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De beste lastafels maken 
is onze missie!

Geachte dames en heren,

ongeacht of u zware metalen onderdelen voor treinen of bruggen verwerkt of dat 
u een kleine slotenmaker bent; met onze las- en opspantafels heeft u een solide 
stuk gereedschap dat aan uw individuele wensen en behoeften voldoet. 

Hier in de regio van Oberottmarshausen, dichtbij de Beierse hoofdstad München 
en nabij Augsburg, zijn dieselmotoren uitgevonden, is de eerste onderzeeër 
gemaakt en werd de zes-assige industriële robot Famulus een wereldrevolutie. 
Hier ontwikkelen wij nauwkeurige producten voor u, zodat u nauwkeurige 
resultaten kunt boeken. In Onze las- en opspantafel systemen sttekt veel know 
how en ervaring niet alleen van ons aals producent maar ook van onze klanten. 
Vaak zijn producten vervaardigd gecontectioneerd of aangepast naar specificaties 
van de klant c.q. opdrachtgever.

Zie bijvoorbeeld onze nieuwste troef de Extreme tafels deze nieuwe generatie 
kenmerkt zich door het gehard stalen bovenblad wat nadien genitreerd is 
waardoor de tafel veel harder is dan zijn voorganger de Professional.

Zo gaan wij graag de toekomst tegemoet oplossingen bieden welke u 
ondersteunen in productie waardoor geld en tijd bespaart kunnen worden.  
Om kwaliteit van het ontwerp te ontwikkelen. Meer over onze inventiviteit  
kunt u lezen op pagina 12. Met onze product catalogus, willen wij u kennis laten 
maken met de veelzijdige portfolio van Bernd Siegmund GmbH ontdekken. 
Lees meer dan 700 pagina's van onze beproefde producten, onze innovaties, 
onze diensten en speciale oplossingen. Wij maken, lassen, meten, slijpen en 
samenstellen aanzienlijk eenvoudiger.

Veel plezier!

PS: Bezoek onze website www.siegmund.com - 
hier staan zeer speciale aanbiedingen!

Hoogachtend,
Bernd Siegmund

Hoogachtend,
Daniel Siegmund
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TAFEL

TAFELPOTEN

AANSLAGEN

SPANHAKEN

SPANBOUTEN

SPANKLEMMEN 

& OVERIGE TOEBEHOREN

PRISMA'S & UITGAVEN

SNELSPANINRICHTINGEN & ADAPTER

OVERIGE TOEBEHOREN

RAIL- EN PLATFORMSYSTEEM

SIEGMUND WORKSTATION | SYSTEEM 28 + 22 + 16

MANIPULATOREN Flenzen, Pneumatische cilinder, 
Koppelstukken, Verzorgingsproducten

Workstation



ONZE ORGANISATIE

Vanaf augustus 2018

Siegmund Group / 
Bernd Siegmund GmbH

De geschiedenis van de Siegmund Group kent haar oorsprong in 1982:

Op zijn 26e behaalde Bernd Siegmund zijn diploma en begon zijn eigen 
ingenieursbureau in Augsburg. In die tijd ontwikkelde hij transportsystemen, 
faciliteiten, machines en machineonderdelen voor de automotive- en 
omgevingstechnologie. 

Tegenwoordig zijn wij een echt familiebedrijf met uiteenlopende en afzonderlijk 
operende organisaties in verschillende landen. Binnen de Siegmund Group werken 
meer dan 300 mensen en kent de organisatie zakenrelaties in meer dan 50 landen 
over de hele wereld.

Siegmund Group is actief in verschillende werkgebieden:

ontwikkeling en vervaardiging van las- en opspantafels ontwikkeling en productie 
van machines en machineonderdelen Binnen deze werkgebieden bieden wij 
producten en toebehoren, maar ook service in technische zaken.  

Bernd Siegmund GmbH is sinds het najaar van 2018 gevestigd in 
Oberottmarshausen, in het zuiden van Duitsland, in het prachtige Beieren. Het is het 
epicentrum voor onze las- en opspantafelsystemen. Omdat het hier is waar onze 
ontwerpingenieurs de tools ontwikkelen om uw en ons succes te garanderen.

Op onze locatie in Deggingen, Degginger Maschinenbau GmbH, vindt de productie 
van onze lastafels plaats, evenals de ontwikkeling, productie en distributie van onze 
producten en diensten rond machinebouw.

Locaties van de groep:  
Oberottmarshausen (D), Grossaitingen (D), Deggingen (D), 
Gossau (CH), Skawina (PL), Lublin (PL), Ningbo (CN).  
Werkgebied circa 150.000 m², productiegebied en magazijn 
circa 60.000 m²
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Deggingen (D)
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Profiteer van onze 
beierse waarden!

Ons hoofdkwartier in Oberottmarshausen, gelegen midden in Beieren, Zuid 
Duitsland, is onderdeel van een organisatie met een marktleidende positie. 

Het Beierse karakter, een mix tussen high-tech en traditie, heeft een 
belangrijke waarde voor ons. Waarden zoals traditie en betrouwbaarheid 
maar ook lef en openheid voor nieuwe ideeën zijn weerspiegeld in de 
dagelijkse werkzaamheden en omgang met zakelijke partners en klanten. 

De nabijheid van de Beierse hoofdstad München betekent een groot voordeel 
door de internationale infrastructuur. Bijzonder noemenswaardig hier is de 
diersiteit van culturele en natuurlijke bezienswaardigheden: er zijn prachtige 
kastelen, meren en natuurlijk het wereldberoemde en populaire Oktoberfest.

ONZE ORGANISATIE
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LAS- EN OPSPANTAFELS

Las- en opspantafelsystemen 
van Siegmund - een doordacht 
en flexibel constructiesysteem
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LAS- EN OPSPANTAFELS

U kunt zich voorstellen dat de meest complexe en moeilijke toepassingen 
met onze las- en opspantafels in een mum van tijd gerealiseerd kunnen 
worden. Dat komt doordat ze zijn ontwikkeld met een doordacht en flexibel 
constructiesysteem, een combinatie van systeemboringen met passende 
opspanelementen.

Kies uit 10.000 verschillende tafelvariaties

Onze las- en opspantafels zijn verkrijgbaar in drie basisstijlen van boorgaten 
- 16 mm (systeem 16), 22 mm (systeem 22) en 28 mm (systeem 28). Op 
basis van deze basisversies kunt u kiezen uit een groot aantal verschillende 
afmetingen, tafelpoten en materialen.  

Door de verschillende variaties in het standaardprogramma is het 
mogelijk om voor iedere toepassing en naar iedere wens te kiezen uit 
zo'n 10.000 tafelvarianten, om nog niet te spreken van speciale, op 
maat gemaakte oplossingen.

Sinds 2009 verreiken wij onze las- en opspantafels standaard met 
een milieuvriendelijk en thermochemisch proces; het plasmanitreren. 
Hierdoor is het oppervlak van de lastafel beschermd tegen 
lasspetters, roest en krassen.
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De tafel die zichzelf terugbetaalt 
Bespaar tijd en geld met een 
tafel van Siegmund

Werk met tafels van Siegmund en bespaar geld. Dankzij de hoge kwaliteit van onze tafels heeft u een stuk 
gereedschap waarmee nauwkeuriger gewerkt wordt maar minder werk bij nodig is. Door het modulaire 
systeem kunnen in een kortere tijd vele opspanmogelijkheden mogelijk gemaakt worden. Hierdoor is minder 
tijd nodig om alles in te stellen en bespaart het onder andere opslagruimte en kosten.

UW VOORDEEL MET EEN SIEGMUND LAS- EN OPSPANTAFEL:

Lage insteltijd / Tijdwinst

Geen lasvervorming

Snelle reacties op veranderingen

100% herhaalbaarheid

Eenvoudig klemmen op elke plek

Duidelijk minder nabewerking

Dezelfde basis voor elk project

Hoge belastingen

Laag foutpercentage

vs.
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Bereken het zelf!

Een tafel die zichzelf snel terugbetaalt! Dankzij het besparingspotentieel 
(tot 40% werktijd door een hogere nauwkeurigheid en minder fouten) 
maakt u al na korte tijd winst op de tafel.

REKENVOORBEELD:

Gemiddelde kosten van een 
medewerker per jaar: 50.000,- €
Bij de productie van prototypen met een hoge 
belasting kan een potentiële besparing van 
40% bereikt worden. 20.000,- €
betekent

Bij een realistische levensduur van 10 jaar 
een besparing van:

200.000,- €
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Voor u – een plus in service

Wij verkopen niet alleen las- en opspantafels, maar ook een heel pakket diensten 
en toebehoren er omheen.

U KRIJGT

Een breed assortiment aan 
opspanelementen, zoals 
winkelhaken, aanslagen, bouten, 
klemmen en veel meer, waarmee 
vele opspanmogelijkheden gemaakt 
kunnen worden

Individueel en deskundig advies en 
oplossingen voor gecompliceerde en 
duurzame constructies

Iedere opspan-uitdaging is specifiek op 
te lossen met behulp van CAD-bestanden 
(SAT, DXF of STEP)

Maatwerk. Van planning tot uitvoering 
helpen wij u met het realiseren van de meest 
complexe projecten, zoals de bouw van 
werkplatformen in grote maten en dergelijken.

Gratis praktijkopleiding op ons hoofdkantoor. 
Hier kunt u voorbeelden zien van toepassingen 
en constructies in de praktijk.

"Echte" toepassingsvoorbeelden 
beschikbaar op internet onder het 
motto: Leren van elkaar!

Voorbeelden van het gebruik van de 
3D bestanden zijn te downloaden op 
onze website.

Speciale aanbiedingen op 
www.siegmund.com

Onze gratis flyers met speciale 
aanbiedingen en het laatste nieuws 
over onze producten. De flyer wordt 
uitgegeven in 30 talen, 5x per jaar met 
een oplage van 180000 exemplaren.

Communicatie, wellicht in uw taal. In ons 
bedrijf worden 10 verschillende talen 
gesproken. Deze catalogus en onze website 
zijn beschikbaar in 30 talen.

Onze QR-codes met directe toegang 
naar onze producten en bedrijfsfilms.

