x 280258, necessário para o sistema 16: 000562 / 000520 / 000546, necessário para o sistema 22: 028022 / 002822 / 000544

Comprimento: (a) Largura: (b) Ø: MS: (d) Peso: 
350 mm 250 mm  - 25 mm 14,00 kg

2-280252.P Placa de Fixação 400-600 Ibs com parafusos - nitrurado 749,00 € �

para flange norma americana, ANSI / ASME B 16,5 400-600 lbs, de 1/2" para 6", conteúdo da entrega: 2x 280255, 2x 280256, 2x 280257, 2x 280258, 2x 280259, necessário para o sistema 16: 000562 / 000520 / 000546, necessário para o sistema 22: 028022 / 002822 / 000544

Comprimento: (a) Largura: (b) Ø: MS: (d) Peso: 
350 mm 250 mm  - 25 mm 14,00 kg

2-280255 Pinos de Fixação Ø 15,5 - Polido 17,00 € �

para placa de fixação 280250.P / 280251.P / 280252.P
Comprimento: (a) Largura: (b) Ø: MS: (d) Peso: 
39 mm  - 16 mm  - 0,03 kg

MS=Espessura do material; 

2-280256 2-280257 2-280258 2-280259

2-280256 Pinos de Fixação Ø 18,9 - Polido 17,00 € �

para placa de fixação 280250.P / 280251.P / 280252.P
Comprimento: (a) Ø: Peso: 
41 mm 19 mm 0,05 kg

2-280257 Pinos de Fixação Ø 22,2 - Polido 18,00 € �

para placa de fixação 280250.P / 280251.P / 280252.P
Comprimento: (a) Ø: Peso: 
45 mm 22 mm 0,10 kg

2-280258 Pinos de Fixação Ø 25,2 - Polido 25,00 € �

para placa de fixação 280251.P / 280252.P
Comprimento: (a) Ø: Peso: 
50 mm 25 mm 0,14 kg

2-280259 Pinos de Fixação Ø 28,2 - Polido 28,00 € �

para placa de fixação 280252.P
Comprimento: (a) Ø: Peso: 
50 mm 28 mm 0,16 kg

Informações detalhadas sobre os produtos em:
www.siegmund.com/F-flanges
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Características

• Rotação hidráulica da placa de aperto
• Inclinação até 95° (opcional até 140°)
• Ajuste de altura hidráulico e função de inclinação
• Grande área de trabalho, altura reduzida
• Conector de massa opcional
• Existe a opção da rotação da placa de fixação ser feita com acionamento elétrico 

(mantendo o ajuste de altura e inclinação hidráulico)

Produtividade

• Orientação rápida da peça
• Um ótimo posicionamento ergonómico oferece o máximo de produtividade
• Uma só configuração para elevação, inclinação e rotação
• Devido à rotação dos componentes, os tempos não produtivos/inativos são reduzidos

Ergonomia

• Através de uma posição de trabalho mais confortável, consegue-se um aumento do desempenho
• Reduz o risco de lesão por esforço repetitivo

Qualidade

• Melhoria da qualidade através da posição de soldadura adequada (posição plana)
• Melhoria da qualidade, devido a uma posição de trabalho otimizada

Para mais informação:

Operação manual com fios
incluído no preço base (exceto painel de controlo com função "teach"), 
Botões de controlo para configuração manual, incl. Montagem, é possível 
uma posterior instalação

1.293 €para RP 1250, RP 2000, RP 3000, RP 4500

Painel de Controle com função touch
Programação, memória e repetição de posições,  
Controlo manual (por cabo) disponível por um custo extra 

para RP 1250, RP 2000, RP 3000 10.588 €
para RP 4500 12.018 €

Ligação Electrica
RP 4500 com acionamento elétrico de série, Velocidade infinitamente variável, 
Elevação e inclinação por acionamento hidráulico

para RP 1250 3.319 €
para RP 2000 4.382 €
para RP 3000 4.199 €

Controle de pedal
a mesa pode ser girada usando a função integrada de start/stop, 
é possível uma posterior instalação

para RP 1250, RP 2000, RP 3000, RP 4500 1.871 €

Ângulo de inclinação opcional 140°
Inclinação de 140° na placa de fixação, a rotação das mesas octogonais 
de 1200 mm na posição estendida não é possível

para RP 2000 3.640 €
para RP 3000 4.410 €

Conexão rotativa à terra
Conector de massa rotativo ligado diretamente ao equipamento através de 
um trunnion, sem torção do cabo

para RP 1250, RP 2000, RP 3000 1.110 €
para RP 4500 1.330 €

Normalmente, não é possível uma instalação posterior destas opções.