De mogelijkheid om onze producten 
wereldwijd te testen op meer dan 
40 beurzen per jaar en ons daarmee 
persoonlijk leren kennen.
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Wij ondernemen verantwoordelijk

Aangezien wij een familiebedrijf zijn, hechten wij veel waarde aan het welzijn 
van onze medewerkers. Door maatregelen als het creëren van de benodigde 
infrastructuur en het brede scala aan opleidingsmogelijkheden investeren wij 
in arbeidsomstandigheden. Vooral het creëren van opleidingsplaatsen voor 
jongeren staat bij ons hoog in het vaandel.

Het thema energie is direct verbonden met de termen klimaat- en 
milieubescherming. Wij zijn continu bezig om het energieverbruik in onze 
vestigingen efficiënter te laten evrlopen, om de uitstoot zo laag mogelijk te 
houden. Dus hebben wij gekozen voor één van de meest milieuvriendelijke 
processen voor het verharden van de tafels, wat gebaseerd is op het gebruik 
van waterstof, zuurstof en stikstof, met als hoofdbestanddelen lucht en water. 
Met de warmte die in dit proces vrijkomt verwarmen wij onze gebouwen.

In het hoofdkantoor in Oberottmarshausen gebruiken wij één van de zuiverste 
energiebronnen die er bestaat: zonkracht. Onze fotovoltaïsche installatie 
levert meer energie op dan er in het hele gebouw wordt gebruikt. Niet alleen 
het klimaat en het milieu profiteert hiervan, maar wij behalen hier ook een 
financieel voordeel uit onze aandacht voor de energiebalans.



8

DISTRIBUTIE / LOGISTIEK

Ons doel: 
snelle levertijden

NAAST ONZE HUIDIGEPRODUCTIE- EN LOGISTIEKE 
LOCATIES, IS EEN NIEUWE BEDRIJFSLOCATIE 
GEBOUWD IN OBEROTTMARSHAUSEN.

Bernd Siegmund GmbH produceert en distribueert al vele jaren met succes 
las- en opspantafelsystemen over de hele wereld. Als wereldmarktleider 
hebben we meer dan 60.000 m² beschikbaar voor de productie en opslag 
van onze lastafels en accessoires, waaronder ons nieuwe gebouw in 
Oberottmarshausen en Skawina.  

Op het nieuwe hoofdkantoor in Oberottmarshausen (ongeveer 5km van 
Grossaitingen) is een nieuwe bedrijfslocatie met een opslagruimte van 
18.000 m² gecreëerd. Vanwege de gunstige ligging viel de beslissing op 
Oberottmarshausen. De logistieke centra van Amazon, BMW, Aldi en Lidl 
bevinden zich eveneens in de directe omgeving. Met een aanzienlijk grotere 
opslagcapaciteit kunnen we de wereldwijde levertijd verkorten.

Vanaf augustus 2018
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DISTRIBUTIE / LOGISTIEK

Wij leveren over heel de wereld

DE BASIS VAN ONS SUCCES IS DE NAUWE SAMENWERKING MET 
ONZE DEALERS. ZIJ ZIJN ONZE BELANGRIJKSTE PARTNERS.

In meer dan 50 landen kunnen vaklieden en industriële bedrijven 
dagelijks vertrouwen op de tafels van Siegmund.

Egypte
Algerije
Australië
België
Bosnië-Herzegovina
Brazilië
Bulgarijë
Chili
China
Denemarken

Estland
Finland
Frankrijk
Griekenland
India
Indonesië
Israel
Italië
Japan
Canada

Kazachstan
Kroatië
Letland
Liechtenstein
Litouwen
Luxemburg
Maleisië
Marokko
Mexico
Nieuw Zeeland

Nederland
Noorwegen
Oostenrijk
Pakistan
Polen
Portugal
Roemenië
Rusland
Zweden
Zwitserland

Servië
Singapore
Slowakije
Slovenië
Spanje
Zuid-Afrika
Zuid-Korea
Taiwan
Thailand
Tsjechië

Tunesië
Turkije
Oekraïne
Hongarije
Uruguay
Verenigde Staten
Verenigde Arabische Emiraten
Verenigd Koninkrijk
Wit-Rusland

*

*
*
*

*

*
*

*
*
*
*
*

*
*
*

*
*

*

*

*

*

*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*

*
*
*
*

* Beurzen Siegmund 2017 / 2018
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BEURZEN

Thema's, trends, ontwikkelingen 
en goede gesprekken

VOOR ONS ZIJN BEURZEN HEEL BELANGRIJK

Op een beurs worden thema's trends en ontwikkelingen in de branche besproken. Beursen geven ons een plaats en 
gelegendheid om ervaringen, ideeën en kennis te delen. Beurzen geven ons het juiste platform om onszelf en onze 
producten te introduceren. Beurzen zijn een ontmoetingsplek voor een goed gesprek en goede zaken.  

Overtuig uzelf van de kwaliteit van onze producten en neem een kijkje op onze stand.  

Wij verheugen ons op een gesprek met u.

Bekijk de video van 
Schweissen und Schneiden 2017 
en beleef onze Beierse leeuwen!

U kunt ons aanschouwen op 40 beurzen 
wereldwijd! De beurskalender vindt u via:

www.siegmund.com/Vschweissenundschneiden www.siegmund.com/Vexhibition-info
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INTERNET EN WEBSHOP

32 talen - 
altijd op de hoogte met één klik

Als wereldwijde marktleider op het gebied van las- en opspantafels hebben 
wij relaties in meer dan 50 landen. Daarom hechten wij veel waarde aan een 
internationale website.

Ons doel is met u te communiceren in uw eigen taal. Zowel in deze catalogus 
als op het internet presenteren wij ons in 32 verschillende talen.

U KAN WERKEN MET WWW.SIEGMUND.COM

Met de website www.siegmund.com heeft u een instrument bij de hand 
waarop eenvoudig en snel kunt beschikken over nieuws en informatie 
over onze producten, waarmee u direct aan het werk kunt. tevens is deze 
informatie uitermate geschikt als verkoopondersteuning of als hulpmiddel 
bij oriëntatie. Met een paar kliks kunt u bijvoorbeeld zien hoe toebehoren 
zoals prisma's, snelspanbouten of winkelhaken zo nauwkeurig mogelijk 
op een tafel gespannen kunnen worden.

Op de website staan ook voorbeelden uit de praktijk. Een selectie 
bedrijven uit verschillende branches laten zien hoe zij de las- en 
opspantafels van Siegmund hebben ingezet.

Klik en zie het brede aanbod van speciale aanbiedingen en koopjes die 
alleen op de website www.siegmund.com beschikbaar zijn.

Bezoek onze website en ontdek de veelvoud 
aan producten en mogelijkheden of 
bekijk de toepassingsvideo's of speciale 
aanbiedingen. 

Met een druk op de knop kunt u producten 
eenvoudig 24 uur per dag bestellen.

www.siegmund.com
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INNOVATIES

Met innovatiekracht voor 
uw en ons succes

Wij zijn wereldwijde marktleider op het gebied van las- en opspantafels en dat willen wij graag zo houden. 
Hierdoor blijven wij onze visie nastreven om ook in de toekomst de beste lastafels te maken.

Dit vereist innovatiekracht en vastberadendheid. Dit vereist niet alleen consistent werk, maar ook een scherp 
gevoel voor toekomstige trends en het onderhouden van nauwe contacten met dealers en klanten. Door onze 
bereidheid om te blijven ontwikkelen en innoveren in onze producten en diensten, kunt u blijven concentreren op 
uw kerncompetenties en zo concurrerend en succesvol zijn.

SIEGMUND WORKSTATION

Met het nieuwe Siegmund Workstation creëer je een optimale 
werkplek in een modulair en flexibel systeem. Het Siegmund 
Workstation kan individueel en naar wens aangepast en uitgebreid 
worden. Of u nu zaagt, boort, last – het is de absolute allrounder in 
iedere werkplaats!

SUB TABLE BOX

Onze aanbeveling voor iedere Siegmund 
lastafel:  Met de Siegmund ST Box heb 
je gereedschap altijd bij de hand. Creëer 
opslagruimte en organiseer uw lastafel.
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SNELLE KLEMBOUT MET HANDGREEP

Met de snelspanbout met handgreep kunnen componenten snel en 
eenvoudig opgespannen worden, zonder dat extra gereedschappen 
benodigd zijn.

RICHT- EN KLEMPERS

De tafelpers wordt gebruikt voor het 
rechttrekken van vervormde stalen producten.

SIEGMUND PREMIUM LIGHT

Voor het spannen van uw werkstukken bieden wij nu 
lichtere producten die minder impact hebben op de 
maximale belasting en gemakkelijker te hanteren zijn.

INNOVATIES

ONDERSTEUNING IN HOOGTE VERSTELBAAR

De in hoogte verstelbare steun met schaal biedt een solide ondersteuningsoppervlak 
en kan worden gebruikt in alle boorgaten van het systeem.
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SIEGMUND WORKSTATION

Door het intelligente concept van het  
Siegmund Workstation is het  

werkplaatsgereedschap altijd binnen handbereik.  
Dit zorgt voor orde en overzicht op de  
werkplek en biedt voldoende ruimte voor  
alle accessoires en toebehoren.

Onze Siegmund Workstation is 
tijdens INDUSTRIEPREIS 2018 
bekroond met de titel  
‘Beste Product’ in de categorie 
‘Productietechnologie’.

Afmetingen Siegmund Workstation (L x B x H): 1200 x 800 x 850 mm 
Zonder wielen of lades: circa 139 kg

BEST OF
2018
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GEPERFOREERDE PLAAT

• Gereedschapsstaal  
• Gereedschapsstaal + Plasmagenitreerd  
• Gereedschapsstaal Premium Light  
• Gereedschapsstaal Premium Light + Plasmagenitreerd  
• Hoogwaardig staal S355J2+N  
• Hoogwaardig staal S355J2+N + Plasmagenitreerd  
• Roestvaststaal  
• Roestvaststaal light

MATERIALEN

BESCHERMING TEGEN VUIL

Twee vellen onder de tafelplaat beschermen 
uw gereedschap tegen lasspatten en vuil. Voor 
het reinigen kunt u de twee vellen als lades 
uittrekken.

POTEN

Door de basis van het werkstation te combineren met 
wielen wordt het Siegmund Workstation mobiel. De 
voetplaat kan nauwkeurig worden aangepast en maakt 
het mogelijk een nauwkeurig werkoppervlak te creëren.  
(gietijzer optioneel)

DRAAGLAST

Het Siegmund Workstation met een voetplaat heeft een 
totale draaglast van circa 1.000 kg. Houd er rekening mee 
dat bij het gebruik van wielen onder het workstation, het 
draagvermogen daalt tot circa 400 kg.

VOLDOENDE OPSLAG
In het Siegmund Workstation zijn opslagruimtes voor veel Siegmund toebehoren ingericht, 
waardoor de toebehoren in de vakken passen en alles binnen handbereik aanwezig is.  
Optioneel kan het Workstation uitgerust worden met verschillende typen lades. Hiermee 
heeft u ruimte voor alle typen gereedschappen. Het is mogelijk om de laden achteraf bij te 
bestellen en het Workstation om te bouwen.

600 mm ruimte voor lades aan de linkerzijde en aan de rechterzijde.

SIEGMUND WORKSTATION

(1200 x 800 mm)
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SUB TABLE BOX

Creëer opslagruimte onder  
uw lastafel, met de handige  

Sub Table Box van Siegmund.

Uw gereedschap altijd bij de hand

Afmetingen ST Box (LxBxH): 630 x 510 x 420 mm 
Gewicht ST Box zonder schuiflades: circa 36 kg

SYSTEM 16SYSTEM 22SYSTEM 28 BASIC

SYSTEM 28 SYSTEM 16 BASIC
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ORGANISATIE EN OPSLAGRUIMTE

Met de Siegmund ST Box heb je gereedschap altijd bij de hand. 
Creëer opslagruimte en organiseer uw lastafel.

360 mm ruimte voor lades

DRAAGVERMOGEN

De ST Box kan worden geladen met een maximum van ongeveer 100 kg. 
Elke lade heeft een maximale belasting van ongeveer 50 kg.

GOED BESCHERMD

De volledig gesloten koffer beschermt de inhoud 
van de laden tegen vuil en lasspetters.

BEVESTIGING

Ongeacht de grootte van de tafel of de ribbels, kan de ST Box 
aan elke Siegmund-lastafel worden bevestigd.

MONTAGE

Bij levering ontvangt u een montagehandleiding. Na de montage 
kunt u de ST Box eenvoudig aan de lastafel bevestigen.

SUB TABLE BOX
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PREMIUM LIGHT

Dankzij het dunnere maar veel hardere 
materiaal van Siegmund Premium Light 

bespaart u 40% op gewicht ten opzichte van het 
conventioneel gebruikte materiaal.

DE NIEUWE PREMIUM LIGHT SERIE

Voor het spannen van uw werkstukken bieden wij nu lichtere producten die minder impact hebben 
op de maximale belasting en gemakkelijker te hanteren zijn.  

Er is geen kwaliteitsverlies ondanks de dunnere materiaaldikte! We hebben een Light-versie van 
onze beproefde speciale legering Professional Extreme X8.7 ontwikkeld, die hier wordt gebruikt. 
Dit geeft je alle voordelen van Professional Extreme 8.7.  

Vooral wanneer gebruikt in combinatie met manipulatoren of robotcellen, kunt u efficiënter 
werken dankzij hun lage gewicht.
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821200

Bernd Siegmund GmbH· Ährenstr. 29· 86845 Großaitingen

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.

Allgemeintoleranz/
general tolerance

ISO
2768-m

ERP-Nr. / ERP no

  
Version

A A

B B

D D

E E

F F

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

PREMIUM LIGHT

KENMERKEN

Extra gehard gereedschapsstaal X8.7, 
plasmagenitreerd en BAR-coating  
Basishardheid ongeveer 280 – 340 Vickers  
Oppervlaktehardheid ongeveer 450 – 850 Vickers  

Boring Ø 28 mm  
100x100 mm raster  
Materiaaldikte 15 mm

STOOTBESTENDIGHEID

Hoge slagvastheid door gehard gereedschapsstaal.

KRASBESTENDIGHEID & CORROSIEBESCHERMING

De plasmanitrering en aansluitende BAR-coating beschermt 
tegen krassen, corrosie en lasspetters.

LEVENSDUUR

Verbeterde duurzaamheid dankzij onze speciale Alloy 
Professional Extreme X8.7.

ADAPTERPLAAT ACHTHOEKIGE TAFELS

Op verzoek kunnen we tegen een toeslag, de adapterplaat met speciaal 
gatenpatroon, volgens uw wensen produceren. Door de aanpassing kan 
het gewicht variëren. Voetplaten en adapterplaten zijn niet standaard 
inbegrepen bij de achthoekige tafels.
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SNELLE KLEMBOUT MET HANDGREEP

Met de snelspanbout met handgreep kunnen componenten 
snel en eenvoudig opgespannen worden, zonder dat extra 

gereedschappen benodigd zijn.
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SNELLE KLEMBOUT MET HANDGREEP

VARIABELE KLEMSLAG

De klemslag kan worden geregeld met de stelmoer in 
het bereik van 33 tot 60 mm.

AANGEPAST

Ideaal voor gebruik met op maat gemaakte componenten.
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RICHT- EN KLEMPERS

Maak vervormde stalen producten recht 
of verwijder moeiteloos ongewenste 

oneffenheden of spanning in het materiaal met 
de nieuwe richt- en klempers van Siegmund.
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WERKEN IN EEN VERTICALE POSITIE

Met de geïntegreerde bout kan de tafelpers aan de beugel 
worden bevestigd en met behulp van een aanslag kan de 
tafelpers zelfs van boven bevestigd worden.

WERKEN IN HOEKEN

Hoeken kunnen worden gespannen met een aluminium punt. 
De binnenste lasnaad wordt hierdoor niet beschadigd.

RICHT- EN KLEMPERS

HOGE DRUKKRACHT

Perskracht 2,5 ton met een bedieningskracht van ca. 330 N.

BUIGEN VAN BUIZEN

Met een pijpbuigplug kunnen buizen tot Ø 45 mm 
worden gebogen of rechtgetrokken. Correct gebruik en 
verschillende buigbewerkingen leiden tot een schoon 
resultaat zonder enige sporen.
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INNOVATIES

Om uw dagelijks werk gemakkelijker te maken, 
werken wij elke dag aan nieuwe accessoires.

PLASMANITRERING
veel toebehoren zijn nu ook plasmagenitreerd

RADIUSSEN
op aanslagen en winkelhaken

GEOPTIMALISEERD
kleine aanpassingen voor meer stabiliteit

De afbeelding toont een overzicht van de vernieuwde producten.
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INNOVATIES

SYSTEEM 22
veel nieuwe kleminrichtingen

KOPPELSTUKKEN
systeemklemmen op verschillende manieren

ALUMINIUM-TITANIUM
Aluminium-Titanium U-vierkant voor 
nieuwe opspanopties
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DESIGN AWARDS

De hoogste functionaliteit gecombineerd met 
voorbeeldig design - dat is de productie van 
Siegmund

Alle awards die wij inmiddels hebben gewonnen met internationale designverkiezingen, zijn voor ons een 
bevestiging voor ons om hiermee door te gaan, het geeft motivatie en enthousiasme om deze creatieve en 
innovatieve werkwijze voort te zetten.
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BEST OF
2018

Bekroonde producten:

Snelspanbout  
Sleuventafel  
Aanslag- en winkelhaak 800 aluminium-titanium  
Aanslag- en winkelhaak 1200 aluminium-titanium

Bekroonde producten:

Professional Extreme  
Aanslag- en winkelhaak 800 aluminium-titanium

Bekroonde producten:

Spanbout universeel  
Aanslag- en winkelhaak 600 GK plasmagenitreerd  
Aanslag- en winkelhaak 800 GK plasmagenitreerd

DESIGN AWARDS

Bekroonde producten:

Professional Extreme

Bekroonde producten:

Snelspanbout

Bekroonde producten:

Siegmund Workstation
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SIEGMUND IN ACTIE

Geschikte toebehoren voor 
uw werkzaamheden

Voor elk toepassingsgebied kunnen wij een oplossing bieden die is afgestemd op 
de meest complexe situaties en specifieke wensen. Door middel van het modulaire 
systeem in combinatie met diverse toebehoren, kunnen allerlei werkstukken zeer 
snel en eenvoudig driedimensionaal in elkaar gezet worden om deze tot slot 
gemakkelijk te lassen.

SIEGMUND IN ACTIE

Of de werkplaats nou klein of groot is, een kleine ambacht of bekend 
industrieel bedrijf, protoypebouw of massaproductie, met of zonder robots:

Onze las- en opspantafelsystemen komen in elke industrie voor!
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100%

SIEGMUND IN ACTIE

PRESTATIE.
ELKE DAG.

Alle teksten, afbeeldingen en ontwerpelementen zijn auteursrechtelijk beschermd 
door de Bernd Siegmund GmbH. Niets uit deze catalogus mag buiten deze 
catalogus worden bewerkt, gedupliceerd of gepubliceerd in een analoge, digitale of 
andere vorm zonder schriftelijke toestemming van de juridische eigenaar.
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METAALBOUW

JORDI SCHLOSSEREI, AARBURG (CH)

Sinds 1995 plant, ontwerpt en vervaardigt Jordi Schlosserei-Metallbau AG 
verscheidene elementen rondom het huis. Hierbij worden metaal en andere 
basismaterialen gecombineerd en verwerkt. Een Siegmund lastafel biedt een 
uitstekende basis voor deze veelzijdige werkzaamheden.