Posicionador 282216
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Posicionador

Siegmund Roto-Posicionador

O Siegmund Roto-Posicionador é ideal para operações de 
soldadura, montagens e manutenção. Possui um ajuste 
de altura vertical infinitamente ajustável com movimentos 
hidráulicos de rotação e inclinação.

Disponível em diferentes tamanhos com capacidades de 
carga de 1250 kg, 2000 kg, 3000 kg e 4500 kg. Tamanhos 
personalizados disponíveis sob pedido.  

Depois de efetuada a conexão elétrica, o equipamento está 
pronto para utilização imediata.

RP 1250 RP 2000 RP 3000 RP 4500

Peso do posicionador (sem mesa) aprox. 757 kg aprox. 930 kg aprox. 1.477 kg aprox. 2.500 kg
Capacidade de carga máxima 1.250 kg 2.000 kg 3.000 kg 4.500 kg
Rotações da mesa por minuto (hidráulico) 2 2 2 -
Rotações da mesa por minuto (elétrico) 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 1,5
Momento máximo rotação da mesa 490 Nm 1.570 Nm 2.350 Nm 5.300 Nm
Ângulo de inclinação 95° 95° (Alternativa 140°) 95° (Alternativa 140°) 95° (Alternativa 140°)
Momento de inclinação 4.900 Nm 7.850 Nm 11.750 Nm 21.200 Nm
A - Curso vertical min. 540 mm, máx. 1.120 mm min. 550 mm, máx. 1.300 mm min. 740 mm, máx. 1.590 mm min. 830 mm, máx. 2.080 mm
B - Curso horizontal min. 700 mm, máx. 1.280 mm min. 650 mm, máx. 1.400 mm min. 720 mm, máx. 1.570 mm min. 880 mm, máx. 2.130 mm
C - Comprimento 1.760 mm 1.850 mm 2.400 mm 2.590 mm
D - Largura 1.630 mm 1.660 mm 1.825 mm 2.270 mm
E - Largura da estrutura 750 mm 750 mm 930 mm 1.250 mm
F - Diâmetro placa de fixação Ø 800 mm Ø 800 mm 1.100 x 1.100 mm 1.500 x 1.500 mm
N° de artigo 6R120016 6R200016 6R300016 6R450016
Preço 26.639 € 29.957 € 35.127 € 52.975 €

Tome nota: Carga máxima menos o peso da mesa.
sem tampo da mesa / mesa octogonal
Para os modelos RP 3000 e RP 4500 recomendamos mesas octogonais com uma largura de pelo menos 1200 mm.
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Posicionador

Características

• Display para configuração do posicionador
• Ajuste contínuo de rotação da placa de fixação
• Elevador de paletes para posicionamento
• Alta precisão de repetição
• Conector de massa opcional

Produtividade

• Orientação rápida da peça
• Um ótimo posicionamento ergonómico oferece o máximo de produtividade
• Uma configuração para elevação e rotação
• Devido à rotação dos componentes, os tempos não produtivos/inativos são reduzidos

Ergonomia

• Através de uma posição de trabalho mais confortável, consegue-se um aumento do desempenho
• Reduz o risco de lesão por esforço repetitivo

Qualidade

• Melhoria da qualidade através da posição de soldadura adequada (posição plana)
• Melhoria da qualidade, devido a uma posição de trabalho otimizada

Para mais informação:

Operação manual com fios
incluído no preço base, Botões de controlo para configuração manual, 
incl. Montagem, é possível uma posterior instalação

para SL 2000, SL 4000, SL 6000 1.271 €

Painel de Controle com função touch
Programação, memória e repetição de posições

para SL 2000, SL 4000, SL 6000 6.738 €

Conexão rotativa à terra
Conector de massa rotativo ligado diretamente ao equipamento 
através de um trunnion, sem torção do cabo

para SL 2000, SL 4000, SL 6000 1.203 €

Controle de pedal
a mesa pode ser girada usando a função integrada de start/stop,  
é possível uma posterior instalação

para SL 2000, SL 4000, SL 6000 1.685 €

Carris no solo
torres móveis paralelas entre si

Carril único 2 m 308 €
Extensão Carril único 2 m 174 €
Carris duplos 2 m 616 €
Extensão Carris duplos 2 m 347 €

Normalmente, não é possível uma instalação posterior destas opções.