In het praktijkvoorbeeld ziet u de productie van een balkon voor een 
familiewoning. Om zo snel en effectief mogelijk te kunnen werken, worden de 
afzonderlijke componenten van de reling met aanslagen en winkelhaken op de 
lastafel bevestigd en kunnen zo gelast worden.
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ROESTVASTSTAALVERWERKING

T. T. ROZSDAMENTES, BUDAPEST (HU)

Het in 1996 opgerichte bedrijf T. T. Rozsdamentes, uit Hongarije, produceert 
grootkeukenapparatuur en ziekenhuisapparatuur, evenals onderdelen voor de 
auto-industrie, zoals een logo voor de verkooppunten van een bekend automerk.

Voordat T.T. Rozsdamentes met Professional Extreme lastafels werkte, duurde 
de productie van de logo's veel langer, omdat tijdens het lassen de resulterende 
hitte ervoor zorgde dat het metaal verbuigde en opnieuw gecorrigeerd werd. De 
Siegmund-lastafel voorkomt het doorbuigen tijdens het lasproces en zorgt voor 
een hoogwaardig en nobel eindproduct.
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MOTORFIETS ENGINEERING

NORTON MOTORCYCLES, DERBY (UK)

Norton Motorcycles uit Groot-Brittannië heeft meer dan 100 jaar ervaring in de 
bouw van motorfietsen. Met hun unieke design weten ze zowel de raceindustrie 
als de hobbyrijders te raken. Van onderzoek en ontwikkeling tot de productie, 
constructie, testen en verzending van motorfietsen; alle aspecten worden 
uitgevoerd in de fabriek van Norton Hastings House.

Om de hoge kwaliteit en stabiliteit die de motorrijder verwacht te kunnen 
waarborgen, is het van groot belang dat er Professional Extreme lastafels van 
Siegmund gebruikt worden. Op de afbeeldingen kunt u zien dat de spanklemmen 
en verschillende typen aanslagen de delen van het frame zeer precies opspannen, 
waardoor er op een nauwkeurige wijze gelast kan worden.
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STAALCONSTRUCTIES

SCHLOSSEREI MOOSBRUGGER GMBH, AU (AT)

De metaalbewerker Moosbrugger GmbH, die al sinds 1995 door een familie 
wordt beheerd, produceert een verscheidenheid aan assemblages voor staal- en 
kraanbouw en verschillende slotenmakers. Moosbrugger GmbH vertrouwt op de 
flexibiliteit en hoge kwaliteit van Siegmund-lastafels voor deze talrijke projecten.

In dit praktijkvoorbeeld is de productie van een verhoogd tuinbed te zien. In dit 
project wordt speciale nadruk gelegd op de duurzaamheid van de gebruikte 
materialen en de nauwkeurigheid van de productie. De lastafel van Siegmund 
biedt de perfecte werkbasis voor deze vereisten. Door het gebruik van de juste 
toebehoren kunnen de afzonderlijke onderdelen snel en flexibel op de Professional 
Extreme lastafel worden gemonteerd en met grote nauwkeurigheid worden 
gelast.
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PLAATWERK

W. NUSSER GMBH, SCHWABMUENCHEN (DE)

Op de afbeelding ziet u hoe het raamwerk van een behuizing wordt 
gemaakt, dat in de voedingsmiddelenindustrie gebruikt wordt.

Het is duidelijk te zien dat het oppervlak van de Siegmund tafels 
goed bestand is tegen het aanhechten van lasspetters, zelfs na vele 
jaren van gebruik.
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TREINBOUW

SIEMENS AG, MUENCHEN (DE)

Via verschillende stations doorloopt een locomotief het productieproces in 
de fabriek in München. 

In dit station wordt het skelet van het basisframe gespannen en andere 
onderdelen zijn bevestigd en gelast. Dankzij de speciale roterende 
manipulator word de bodembeplating aangebracht. 

Het 18 m lange basisframe heeft een gewicht van ongeveer 10 ton.
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ACHTBAAN

MAURER SOEHNE GMBH & CO. KG, MUENCHEN (DE)

Een hal van 80x20 meter is volledig volgebouwd met ondersteunings- en 
fundatierails. Vanwege de bijzonder hoge belasting van de rails zijn de gaten 
verstevigd met geharde bussen. De installatie is uitgevoerd met behulp van de 
nieuwste 3D-lasertechnologie van Siegmund. 

Een speciaal platformsysteem, opgebouwd uit afzonderlijke elementen, 
combineert de productieapparaten van de organisatie met de rails van Siegmund. 
De platformelementen kunnen, net als de Siegmund tafels, willekeurig 
gepositioneerd en bevestigd worden met een maximale flexibiliteit.

Op de afbeelding is te zien hoe achtbaankarretjes gemonteerd en afgesteld 
worden op Siegmund tafels. De hoge precisie van deze tafels kunnen garanderen 
de veiligheid van de attracties.
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SCHEEPSBOUW

NOBISKRUG GMBH, RENDSBURG (DE)

Voor één luxe jacht is tot 5600 meter aan leidingbouw benodigd, die in de 
loods worden vervaardigd op zes Siegmund tafels. 

De preciese installatie van leidingbouw vereist minimale toleranties.
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ROESTVASTSTAALVERWERKING

JUERGEN HACKINGER, WALDKIRCHEN (DE)

Op de afbeelding is de productie van een 11 meter lange roestvaststalen 
balkonleuning voor een eensgezinswoning zichtbaar.

Deze leuning is gemaakt op tafels en toebehoren van Siegmund.
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BRUGGENBOUW

MATTHAEUS SCHMID, BALTRINGEN (DE)

Door de minimale producttolerantie en het maximale draagvermogen van 
de Siegmund rails en verbindingsframes, kan tot op de millimeter precies de 
voetgangersbrug van 53 meter lang en 70 ton zwaar gebouwd worden.
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PLAATWERK

HERZ ENERGIETECHNIK GMBH, PINKAFELD (AT)

U ziet een houtvergassingsoven waarin zowel houtblokken als briketen gestookt 
kunnen worden. De oven wordt gebouwd op een lastafel die staat op verkorte 
tafelpoten zodat het mogelijk is om deze ook aan de bovenzijde te verlassen.

Om snel en effectief te kunnen werken worden grote winkelhaken gebruikt als 
montage raam en door magneet spanbouten worden de ovenwanden snel 
gepositioneerd.

De oven afmetiongen zijn 1400 x 600 x 1400 mm en weegt 515 kg.
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PROTOTYPEBOUW BEDRIJFSAUTO'S

MAN, POLAND (PL)

In Starachowice worden prototypes en 'mock-ups' geproduceerd van bussen die 
na verbindingstesten naar München gestuurd worden. Na een reeks van enkel 
succesvolle testen gaan deze in productie. 

Om snel te kunnen inspelen op de steeds veranderende taken, zijn twee 
verschillende Siegmund systemen geïnstalleerd. De eerste bestaat uit Siegmund 
ondersteuning en railfundering bovengronds, waarop tafelbladen zijn gemonteerd 
en U-balken. Het tweede systeem is een combinatie van de Siegmund 
rondgeleiding en Siegmund ondersteuning met daarp vier verplaatsbare 
Siegmund tafels. 

De beelden tonen de productie van een 'mock-up' in de vooraf geïnstalleerde 
apparaat, kan de bus deuren van een nieuwe generatie bussen gemonteerd. De 
deuren zelf zijn gemaakt op het tweede systeem.
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ROBOTTECHNOLOGIE

TBI INDUSTRIES GMBH, FERNWALD-STEINBACH (DE)

TBi Industries GmbH is een Duitse kwaliteitsfabrikant van lasapparatuur die 
gespecialiseerd is in de ontwikkeling en productie van lastoortsen. Een speciale 
focus ligt op de lasbrandertechnologie en reinigingsapparatuur voor robotlassen. 
In het eigen applicatie- en technologiecentrum worden lastafels van Siegmund 
gebruikt voor testlassen.

Op de foto's ziet u een testrun met een lasrobot. Het tafelblad werd met behulp 
van een adapterplaat aan een manipulator bevestigd en biedt dankzij het 
precieze oppervlak zelfs in een hellende positie een exact werkoppervlak voor 
laswerkzaamheden.
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VERLICHTINGSTECHNOLOGIE

RICHTER LIGHTING TECHNOLOGIES, HEUBACH (DE)

Richter Lighting Technologies GmbH is sinds 1994 een ervaren ontwikkelaar en 
fabrikant van verlichtings- en architectonische concepten. Richter hecht bijzonder 
belang aan het leveren van krachtige, professionele maar ook kosteneffectieve en 
eenvoudig te gebruiken producten aan uw klanten.

In het praktijkvoorbeeld ziet u de installatie van een speciale armatuur en een 
akoestisch paneel. De Siegmund-lastafel is uitgerust met elektrisch geleidende 
grafietborstels (gecreëerd door de klant) die het elektrostatisch laden tijdens 
de productie voorkomen. Bovendien zorgen de borstels voor een probleemloze 
beweging van de afzonderlijke onderdelen en wordt schade aan plexiglas en 
profielen voorkomen. Het parallelle gatenpatroon van de Siegmund lastafel 
garandeert een gelijkmatige opstelling van de borstels.
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STAALCONSTRUCTIES

MARKTHALER GMBH & CO. KG, KAUFBEUREN (DE)

U ziet de productie van speciale containers, die als reservoir worden gebruikt 
voor boorvloeistoffen van funderingspalen in de civiele techniek. De vloeistof 
wordt hierin opgevangen, gezuiverd en vervolgens teruggepompt in de 
boring om het boringsgat te stabiliseren.

Door de inzet van Siegmund las- en opspantafels verloopt de productietijd 
van de kleine series 20 tot 25% sneller, aangezien het maken van een 
sjabloon niet nodig is.

De container weegt 6,4 Ton, is 10 meter lang en 2,5 meter breed en hoog.
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MOTORFIETSTECHNIEK

WP PERFORMANCE SYSTEMS GMBH, MUNDERFING (AT)

In het indoor testcentrum worden alle onderdelen zowel statisch en 
dynamisch getest. 

Afhankelijk van de belasting van de test en het materiaal van de te testen 
onderdelen, duurt een test tussen de 3 en 80 uur per onderdeel.