282216
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Posicionador

Siegmund Synchrolift

O Siegmund Synchrolift é um posicionador elétrico com cabeçotes 
(mandante e mandado) ideal para soldadura, montagens e trabalhos 
de manutenção. O posicionamento ocorre por meio de dois eixos 
principais elétricos para movimentos de elevação ou descida e/ou de 
rotação para a esquerda e direita.

Disponível em diferentes tamanhos com capacidades de carga de 
2000 kg, 4000 kg e 6000 kg. Tamanhos personalizados disponíveis 
mediante solicitação.  

Depois de efetuada a conexão elétrica, o equipamento está pronto 
para utilização imediata.

SL 2000 SL 4000 SL 6000

Peso do posicionador (sem mesa) aprox. 1.200 kg aprox. 1.150 kg aprox. 1.300 kg
Capacidade de carga máxima 2.000 kg 4.000 kg 6.000 kg
Rotações da mesa por minuto (elétrico) 1 1 0,75
Momento máximo rotação da mesa 3.000 Nm 3.500 Nm 5.500 Nm
Velocidade movimentos subida/descida 56 cm/min. 56 cm/min. 56 cm/min.
Potência motor (rotação) 0,75 kW 0,55 kW 0,55 kW
Potência motor (subida/descida) 2 kW 2 kW 2 kW
Altura da torre 2.500 mm 2.500 mm 2.500 mm
A - Curso mín. movimento 350 mm 350 mm 450 mm
B - Curso Total 1.450 mm 1.550 mm 1.500 mm
C - Curso máx. movimento 1.800 mm 1.900 mm 1.950 mm
D - Diâmetro da placa de fixação Ø 600 mm Ø 600 mm Ø 800 mm
N° de artigo 6S200016 6S400016 6S600016
Preço 39.290 € 47.856 € 54.988 €

Tome nota: Carga máxima menos o peso da mesa.
sem tampo da mesa / mesa octogonal
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Características

• Transmissão efetuada através de um rolamento com engrenagem integrada
• Operação manual através do volante
• Flange universal para fixação em esquadros forma U Siegmund
• Pedestais seguros com a possibilidade de fixação ao solo
• Fixação dos componentes em esquadros forma U Siegmund

Produtividade

• Orientação rápida da peça
• Um ótimo posicionamento ergonómico oferece o máximo de produtividade
• Uma configuração para rotação
• Devido à rotação dos componentes, os tempos não produtivos/inativos são reduzidos

Ergonomia

• Através de uma posição de trabalho mais confortável, 
consegue-se um aumento do desempenho

• Reduz o risco de lesão por esforço repetitivo

Qualidade

• Melhoria da qualidade através da posição de soldadura adequada (posição plana)
• Melhoria da qualidade, devido a uma posição de trabalho otimizada

Para mais informação:

Informações detalhadas 
sobre os produtos em:

Posicionador 282216
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Posicionador

Siegmund M-Posicionador

O Siegmund M-Positioner é ideal para 
trabalhos de soldadura, montagem e 
manutenção. O posicionamento é feito por 
meio de um volante manual.

Disponível em dois tamanhos diferentes, com 
capacidades de carga de 500 kg e 1500 kg.

MP 500 MP 1500

Posicionador de peso (sem esquadro em U) aprox. 110 kg aprox. 180 kg
Capacidade de carga máxima 500 kg 1.500 kg
Momento (rotação) 100 Nm 900 Nm
Controlo Volante com manivela Ø 200 mm Volante com manivela Ø 315 mm
Accionamento manual manual
Relação de transmissão 1:73 1:73
Eixo de rotação horizontal horizontal
Compatibilidade Esquadro em U Sistema 16 Sistema 28
Comprimento máx. Esquadro em U 1.500 mm 3.000 mm
A - Altura de trabalho 850 mm 850 mm
B - Altura da torre 955 mm 955 mm
C - Altura total 1.083 mm 1.140 mm
D - Largura da placa base 500 mm 600 mm
E - Comprimento da placa base 400 mm 600 mm
N° de artigo 6M050016 6M150016
Preço 6.089 € 6.401 €

Tome nota: Carga máxima menos o peso do esquadro em U.
sem esquadro em U
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Benennung / name

Achtkanttisch SW1200x150
octagonal table SW1200x150

Zeichnungsdatum / drawing date
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Artikelnummer / article number
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Mesas octogonais

Peso = Placa Octagonal + Palete

Painel lateral da mesa 150 mm sem painel lateral (18 mm)