Op de afbeelding is te zien hoe de kwaliteitscontrole van telescopische 
stuurpennen in zijn werk gaat.
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AUTOMATISERINGS- EN TRANSPORTTECHNIEK

"STACKER" COMPANY, 
MOSCOW (RU)
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AUTOMATISERINGS- EN TRANSPORTTECHNIEK

SEMET MASCHINENBAU GMBH & CO. KG, 
BRACKENHEIM (DE)

Je ziet een telescoopstang voor vrachtwagen productie, die wordt 
gecontroleerd op doorbuiging en de naleving van de toleranties. 

Met behulp van Siegmund-railsysteem en U-balken, worden deze vervaardigd.

Alle stappen van de telescoopstang van productie tot eindcontrole worden 
uitgevoerd met producten van Siegmund. 

De telescopische stang is 8 m lang, weegt 2 ton en heeft een laadvermogen 
van 1,5 ton.
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VERWARMINGSTECHNIEK

ETA HEIZTECHNIK GMBH, HOFKIRCHEN (AT)

Op een Siegmund tafel wordt een roerwerk vervaardigd, ten behoeve van een silo. 

De productietijd bedraagt ongeveer 1,5 uur per stuk. Het vervaardigde werkstuk 
heeft een diameter van 6 meter.
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TREINBOUW

VOITH TURBO, KIEL (DE)

De afbeeldingen tonen de vervaardiging van diesel lokomotieven.

Dankzij de lage onderhoudskosten van de plasma genitreerde Siegmund tafels 
zorgen zij voor een snelle omschakeling. Met de functionele Siegmund-klemmen 
kunnen kleine series snel worden verwerkt.
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METAALBOUW

HEINZ DUWE, MEESTER SLOTENMAKER, GOETZIS (AT)

Sinds 2008 is de eenmanszaak van Heinz Duwe gespecialiseerd in de productie 
van kleine onderdelen en kleine series van verschillende staalsoorten en metalen. 
In zijn werkplaats vertrouwt slotenmaker en lasmeester Duwe al jaren op de 
kwaliteit van Siegmund. Dankzij het flexibele las- en opspantafelsysteem kan de 
tafel in slechts enkele stappen aan verschillende eisen worden aangepast en op 
elk moment eenvoudig met vierkanten worden geconverteerd of uitgebreid.

Je ziet de productie van een plankconstructie en een op maat gemaakt model van 
een extra bagageruimte voor een pick-up.
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MAL

AGRIKON KAM KFT, KISKUNMAJSA (HU)

Sinds 1993 produceert Agrikon Kam Kft. cabines voor bouwmachines, tractoren 
en gemotoriseerde bedrijfsvoertuigen. Bij het lassen van de afzonderlijke 
componenten van een cabine vertrouwt Agrikon Kam Kft. op de kwaliteit en 
betrouwbaarheid van de las- en opspantafels van Siegmund. 

In de fotoreeks ziet u de productie van sjablonen voor de productie van 
kraanhuisjes. Met de fijninstelbare klemmen en hoeken kan het sjabloon 
nauwkeurig en exact worden vastgeklemd en aan elkaar worden gelast zonder 
te buigen. Als er wijzigingen in het sjabloon benodigd zijn kan dit in een zeer 
korte tijd met gebruik van de flexibele toebehoren.
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METAALCONSTRUCTIE EN PLAATBEWERKING

STERN EDELSTAHL, GEIERSTHAL (DE)

Het bedrijf Stern Edelstahl GmbH uit Duitsland werkt vanuit de ervaring van 
verschillende generaties en biedt een gedegen service op het gebied van 
pijplijnconstructies, installatiebouw, water- en afvalwatertechnologie en 
plaatbewerking. Om hun klanten altijd de beste kwaliteit en betrouwbaarheid te 
bieden, maakt Stern Edelstahl bij de productie gebruik van Siegmund lastafels en 
de Siegmund Workstation.  

We hadden de kans om te zien hoe plaatwerkassemblages en pijponderdelen 
werden geproduceerd op Professional Extreme-lastafels. Dankzij de korte 
omsteltijd van gereedschap en hoge precisie kan "Stern Edelstahl" concurrerend 
op Siegmund-lastafels produceren en zijn klanten hoogwaardige producten 
aanbieden.
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SPECIALE CONSTRUCTIES

METALLBAU BOEHM GMBH, EICHSTAETT (DE)

Hier ziet u hoe een noodtrap voor de kantine van een middelbare school 
wordt gebouwd, op een aantal Siegmund tafels. De tafels zijn met elkaar 
verbonden.

De kuipvormige constructie weegt ongeveer 4 ton en is aan elkaar gelast 
met 15 mm dikke stalen platen. De trap is 10 meter lang, 1,35 meter 
breed en 1,60 meter hoog.
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MACHINE- EN INSTALLATIEBOUW

GROB-WERKE GMBH & CO. KG, MINDELHEIM (DE)

Op Siegmund tafels wordt aan de individuele eisen van klanten voldaan om de 
meest complexe machines te kunnen bouwen.

Het doordachte systeem van Siegmund maakt het mogelijk om snel en flexibel 
opspandelen te verplaatsen, waardoor het een tijdsbesparende oplossing is voor 
zowel kleine series als maatwerk.
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TREINBOUW

STADLER BUSSNANG AG, BUSSNANG (CH)

Voor een dieseltrein worden een luifels en crash modules vervaardigd. 
Deze en andere onderdelen zijn gemaakt van aluminium op Siegmund 
tafels. De componenten worden daarna aan elkaar gelast om een 
treinstel te vormen.
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OPEN HAARDEN

GREUB, LOTZWIL (CH)

Op de afbeelding is de productie van op maat gemaakt glas voor open 
haarden zichtbaar. De exacte oppervlaktestructuur in combinatie met de 
Siegmund tafels en hun flexibiele toebehoren verhoogt de productiviteit 
van de productie met 20-30%.
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HOGEDRUKINSTALLATIES

BHDT GMBH, HOENIGSBERG (AT)

De tafels van Siegmund worden gebruikt voor de vervaardiging van pijpleidingen. 
Door de hoge precisie van de tafels kunnen tussentijdse en definitieve metingen 
continu worden uitgevoerd. Door het gebruik van de tafels wordt niet alleen 
bespaard op de directe kosten (bijvoorbeeld montage), maar ook op de indirecte 
kosten (nabewerkingen).
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MACHINEBOUW

KUHN-GELDROP BV, GELDROP (NL)

Kuhn-Geldrop BV maakt sinds februari 2009 deel uit van de internationale  
KUHN Group, die landbouwmachines en voertuigen verkoopt. De locatie in 
Geldrop is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en productie van balenpersen  
en balenwikkelaars. 

In het voorbeeld uit de praktijk ziet u de productie van een stuk van een hooipers. 
Om een zo groot mogelijk werkoppervlak te krijgen zijn twee Siegmund 
lastafels met elkaar verbonden. Door dit te doen is het mogelijk lange en grote 
componenten nauwkeurig op te spannen en te bewerken.



59

KASTENSYSTEMEN

KALFÉM, HUNGARY (HU)

Sinds 1993 produceert Kalfém individuele oplossingen voor kast- en 
planksystemen in Hongarije. De klanten zijn, naast bekende tankstations, 
kleinere bedrijven en particulieren.

Op de afbeeldingen is de productie zichtbaar van de behuizing voor een 
gereedschapskast. Alle facetten van de productie worden uitgevoerd 
op lastafels van Siegmund. Dankzij de korte insteltijden en de hoge 
nauwkeurigheid kan Kalfém concurrerend produceren en haar klanten de 
hoogste kwaliteit bieden.
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METAALBOUW

KRAMPE VOERTUIGBOUW, COESFELD (DE)

Het bedrijf Krampe uit Coesfeld, Westfalen, bouwt al meer dan 30 jaar kippers 
(aanhangwagens voor trekkers) voor in de landbouw en is marktleider in 
Duitsland. Krampe is gespecialiseerd in de ontwikkeling en bouw van op 
maar gemaakte transportoplossingen voor land- en bosbouw, bouwindustrie, 
afvalverwerkingsbedrijven of lokale overheidsbedrijven. 

Op de foto kunt u zien hoe een aluminium laadklep voor een oplegger vervaardigd 
wordt op Siegmund lastafels. De klep wordt opgespannen op een Professional 
Extreme 8.7 las- en opspantafel en vervolgens bewerkt.
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AUTOMATISERINGS- EN TRANSPORTTECHNIEK

MA METALLBAU, DIEBURG (DE)

Trappen, autoportieren, terrasoverkappingen en nog meer bijzondere constructies 
– het brede aanbod aan producten van MA Metallbau in Dieburg bestaat uit louter 
solide, betrouwbaar en nauwkeurig maatwerk.

Wij mochten aanschouwen hoe een Professional Extreme 8.7 lastafel de basis 
vormde bij het produceren van een transportsysteem voor vleesproducten. Alleen 
de laswerkzaamheden namen al 35 uur in beslag.
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STAALCONSTRUCTIES

SCITEEX, WARSAW (PL)

Op elke manier uit te breiden - meer werkoppervlak, meer flexibiliteit.  

Als u grote bouwdelen heeft die naadloos en vlak opgespannen moeten 
worden zijn platformsystemen, samengesteld uit platen en tafels, een voor 
de hand liggende oplossing. Met deze oplossing zijn vele klanten al tot 
tevredenheid geholpen.

Het aantal terugkerende aanvragen bij deze systemen is groot, daaruit 
blijkt dat deze oplossing tot als goed wordt beoordeeld. Het grote voordeel 
voor u is dat grote bouwdelen precies en tijdsbesparend geproduceerd 
kunnen worden.
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METAALBOUW

KUENZLE METALLBAU, WEINFELDEN (CH)

Als een gerespecteerde onderneming in de metaalbouw vervaardigt Kuenzle 
Metallbau AG verschillende producten om de plannen van architecten, aannemers 
en particulieren te verwezenlijken. Perfecte planning en optimaal uitgeruste 
werkruimten bieden hier de basis voor hoge flexibiliteit en nauwkeurigheid. De 
Siegmund lastafels gecombineerd met vakmanschap zorgen ervoor dat producten 
met kwaliteit vervaardigd kunnen worden.