Dimensões
Grelha 100x100 mm

com nitruração por plasma 1
Grelha 100x100 mm

com nitruração por plasma 1

600 mm 2.434 €
Peso aprox. 79 kg | N° de artigo 2-930600.P

800 mm 5.174 € 3.043 €
Peso aprox. 210 kg | N° de artigo 2-920822.P Peso aprox. 112 kg | N° de artigo 2-930800.P

1000 mm 5.936 € 3.653 €
Peso aprox. 276 kg | N° de artigo 2-921022.P Peso aprox. 155 kg | N° de artigo 2-931000.P

1200 mm 8.828 € 4.604 €
Peso aprox. 368 kg | N° de artigo 2-921222.P Peso aprox. 220 kg | N° de artigo 2-931200.P

1400 mm 9.589 € 5.792 €
Peso aprox. 477 kg | N° de artigo 2-921422.P Peso aprox. 305 kg | N° de artigo 2-931400.P

1500 mm 10.349 € 6.139 €
Peso aprox. 525 kg | N° de artigo 2-921522.P Peso aprox. 339 kg | N° de artigo 2-931500.P

1600 mm 11.110 €
Peso aprox. 604 kg | N° de artigo 2-921622.P

1700 mm 12.056 €
Peso aprox. 655 kg | N° de artigo 2-921722.P

1800 mm 11.871 €
Peso aprox. 710 kg | N° de artigo 2-921822.P

Taxa extra
Preço adicional para placa adaptadora personalizada Custo adicional para a customização da placa de  

adaptação/padrão de furação

N° de artigo 0-940000 N° de artigo 0-940000.1
719 € 535 €

Adequado para todos os tipos de Posicionadores Siegmund Roto e Synchrolift.  
Outras dimensões de mesas estão disponíveis, sob consulta.

com nitruração por plasma

Grande proteção contra oxidação, 
riscos e projeções de soldadura.

Características
Aço qualidade superior S355J2+N,
nitrurado a plasma, tratamento BAR

Furos Ø 22 mm  
Grelha 100x100 mm  
Espessura do material 18 mm

A mesa octogonal é particularmente indicada para o uso em manipuladores ou 
células robotizadas. Esta mesa oferece soluções de fixação semelhantes à mesa 
de soldadura Siegmund System 22, devido ao padrão de furos paralelos no topo. 
Poderá ser adaptada ao ambiente de produção final, de forma a ir ao encontro 
dos seus requisitos.

Placa Adaptadora

Sob pedido e com um custo extra, podemos produzir a placa de adaptação com 
um padrão de furos de conexão de acordo com as suas necessidades. Devido às 
customizações, o peso poderá variar. Placas de apoio ou placas adaptadoras não 
são incluídas como standard nas mesas octogonais.

Conforme ilustração:
Siegmund Synchrolift Posicionador
Para mais informação:
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System

16
Benennung / name

Achtkanttisch SW 800
Octagonal table 800

Zeichnungsdatum / drawing date

Änderungsdatum / date of change

geprüft / checked

Maßstab / scale

Be04.01.2018

Ga08.01.2018
A21:5

114.11 KgGewicht / weight

Artikelnummer / article number

800 x 800 x 110 mmAbmaße / dimension

1.0570 (S355J2G3)Material

Oberfläche / surface
plasmanitriert / plasma nitrided

Bemerkung / comment

 Kampmann GmbH

Für diese Zeichnung behält sich die Bernd Siegmund GmbH alle Rechte vor. Sie darf weder
vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. / All rights reserved to Bernd Siegmund GmbH.
Drawing exept for personal use by the intendend recipient.
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Mesas octogonais

Mesas de soldadura para manipuladores

Painel lateral da mesa 100 mm Painel lateral da mesa 50 mm sem painel lateral (12 mm)

Dimensões
Grelha 50x50 mm

com nitruração por plasma 1
Grelha 50x50 mm

com nitruração por plasma 1
Grelha 50x50 mm

com nitruração por plasma 1

500 mm 1.756 €
Peso aprox. 54 kg | N° de artigo 2-950500.P

600 mm 2.995 € 2.696 € 1.950 €
Peso aprox. 98 kg | N° de artigo 2-920616.P Peso aprox. 80 kg | N° de artigo 2-920616.1.P Peso aprox. 63 kg | N° de artigo 2-950600.P

800 mm 4.417 € 3.975 € 2.875 €
Peso aprox. 131 kg | N° de artigo 2-920816.P Peso aprox. 104 kg | N° de artigo 2-920816.1.P Peso aprox. 84 kg | N° de artigo 2-950800.P

1000 mm 5.284 € 4.755 € 3.439 €
Peso aprox. 171 kg | N° de artigo 2-921016.P Peso aprox. 139 kg | N° de artigo 2-921016.1.P Peso aprox. 111 kg | N° de artigo 2-951000.P

1200 mm 6.651 € 5.985 € 4.329 €
Peso aprox. 229 kg | N° de artigo 2-921216.P Peso aprox. 188 kg | N° de artigo 2-921216.1.P Peso aprox. 157 kg | N° de artigo 2-951200.P

Taxa extra
Preço adicional para placa adaptadora personalizada Custo adicional para a customização da placa de 

adaptação/padrão de furação

N° de artigo 0-940000 N° de artigo 0-940000.1
719 € 535 €

Adequado para todos os tipos de Posicionadores Siegmund Roto e Synchrolift.  
Outras dimensões de mesas estão disponíveis, sob consulta.

com nitruração por plasma

Grande proteção contra oxidação, 
riscos e projeções de soldadura.

Características
Aço qualidade superior S355J2+N,
nitrurado a plasma, tratamento BAR

Furos Ø 16 mm  
Grelha 50x50 mm  
Espessura do material 12 mm

A mesa octogonal é particularmente indicada para o uso em manipuladores ou 
células robotizadas. Esta mesa oferece soluções de fixação semelhantes à mesa 
de soldadura Siegmund System 16, devido ao padrão de furos paralelos no topo. 
Poderá ser adaptada ao ambiente de produção final, de forma a ir ao encontro 
dos seus requisitos.

Placa Adaptadora

Sob pedido e com um custo extra, podemos produzir a placa de adaptação com 
um padrão de furos de conexão de acordo com as suas necessidades. Devido às 
customizações, o peso poderá variar. Placas de apoio ou placas adaptadoras não 
são incluídas como standard nas mesas octogonais.

Peso = Placa Octagonal + Palete

16
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System

80
Benennung / name

Achtkanttisch SW1200x200 Premium Light
octagonal table SW1200x200 Premium Light

Zeichnungsdatum / drawing date

Änderungsdatum / date of change

geprüft / checked

Maßstab / scale

  
A21:5

339.19 KgGewicht / weight

Artikelnummer / article number

1200 x 1200 x 200 mmAbmaße / dimension

1.0570 (S355J2G3)Material

Oberfläche / surface
 / 

Bemerkung / comment

 

Für diese Zeichnung behält sich die Bernd Siegmund GmbH alle Rechte vor. Sie darf weder
vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. / All rights reserved to Bernd Siegmund GmbH.
Drawing exept for personal use by the intendend recipient.
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Mesas octogonais Mesas octogonais

Até 40% de redução de peso em comparação com o material convencional!

Painel lateral da mesa 200 mm Painel lateral da mesa 100 mm sem painel lateral (15 mm)

Dimensões
Grelha 100x100 mm

com nitruração por plasma 1
Grelha 100x100 mm

com nitruração por plasma 1
Grelha 100x100 mm

com nitruração por plasma 1

600 mm 2.705 €
Peso aprox. 69 kg | N° de artigo 2-840600.P

800 mm 5.750 € 5.071 € 3.381 €
Peso aprox. 221 kg | N° de artigo 2-820800.P Peso aprox. 152 kg | N° de artigo 2-820800.1.P Peso aprox. 95 kg | N° de artigo 2-840800.P

1000 mm 6.595 € 5.750 € 4.057 €
Peso aprox. 285 kg | N° de artigo 2-821000.P Peso aprox. 199 kg | N° de artigo 2-821000.1.P Peso aprox. 142 kg | N° de artigo 2-841000.P

1200 mm 9.808 € 7.439 € 5.113 €
Peso aprox. 373 kg | N° de artigo 2-821200.P Peso aprox. 269 kg | N° de artigo 2-821200.1.P Peso aprox. 205 kg | N° de artigo 2-841200.P

1400 mm 10.654 € 9.132 € 6.434 €
Peso aprox. 467 kg | N° de artigo 2-821400.P Peso aprox. 350 kg | N° de artigo 2-821400.1.P Peso aprox. 254 kg | N° de artigo 2-841400.P

1500 mm 11.499 € 9.808 € 6.821 €
Peso aprox. 511 kg | N° de artigo 2-821500.P Peso aprox. 381 kg | N° de artigo 2-821500.1.P Peso aprox. 310 kg | N° de artigo 2-841500.P