Dit praktijkvoorbeeld toont de productie van een balkonreling met een profiel 
voor een glazen wand. Om zo effectief en snel mogelijk te kunnen werken, 
zijn aanslagen en balken als een montageframe vastgezet op een Professional 
Extreme lastafel, een constructie ter grootte van de reling. Op deze manier kunnen 
de onderdelen snel vastgeklemd en gelast worden in een kwestie van seconden.
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METAALBOUW

GETZNER TEXTIL AG, BLUDENZ (AT)

Getzner Textil, opgericht in 1818, is vandaag de dag een toonaangevende fabrikant 
van Afrikaanse textiel damasten voor het luxe genre en is een toonaangevende 
leverancier van modestoffen voor overhemden en blouses. Corporate fashion en 
technische stoffen zorgen voor een innovatief productassortiment. De innovatieve 
denkwijze van de medewerkers van Getzner Textil AG dragen bij aan de constante 
verandering en ontwikkeling, zowel strategisch als operationeel in de dagelijkse 
werkzaamheden, waardoor de leidende marktpositie gehandhaafd blijft. Om 
snel en onafhankelijk een onderdeel binnen het productieproces aan te kunnen 
passen heeft Getzner las- en opspansystemen van Siegmund in gebruik. U 
ziet op de afbeeldingen het vervaardigen van een botsbescherming voor een 
hoogspanningskabel en de productie van speciale doseertafels. Na een lasproces 
van ongeveer 9 tot 10 uur wordt de speciale tafel omgedraaid en wordt de 
container (3x 1000 liter) bevestigd.
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METAALBOUW

BAX METAAL, BERGEIJK (NL)

Al meer dan 25 jaar staat Bax Metaal voor kennis, deskundigheid, kwaliteit en 
betrouwbaarheid. Bax Metaal biedt klantgerichte oplossingen in de vorm van 
samengesteld plaatwerk en buisconstructies in RVS, aluminium en staal. Voordat 
de daadwerkelijke productie begint, worden de individuele projecten in een eigen 
ontwerpafdeling ontwikkeld in samenwerking met de klant. De 3D-modellen 
van Siegmund zijn de ideale basis voor een nauwkeurige en snelle planning 
van het laswerk. Hierna wordt de uitvoering van het project samen met de klant 
beoordeeld. Na de exacte planning van de producten en de goedkeuring van de 
klant, kan de productie starten. Bij de productie besteedt Bax Metaal speciale 
aandacht aan efficiëntie en precisie, daarom worden alle productiestappen verricht 
op Siegmund lastafels. Dankzij de flexibele werkomgeving kunnen verschillende 
projecten worden uitgevoerd met een hoge nauwkeurigheid. De korte insteltijden 
maken het mogelijk voor Bax Metaal om concurrerend te produceren en om een 
effectieve en betaalbare oplossing voor ieder project te vinden.



66

METAALCONSTRUCTIE EN PLAATBEWERKING
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METAALCONSTRUCTIE EN PLAATBEWERKING

STERN EDELSTAHL, GEIERSTHAL (DE)

Het bedrijf Stern Edelstahl GmbH uit Duitsland werkt vanuit de ervaring van 
verschillende generaties en biedt een gedegen service op het gebied van 
pijplijnconstructies, installatiebouw, water- en afvalwatertechnologie en 
plaatbewerking. Om hun klanten altijd de beste kwaliteit en betrouwbaarheid 
te bieden, maakt Stern Edelstahl bij de productie gebruik van Siegmund 
lastafels en de Siegmund Workstation.  

We hadden de kans om te zien hoe plaatwerkassemblages en pijponderdelen 
werden geproduceerd op Professional Extreme-lastafels. Dankzij de 
korte omsteltijd van gereedschap en hoge precisie kan "Stern Edelstahl" 
concurrerend op Siegmund-lastafels produceren en zijn klanten hoogwaardige 
producten aanbieden.
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METAALBOUW
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METAALBOUW

NORWEST, PRAHOVA (RO)

Het Roemeense bedrijf Norwest produceert op maat gemaakte plaatwerk en 
buisconstructies gemaakt van verschillende metalen. Om de verschillende 
producten efficiënt en precies te produceren, vertrouwt Norwest op de las- en 
opspantafelsystemen van Siegmund.

Op de foto's krijg je inzicht in de productiefabriek van Norwest. Het assortiment 
strekt zich uit van leidingen tot metaalconstructies voor productie- en 
opslaghallen tot trappenhuizen.
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BULKMATERIAAL TECHNOLOGIE

J&E MAIER AG, GOSSAU (CH)

De medewerkers van het Zwitserse J&E MAIER AG vervaardigen sinds 1926 
hoogwaardige machines en systemen voor de verwerking van graan- en 
procestechnologie voor bulkmateriaal. Speciale nadruk wordt gelegd op 
maatwerkoplossingen die klantspecifiek kunnen worden vervaardigd.

In de fotoreeks ziet u de productie van een frame op een Siegmund lastafel. 
Om de productietijden aanzienlijk te verkorten, kan een montageframe 
worden gemaakt met behulp van aanslagen en beugels  die gemonteerd 
worden op de Professional Extreme lastafel. In een paar eenvoudige stappen 
kunnen de afzondelrijke delen van het frame flexibel worden vastgeklemd 
en verwerkt.
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METAALBOUW

SIMEONI METALLBAU, ANDELSBUCH (AT)

Het familiebedrijf Simeoni Metallbau produceert sinds 1998 hoogwaardige 
metaalconstructie-oplossingen en individuele woningen voor projectontwikkelaars, 
bouwers en architecten. De las- en opspansystemen van Siegmund bieden een 
solide, betrouwbaar en nauwkeurig werkmateriaal voor het brede scala aan 
Simeoni-producten.

Op de foto's ziet u de productie van een frame voor een balkonleuning. Alle 
onderdelen worden geklemd, geplakt en vervolgens op een Professional Extreme-
lastafel met klemmen en hoeken gelast. Het slimme systeem van Siegmund 
maakt een snelle en flexibele herinrichting van de mallen mogelijk en is een 
tijdbesparende oplossing voor individuele op maat gemaakte producten en voor 
serieproductie.
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SYSTEM 28

PROFESSIONAL 750

PROFESSIONAL EXTREME 8.7 / 8.8

SYSTEM 16

SYSTEM 28

SYSTEM 22

 1
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 5  6

LASTAFELSSYSTEEM

De juiste werkbasis voor elke toepassing - 
Siegmund systemen in één oogopslag

Voor simpelere toepassingen met een 
laag gewicht tot een maximum van  
circa 1.000 kg per poot, wordt het  
16 mm systeem geadviseerd.  
Dankzij de standaard boringsgaten,  
met een tussenruimte van 50 mm,  
is het mogelijk om zelfs zeer kleine 
elementen te klemmen.

Meer en meer klanten kiezen voor het 
22mm systeem. Dit systeem is stabieler 
dan het 16mm systeem en lichter dan  
het 28mm systeem.

Voor het realiseren van vele verschillende 
of veelal grote projecten, is het 28 mm 
systeem een ideale oplossing. Met de 
standaard tafelpoten is dit systeem in 
staat om een gewicht van circa 2.000 kg 
per poot te dragen. Met behulp van de 
accessoires krijgt u solide klemmiddelen 
om zelfs grote, zware applicaties op hun 
plaats te houden.

Dankzij het verfijnde modulaire  
systeem van Siegmund, kunnen de 
diverse systemen, met behulp van  
de verbindingselementen,  
aan elkaar gekoppeld worden .

PASSEND

VOOR HET ZWARE WERK

MATERIALEN

Materiaaldikte ongeveer 24,5 – 27 mm

Hoogwaardig staal S355J2+N,
plasmagenitreerd en BAR-coating

Extra gehard gereedschapsstaal X8.7 / X8.8, 
plasmagenitreerd en BAR-coating

BORING Ø 28 MM

1.  Boringen oppervlakte in diagonaalraster of 
100x100 mm raster  

2. Radius van de boringen 3 mm  
3. Radius van de randen 3 / 6 mm  
4.  Zijwanden 200 mm  

Afstand tussen gaten zijwanden 50 mm  
5. Inclusief schaalverdeling oppervlakte  
6. Constructie met ribben verstevigd
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SYSTEM 22 SYSTEM 16

PROFESSIONAL 750PROFESSIONAL 750

PROFESSIONAL EXTREME 8.7

 1 1

 2 2

 3 3

 4 4

 5 5  6 6

LASTAFELSSYSTEEM

VOOR HET FIJNE WERK

MATERIALEN

Materiaaldikte ongeveer 11,5 – 13 mm

Hoogwaardig staal S355J2+N,
plasmagenitreerd en BAR-coating

Extra gehard gereedschapsstaal X8.7, 
plasmagenitreerd en BAR-coating

BORING Ø 16 MM

1. Boringen oppervlakte in 50x50 mm raster  
2. Radius van de boringen 2 mm  
3. Radius van de randen 3 / 6 mm  
4.  Zijwanden 100 mm  

Afstand tussen gaten zijwanden 25mm  
5. Inclusief schaalverdeling oppervlakte  
6. Constructie met ribben verstevigd

STABIELER DAN SYSTEEM 16 MM,  
VOORDELIGER DAN SYSTEEM 28 MM

MATERIAAL

Materiaaldikte ongeveer 17 – 19 mm

Hoogwaardig staal S355J2+N,
plasmagenitreerd en BAR-coating

BORING Ø 22 MM

1.  Boringen oppervlakte in diagonaalraster of 
100x100 mm raster  

2. Radius van de boringen 2,5 mm  
3. Radius van de randen 3 / 6 mm  
4.  Zijwanden 150 mm  

Afstand tussen gaten zijwanden 50 mm  
5. Inclusief schaalverdeling oppervlakte  
6. Constructie met ribben verstevigd

LASTAFELSSYSTEEM
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LASTAFELS 28 MM SYSTEEM

Siegmund-tafelvloot 28 mm systeem

SLEUVENTAFEL PROFESSIONAL EXTREME 8.8 PROFESSIONAL EXTREME 8.7 PROFESSIONAL 750 ROESTVASTSTAAL BASIC

MATERIAAL Staal S355J2+N Doorgehard gereedschapsstaal van  
speciale legering Siegmund X8.8