1600 mm 12.344 € 10.146 €
Peso aprox. 585 kg | N° de artigo 2-821600.P Peso aprox. 450 kg | N° de artigo 2-821600.1.P

1700 mm 13.395 € 11.386 €
Peso aprox. 640 kg | N° de artigo 2-821700.P Peso aprox. 487 kg | N° de artigo 2-821700.1.P

1800 mm 13.190 € 12.344 €
Peso aprox. 679 kg | N° de artigo 2-821800.P Peso aprox. 527 kg | N° de artigo 2-821800.1.P

Taxa extra
Preço adicional para placa adaptadora personalizada Custo adicional para a customização da placa de 

adaptação/padrão de furação

N° de artigo 0-940000 N° de artigo 0-940000.1
719 € 535 €

Adequado para todos os tipos de Posicionadores Siegmund Roto e Synchrolift.  
Outras dimensões de mesas estão disponíveis, sob consulta.

com nitruração por plasma

Grande proteção contra oxidação, 
riscos e projeções de soldadura.

Características

Aço ferramenta X8.7 temperado, 
nitrurado a plasma, tratamento BAR

Furos Ø 28 mm
Grelha 100x100 mm
Espessura do material 15 mm

A mesa octogonal é particularmente indicada para o uso em manipuladores de 
células robotizadas. Esta mesa oferece soluções de fixação semelhantes à mesa 
de soldadura Siegmund System 28, devido ao padrão de furos paralelos no topo. 
Poderá ser adaptada ao ambiente de produção final, de forma a ir ao encontro 
dos seus requisitos.

Placa Adaptadora

Sob pedido e com um custo extra, podemos produzir a placa de adaptação com 
um padrão de furos de conexão de acordo com as suas necessidades. Devido às 
customizações, o peso poderá variar. Placas de apoio ou placas adaptadoras não 
são incluídas como standard nas mesas octogonais.

Siegmund Roto-Posicionador
Conforme ilustração:

Para mais informação:

Siegmund Roto-Posicionador
Conforme ilustração:

Para fixação com pino de fixação 280511 
é necessário um espaçador 800653.1.N.

Peso = Placa Octagonal + Palete
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System

28
Benennung / name

Achtkanttisch SW 1000
Octagonal table

Zeichnungsdatum / drawing date

Änderungsdatum / date of change

geprüft / checked

Maßstab / scale

Be25.10.2017

Zi07.11.2017
A21:5

282.69 KgGewicht / weight

Artikelnummer / article number

 1000 x 1000 x 120 mmAbmaße / dimension

1.0570 (S355J2G3)Material

Oberfläche / surface
plasmanitriert / plasma nitrided

Bemerkung / comment

Werner_Bombardier 
Adapter Sideros RP 2000

Für diese Zeichnung behält sich die Bernd Siegmund GmbH alle Rechte vor. Sie darf weder
vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. / All rights reserved to Bernd Siegmund GmbH.
Drawing exept for personal use by the intendend recipient.
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Mesas octogonais

Painel lateral da mesa 200 mm Painel lateral da mesa 100 mm sem painel lateral (25 mm)

Dimensões
Grelha 100x100 mm

com nitruração por plasma 1
Grelha 100x100 mm

com nitruração por plasma 1
Grelha 100x100 mm

com nitruração por plasma 1

600 mm 2.705 €
Peso aprox. 94 kg | N° de artigo 2-940600.P

800 mm 5.750 € 5.071 € 3.381 €
Peso aprox. 261 kg | N° de artigo 2-920800.P Peso aprox. 203 kg | N° de artigo 2-920800.1.P Peso aprox. 139 kg | N° de artigo 2-940800.P

1000 mm 6.595 € 5.750 € 4.057 €
Peso aprox. 386 kg | N° de artigo 2-921000.P Peso aprox. 279 kg | N° de artigo 2-921000.1.P Peso aprox. 198 kg | N° de artigo 2-941000.P

1200 mm 9.808 € 7.439 € 5.113 €
Peso aprox. 514 kg | N° de artigo 2-921200.P Peso aprox. 380 kg | N° de artigo 2-921200.1.P Peso aprox. 280 kg | N° de artigo 2-941200.P

1400 mm 10.654 € 9.132 € 6.434 €
Peso aprox. 660 kg | N° de artigo 2-921400.P Peso aprox. 501 kg | N° de artigo 2-921400.1.P Peso aprox. 388 kg | N° de artigo 2-941400.P

1500 mm 11.499 € 9.808 € 6.821 €
Peso aprox. 726 kg | N° de artigo 2-921500.P Peso aprox. 557 kg | N° de artigo 2-921500.1.P Peso aprox. 435 kg | N° de artigo 2-941500.P

1600 mm 12.344 € 10.146 €
Peso aprox. 825 kg | N° de artigo 2-921600.P Peso aprox. 649 kg | N° de artigo 2-921600.1.P

1700 mm 13.395 € 11.386 €
Peso aprox. 896 kg | N° de artigo 2-921700.P Peso aprox. 705 kg | N° de artigo 2-921700.1.P

1800 mm 13.190 € 12.344 €
Peso aprox. 974 kg | N° de artigo 2-921800.P Peso aprox. 780 kg | N° de artigo 2-921800.1.P

Taxa extra
Preço adicional para placa adaptadora personalizada Custo adicional para a customização da placa de 

adaptação/padrão de furação

N° de artigo 0-940000 N° de artigo 0-940000.1
719 € 535 €

Adequado para todos os tipos de Posicionadores Siegmund Roto e Synchrolift.  
Outras dimensões de mesas estão disponíveis, sob consulta.

com nitruração por plasma

Grande proteção contra oxidação, 
riscos e projeções de soldadura.

Características

Aço qualidade superior S355J2+N,
nitrurado a plasma, tratamento BAR

Furos Ø 28 mm  
Grelha 100x100 mm  
Espessura do material 25 mm

A mesa octogonal é particularmente indicada para o uso em manipuladores de 
células robotizadas. Esta mesa oferece soluções de fixação semelhantes à mesa 
de soldadura Siegmund System 28, devido ao padrão de furos paralelos no topo. 
Poderá ser adaptada ao ambiente de produção final, de forma a ir ao encontro 
dos seus requisitos.

Placa Adaptadora

Sob pedido e com um custo extra, podemos produzir a placa de adaptação com 
um padrão de furos de conexão de acordo com as suas necessidades. Devido às 
customizações, o peso poderá variar. Placas de apoio ou placas adaptadoras não 
são incluídas como standard nas mesas octogonais.

Siegmund Roto-Posicionador
Conforme ilustração:

Para mais informação:

Peso = Placa Octagonal + Palete

28
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Processamento de aço inoxidável – Inox Ajanović, Tešanj (BIH)

A INOX Ajanović, fundada em 2000, líder da indústria de processamento de aço inoxidável na Bósnia e Herzegovina, produz equipamentos industriais, 
produtos para interior e exterior, bem como peças para iates para uma ampla variedade de indústrias.

A empresa opera todos os dias com cerca de 50 mesas de soldadura Siegmund de vários tamanhos e sistemas. Nas fotos mostramos a produção de uma 
moldura de mesa. Diretor Administrativo Mujkanović da INOX Ajanović sobre a Siegmund: „Uma vez que produzimos uma grande variedade de produtos 
todos os dias, a configuração da nossa mesa muda constantemente. Os produtos da Siegmund são versáteis o suficiente para atender a essas mudanças 
com rapidez e sem esforço. Com as ferramentas e mesas Siegmund, podemos reproduzir o mesmo resultado em todas as situações, o que torna a 
produção em série mais rápida e precisa.“

www.siegmund.com/F-practice
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Siegmund em ação

Máquinas-ferramenta e construção de instalações

Há 35 anos que a KORAX produz equipamentos e máquinas para processamento de alimentos, especialmente para a indústria 
de carnes. A gama de produtos inclui tapetes e sistemas de transporte, câmaras de cozedura e defumação, equipamentos de 
tratamento de águas e vários sistemas de limpeza. A subsidiária KORAX Solar foi a primeira empresa na Hungria a fabricar 
painéis solares há 15 anos, sendo agora uma das maiores fabricantes de sistemas solares da Europa Central.

Materiais de aço estrutural e aço inoxidável são processados na sua fábrica. Para reduzir os tempos de montagem e melhorar 
ainda mais a qualidade dos produtos, as áreas de trabalho foram equipadas com várias mesas Siegmund. Este exemplo mostra 
a montagem e soldadura de um carrinho de transporte de alimentos.

Utilizadas em todo o mundo

Todos os dias, artesãos e indústrias 
confiam nas mesas de soldadura 
Siegmund. Beneficie também das 
várias possibilidades de aplicação.