Doorgehard gereedschapsstaal van  
speciale legering Siegmund X8.7 Staal S355J2+N Roestvaststaal X5CrNi18-10 (1.4301) Staal S355J2+N

PLASMAGENITREERD

BASISHARDHEID ongeveer 165 – 220 Vickers ongeveer 360 – 420 Vickers ongeveer 280 – 340 Vickers ongeveer 165 – 220 Vickers ongeveer 266 – 382 Vickers ongeveer 165 – 220 Vickers

OPPERVLAKTEHARDHEID ongeveer 450 – 750 Vickers ongeveer 500 – 900 Vickers ongeveer 450 – 850 Vickers ongeveer 450 – 750 Vickers

MATERIAALDIKTE ongeveer 35 – 39 mm / 24,5 – 27 mm ongeveer 24,5 – 27 mm ongeveer 24,5 – 27 mm ongeveer 24,5 – 27 mm ongeveer 24,5 – 27 mm ongeveer 24,5 – 27 mm

ZIJWANDEN 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm Geen zijwanden; draadgaten aan 4 zijden

DIAGONAALRASTER

SCHAALVERDELING

UITVOERINGEN zie pagina 132 zie pagina 104 zie pagina 102 zie pagina 98 zie pagina 94 zie pagina 90

Standaard tegen meerprijs beschikbaar niet beschikbaar
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Siegmund-tafelvloot 28 mm systeem

SLEUVENTAFEL PROFESSIONAL EXTREME 8.8 PROFESSIONAL EXTREME 8.7 PROFESSIONAL 750 ROESTVASTSTAAL BASIC

MATERIAAL Staal S355J2+N Doorgehard gereedschapsstaal van  
speciale legering Siegmund X8.8

Doorgehard gereedschapsstaal van  
speciale legering Siegmund X8.7 Staal S355J2+N Roestvaststaal X5CrNi18-10 (1.4301) Staal S355J2+N

PLASMAGENITREERD

BASISHARDHEID ongeveer 165 – 220 Vickers ongeveer 360 – 420 Vickers ongeveer 280 – 340 Vickers ongeveer 165 – 220 Vickers ongeveer 266 – 382 Vickers ongeveer 165 – 220 Vickers

OPPERVLAKTEHARDHEID ongeveer 450 – 750 Vickers ongeveer 500 – 900 Vickers ongeveer 450 – 850 Vickers ongeveer 450 – 750 Vickers

MATERIAALDIKTE ongeveer 35 – 39 mm / 24,5 – 27 mm ongeveer 24,5 – 27 mm ongeveer 24,5 – 27 mm ongeveer 24,5 – 27 mm ongeveer 24,5 – 27 mm ongeveer 24,5 – 27 mm

ZIJWANDEN 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm Geen zijwanden; draadgaten aan 4 zijden

DIAGONAALRASTER

SCHAALVERDELING

UITVOERINGEN zie pagina 132 zie pagina 104 zie pagina 102 zie pagina 98 zie pagina 94 zie pagina 90

LASTAFELS 28 MM SYSTEEM
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LASTAFELS 22 MM SYSTEEM

Siegmund-tafelvloot 22 mm systeem

PROFESSIONAL 750

MATERIAAL Staal S355J2+N

PLASMAGENITREERD

BASISHARDHEID ongeveer 165 – 220 Vickers

OPPERVLAKTEHARDHEID ongeveer 450 – 750 Vickers

MATERIAALDIKTE ongeveer 17 – 19 mm

ZIJWANDEN 150 mm

DIAGONAALRASTER

SCHAALVERDELING

UITVOERINGEN zie pagina 410

Standaard tegen meerprijs beschikbaar niet beschikbaar



77

Siegmund-tafelvloot 22 mm systeem
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LASTAFELS 16 MM SYSTEEM

Siegmund-tafelvloot 16 mm systeem

PROFESSIONAL EXTREME 8.7 PROFESSIONAL 750 ROESTVASTSTAAL BASIC PLASMAGENITREERD

MATERIAAL Doorgehard gereedschapsstaal van  
speciale legering Siegmund X8.7 Staal S355J2+N Roestvaststaal X5CrNi18-10 (1.4301) Staal S355J2+N

PLASMAGENITREERD

BASISHARDHEID ongeveer 280 – 340 Vickers ongeveer 165 – 220 Vickers ongeveer 266 – 382 Vickers ongeveer 165 – 220 Vickers

OPPERVLAKTEHARDHEID ongeveer 450 – 850 Vickers ongeveer 450 – 750 Vickers ongeveer 450 – 750 Vickers

MATERIAALDIKTE ongeveer 11,5 – 13 mm ongeveer 11,5 – 13 mm ongeveer 11,5 – 13 mm ongeveer 11,5 – 13 mm

ZIJWANDEN 100 mm 100 mm 100 mm 50 mm

DIAGONAALRASTER

SCHAALVERDELING

UITVOERINGEN zie pagina 578 zie pagina 574 zie pagina 570 zie pagina 566

Standaard tegen meerprijs beschikbaar niet beschikbaar
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Siegmund-tafelvloot 16 mm systeem

PROFESSIONAL EXTREME 8.7 PROFESSIONAL 750 ROESTVASTSTAAL BASIC PLASMAGENITREERD

MATERIAAL Doorgehard gereedschapsstaal van  
speciale legering Siegmund X8.7 Staal S355J2+N Roestvaststaal X5CrNi18-10 (1.4301) Staal S355J2+N

PLASMAGENITREERD

BASISHARDHEID ongeveer 280 – 340 Vickers ongeveer 165 – 220 Vickers ongeveer 266 – 382 Vickers ongeveer 165 – 220 Vickers

OPPERVLAKTEHARDHEID ongeveer 450 – 850 Vickers ongeveer 450 – 750 Vickers ongeveer 450 – 750 Vickers

MATERIAALDIKTE ongeveer 11,5 – 13 mm ongeveer 11,5 – 13 mm ongeveer 11,5 – 13 mm ongeveer 11,5 – 13 mm

ZIJWANDEN 100 mm 100 mm 100 mm 50 mm

DIAGONAALRASTER

SCHAALVERDELING

UITVOERINGEN zie pagina 578 zie pagina 574 zie pagina 570 zie pagina 566

LASTAFELS 16 MM SYSTEEM
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350150 550 750 950 1150

Professional 750 *

Professional Extreme 8.7 *

Professional Extreme 8.8 *

PROFESSIONAL 750 PROFESSIONAL 750 PROFESSIONAL EXTREME 8.7 PROFESSIONAL EXTREME 8.8

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

1 2

OPPERVLAKTEN

Materialen vergelijken
Voorwaarde voor een hoge hardheid 
en een lange levensduur is het sterke 
basismateriaal. Een Siegmund lastafel 
is een hulpgereedschap waarmee 
nauwkeuriger gewerkt kan worden 
en waarmee het aantal fouten tot het 
minimum wordt teruggedrongen; er wordt 
direct geld bespaard.

zonder plasmanitrering met plasmanitrering met plasmanitrering met plasmanitrering

Hardheid in Vickers Basishardheid ongeveer 165 – 220 Vickers Basishardheid ongeveer 165 – 220 Vickers
Oppervlaktehardheid ongeveer 450 – 750 Vickers

Basishardheid ongeveer 280 – 340 Vickers
Oppervlaktehardheid ongeveer 450 – 850 Vickers

Basishardheid ongeveer 360 – 420 Vickers
Oppervlaktehardheid ongeveer 500 – 900 Vickers

Materiaal

Basishardheid

Oppervlaktehardheid

Stootbestendigheid

Krasbestendigheid

Beschermd tegen lasspetters

Corrosiebestendigheid

Draaglast

Vlakheid in nieuwstaat

Ontvang een certificaat van de getoetste vlakheid

Levensduur

Met onze beoordeling willen we de vergelijking van verschillende materialen vergemakkelijken en u helpen bij het kiezen van de juiste lastafel.
Geldt voor alle Basic lastafels in 28 mm.

HARDHEID OPPERVLAKTE

De plasmanitrering en aansluitende BAR-coating beschermt tegen krassen, corrosie en lasspetters.
Aangegeven getallen zijn in Vickers

met plasmanitrering

Geldt voor alle Basic lastafels in 16 mm.

Speciaal basismateriaal 
S355J2+N

BAR-coating  
Ijzernitride  
Overgang  

Speciaal basismateriaal  
S355J2+N   

Overgang  
Ijzernitride  
BAR-coating

www.siegmund.com/ 
Vplasmanitration

1

2

*
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150 250 350 450

Basic / Professional 750

Professional Extreme 8.7

Professional Extreme 8.8

PROFESSIONAL 750 PROFESSIONAL 750 PROFESSIONAL EXTREME 8.7 PROFESSIONAL EXTREME 8.8

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

zonder plasmanitrering met plasmanitrering met plasmanitrering met plasmanitrering

Hardheid in Vickers Basishardheid ongeveer 165 – 220 Vickers Basishardheid ongeveer 165 – 220 Vickers
Oppervlaktehardheid ongeveer 450 – 750 Vickers

Basishardheid ongeveer 280 – 340 Vickers
Oppervlaktehardheid ongeveer 450 – 850 Vickers

Basishardheid ongeveer 360 – 420 Vickers
Oppervlaktehardheid ongeveer 500 – 900 Vickers

Materiaal

Basishardheid

Oppervlaktehardheid

Stootbestendigheid

Krasbestendigheid

Beschermd tegen lasspetters

Corrosiebestendigheid

Draaglast

Vlakheid in nieuwstaat

Ontvang een certificaat van de getoetste vlakheid

Levensduur

OPPERVLAKTEN

Hardheid:

Verbeteringen ten opzichte van afgelopen jaren. De zijwanden van de Professional Extreme 8.7 en 8.8 zijn vervaardigd uit het 
speciale basismateriaal S355J2+N en zijn plasmagenitreerd en BAR-gecoat.