Todos os exemplos práticos em
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Siegmund em ação

Construção de veículo – Red Beard‘s Garage, Sweetwater, TN (USA)

A história da Red Beard’s Garage começou em 2015, quando o seu fundador Greg reparou o kart da sua filha na 
sua garagem. Para ajudar outras pessoas com problemas relacionados, ele filma-se no trabalho e disponibiliza 
os vídeos online. Hoje, a equipa da Red Beard’s Garage, composta por vários membros, produz todos os tipos de 
karts e veículos off-road e dirige um canal de sucesso no YouTube.

Para lidar com os enormes desafios na construção de veículos, a equipa realiza quase todas as etapas de trabalho 
em uma mesa de soldadura Siegmund e na Siegmund Workstation.



www.siegmund.com

news

siegmund.welding

siegmundgroup

berndsiegmundgmbh

berndsiegmundgmbh

Bernd.Siegmund.GmbH

Quer estar sempre atualizado e não 
perder nenhuma novidade?

Siga-nos

As últimas notícias, novos produtos e promoções estão disponíveis 
nas nossas redes sociais. Siga-nos e nunca perca nenhuma novidade!

Siegmund Website

Através de www.siegmund.com poderá encontrar:

• Visão geral de toda a gama de produtos
• Informação técnica detalhada
• Mais produtos e promoções
• Numerosos vídeos de produtos e aplicações
• Diversos e interessantes exemplos práticos
• E muito mais

Preços indicados em €, excl. IVA, despesas de embalagem e transporte. Valor mínimo de encomenda: 20 €. Dados técnicos estão sujeitos a alterações. Do armazém em Oberottmarshausen.  
Reservamo-nos o direito a revenda. Aplicam-se as nossas Condições Gerais de Venda. Sujeitas a alterações de preços. Declinamos quaisquer responsabilidades por omissões e/ou erros de impressão.

Todos os textos, imagens e elementos de design são propriedade da Bernd Siegmund GmbH. Nenhuma parte deste folheto pode ser editada para outra forma semelhante, 
editada de forma digital ou de outro modo, ou pode ser multiplicada ou publicada fora do folheto sem a aprovação por escrito do proprietário legal. As infrações serão processadas.
© 2023 Bernd Siegmund GmbH

www.siegmund.com/F-rail

www.siegmund.com/F-platform
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Sistema de Carril

Com o sistema de carril Siegmund, projetos de qualquer dimensão podem ser posicionados 
e fixos com precisão. A montagem extremamente precisa cria um espaço de trabalho 
estruturado com máxima precisão e tolerâncias mínimas.  

A combinação de mesas, estruturas de conexão e acessórios resulta em infinitas opções de 
fixação em qualquer dimensão. Com o auxílio de pernas com rodízios, mesas e acessórios 
podem ser facilmente movidos nos carris e fixos a cada 100 mm.

Exemplo: Num comprimento de 25000 mm, existe apenas um desvio de aprox. 2 milímetros. 
(Quando montado com equipamento de medição apropriado e a uma temperatura constante)

A nossa Recomendação:
Carril de suporte e fundação com carril redondo 
integrado para fácil movimentação de componentes

Mais informações e 
versões de produtos:

Sistema de Plataforma

O sistema de plataforma Siegmund simplifica o trabalho com componentes 
pesados ou de grande dimensão. Quando montado, é criada uma superfície 
de trabalho estruturada e precisa de qualquer dimensão. As plataformas 
possuem furos e grelhas de linhas para uma máxima flexibilidade e precisão. 
O sistema de plataforma pode ser instalado de forma precisa sob ou acima 
do piso, podendo ser expandido a qualquer momento.

Mais informações e 
versões de produtos:



www.siegmund.com/F-exhibition

Veja o nosso calendário de 
exposições em:

PRODUTOR:

Bernd Siegmund GmbH
Landsberger Str. 180
86507 Oberottmarshausen
Alemanha (Bayern)
Tel. (0049) 0 82 03 / 96 07 - 0
Fax (0049) 0 82 03 / 96 07 - 33
E-Mail: info@siegmund.com
www.siegmund.com

O SEU REVENDEDOR:

Não quero receber mais informações do produto

SUTAFER
 Sede:  Rua António da Silva Tavares (Santeiro), n° 108
3721-257 – Oliveira de Azeméis  
(Portugal)
Tel. 256 660 690
Fax 256 660 699
sutafer@sutafer.com
www.sutafer.com

  SUTAFER
Filial:  Estrada da Nazaré, n° 46
2445-573 Moita – Marinha Grande  
(Portugal)
Tel. 244 555 040
Fax 244 555 049
sutafer.mg@sutafer.com
www.sutafer.com

Cordialmente o convidamos a nos visitar no nosso stand.