HARDHEID KERN

De hogere hardheid van de kern zorgt voor een hoge stootbestendigheid en een langere levensduur van de lastafel.
Aangegeven getallen zijn in Vickers

Onze bestsellers Professional Extreme 8.7 en 8.8:
Uitzonderlijke hardheid en langere levensduur

BAR-coating  
Ijzernitride  
Overgang  

Doorgehard gereedschapsstaal van  
speciale legering Siegmund X8.7  

Overgang  
Ijzernitride  
BAR-coating

BAR-coating  
Ijzernitride  
Overgang  

Doorgehard gereedschapsstaal van 
speciale legering Siegmund X8.8  

Overgang  
Ijzernitride  
BAR-coating



www.siegmund.com/ 
Vhardness
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RASTER / SCHAALVERDELING

Diagonaalraster en schaalverdeling

De boringsrasters van 100 mm (28 mm systeem, 
22 mm systeem) en 50 mm (16 mm systeem) zijn 
bij las- en opspantafels de meest voorkomende. 
De sleuven van de bouwdelen zijn hierop perfect 
afgestemd.

Het diagonaalraster verdubbelt het aantal 
opspanmogelijkheden in diagonalen. Profiteer 
van de toegenomen flexibiliteit voor nog meer 
creativiteit.

Een speciaal raster met draadgaten zorgt ervoor 
dat u kunt werken met uw eigen hulpmiddelen 
en apparatuur op de tafel.
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RASTER / SCHAALVERDELING

Het 50 mm raster biedt vier keer zo veel 
opspanmogelijkheden als het 100 mm raster. 
Profiteer van de grotere flexibiliteit voor nog 
meer creativiteit.

Met het diagonaalraster in de zijwanden 
ontstaan veel opspanmogelijkheden.

4-zijdige schaalverdeling
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UITLEG EN ICONEN

Siegmund kwaliteit, snel te herkennen

HET IS NU MOGELIJK OM IN ÉÉN OOGOPSLAG DE NIEUWE ARTIKELEN TE 
KUNNEN BEKIJKEN MET VERMELDING VAN DE GEBRUIKTE MATERIALEN.

1. Producttekening en beschrijving  
2. Productfoto met afbeeldingen  
3. Artikelnummer  
4. Artikel met materiaalbeschrijving  
5. Technische details  
6. Prijs  
7. = Artikel is normaal op voorraad  

= Artikel wordt op bestelling geproduceerd  
8. Producteigenschappen (toelichting pagina 84)

= Prijs op aanvraag(   )·

•

 1

 2

 3

 4  5

 6
 7

 8
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UITLEG EN ICONEN

KRASBESTENDIG, LASSPETTERS EN CORROSIEBESCHERMING
De nitrering zorgt voor krasvaste en corrosiebestendige oppervlakken 
en beschermt tegen de aanhechting van lasspetters in combinatie met 
de anti-spat spray.

SCHAALVERDELING
De schaalverdeling vergemakkelijkt het precieze instellen en opspannen 
van uw werkstukken.

VLAKHEID OPPERVLAKTE
De BAR-coating (zwart-anti-roest) maakt het oppervlak glad en versterkt 
de bescherming tegen lasspetters.

ALUMINIUM
Deze artikelen zijn verkrijgbaar in aluminium uitvoering, voor het werken met 
roestvaststaal.

ALUMINIUM-TITANIUM
Deze lichtgewichte en toch sterke materialen gebruiken we vanwege het 
gewicht dat de grote aanslag- en winkelhaken normaal hebben. De hardheid 
van genitreerd staal wordt echter niet gehaald.

POLYAMIDE
Deze artikelen zijn verkrijgbaar in polyamide
Voor het verwerken van roestvaststaal of krasgevoelige componenten.





TAFEL

TAFELPOTEN

AANSLAGEN

SPANHAKEN

SPANBOUTEN

SPANKLEMMEN & 

OVERIGE TOEBEHOREN
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OVERIGE TOEBEHOREN

RAIL- EN PLATFORMSYSTEEM
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Pagina 150

Achthoekige plaat 25 
plasmagenitreerd

Pagina 152
Opspan- en wisselplaat 
Diagonaalraster

Pagina 154
Opspan- en wisselplaat  
100 mm raster

Pagina 156
Oplegstuk en spanelement
Pagina 158

Afdekkap / per 10 verpakt
Pagina 159
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TAFEL

Basic

Basic
De Basic tafels worden vervaardigd uit hoogwaardig S355J2+N staal. 
De Basic tafels zijn geschikt voor het lichtere werk. De tafels zijn niet 
gehard en de oppervlakte is niet behandeld tegen het aanhechten 
van lasspetters. Bescherming tegen het aanhechten van lasspetters 
geschiedt door middel van anti-hecht spray (artikelnummer 000924).

Deze video is 
te zien via 
onderstaande link:

TAFELPOTEN

Pagina 622
Standaard poot

Pagina 626
Poot met zwenkwiel 
en rem

Pagina 624
Poot in hoogte verstelbaar

Pootlengte in mm.
De in het zwart aangeduide poten zijn de standaardpoten 
voor de boven genoemde tafel. De in het grijs aangeduide 
pootlengtes zijn zonder meerprijs bij de bestelling op te geven. 
De poten van een Basic tafel in het 28 mm systeem komen uit 
het 16 mm systeem.

Pagina 625
Poot met bodemverankering

www.siegmund.com/
V281020
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1. MATERIAALDIKTE
• ongeveer 24,5 – 27 mm

2. MATERIAAL
hoogwaardig staal EN S355J2+N*

VICKERS HARDHEID
Basishardheid ongeveer 165 – 220

Geen bescherming tegen roest, krassen en 
lasspetters. Bescherming tegen lasspetters en 
hechting wordt alleen gegeven door het gebruik  
van anti-hecht middel.

3. GEGEVENS
• boringsafstand 100 mm
• rasterafstand 100 mm

4. ZIJWANDEN
geen

5. RADIUS
• een radius van 3 mm aan de bovenzijde van het 

blad zorgt er voor dat er minder beschadigingen 
kunnen ontstaan aan de tafel

• een radius van 6 mm aan de zijkanten op de hoeken 
van de tafel vermindert de kans op letsels

6. SYSTEEMBORING
• Ø 28,15 mm

radius R3 bij de boringen:

• vermindert beschadigingen aan de tafels en 
toebehoren

• voor eenvoudiger opspannen van bouten en 
toebehoren

• afgeschuind aan de zijkanten voor optimale  
spankracht aan de bouten (zie pagina 246)

7. DRAADGATEN
• alle Basic tafels in het 28 mm systeem hebben 

om de 200 mm draadgaten aan alle zijkanten
• M12 draad voor draadbouten 280543

8. TAFELPOTEN
• kokerprofiel 70x70 mm
• voet Ø 70 mm (massief)
• poot is 40 mm fijninstelbaar 

(gegevens voor standaard poot) 

9. DRAAGLAST
Draaglast per poot is 1.000 kg
Maximale totale draaglast:
met 4 poten: 2.000 kg
met 6 poten: 3.000 kg
bij gelijkmatige gewichtsverdeling  
(gegevens voor standaard poot)

Wiskundig zijn hogere belastingen berekend, echter 
is een toelaatbare belasting berekend met een 
veiligheidsmarge.

Wanneer een hogere belasting benodigd is kan 
contact worden opgenomen met de fabrikant.

*
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Basic Las-en opspantafel

Omschrijving:

De opspantafel Basic heeft een rechtlijnig 
gatenpatroon. De zijkanten van de tafel zijn 
voorzien van een rij draadgaten. Deze tafel heeft 
een materiaaldikte van circa 24,5-27 mm en is 
voorzien van een 28 mm boring en vervaardigd uit 
hoogwaardig S355J2+N staal.

De rasterlijnen, met een onderlinge afstand van 
100 mm zijn te gebruiken als meetinstrument 
tijdens de opbouw van het werkstuk.

De Basic tafel heeft geen verstevigingsribben en is 
5-zijdig gefreesd. Het aanbrengen van aanslagen 
aan de zijwanden geschiedt door middel van 
draadgaten M12 elke 200 mm aan elke zijde.

Een overzicht van de tafelpoten vindt u op  
pagina 620.

Speciale opties voor lastafels, zoals 
schaalverdeling, diagonale rasterlijnen 
en schaalverdeling, 50 mm rasterlijn of 
diagonaalraster met M8 / M12 / M16 draadgaten 
zijn beschikbaar op aanvraag.

Afbeeldingen van iedere productgroep zijn te 
vinden op www.siegmund.com.
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Tafelpoten: Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) Gewicht: Basic
Staal S355J2+N

Basic 1000x1000x25
met Standaard poot 815
Tafelhoogte 850

4 1000 mm 1000 mm 25 mm circa 256 kg 2-281010
888,00 €

�

Basic 1200x800x25
met Standaard poot 815
Tafelhoogte 850

4 1200 mm 800 mm 25 mm circa 248 kg 2-281025
898,00 €

�

Basic 1200x1200x25
met Standaard poot 815
Tafelhoogte 850

4 1200 mm 1200 mm 25 mm circa 354 kg 2-281015
1.039,00 €

�

Basic 1500x1000x25
met Standaard poot 815
Tafelhoogte 850

4 1500 mm 1000 mm 25 mm circa 370 kg 2-281035
1.045,00 €

�

Basic 2000x1000x25
met Standaard poot 815
Tafelhoogte 850

4 2000 mm 1000 mm 25 mm circa 475 kg 2-281020
1.343,00 €

�

Basic 2000x1200x25
met Standaard poot 815
Tafelhoogte 850

4 2000 mm 1200 mm 25 mm circa 569 kg 2-281060
1.500,00 €

�

Basic 2400x1200x25
met Standaard poot 815
Tafelhoogte 850

6 2400 mm 1200 mm 25 mm circa 697 kg 2-281030
1.713,00 €

�

Basic 3000x1500x25
met Standaard poot 815
Tafelhoogte 850

6 3000 mm 1500 mm 25 mm circa 1043 kg 2-281040
2.234,00 €

�

Set tafelverbinding inclusief binnenzeskant schroeven (2 stuks)
- voor opspantafel Basic systeem 28 100 mm 50 mm 24 mm circa 0,48 kg 2-281091

83,00 €
�

Set zijaanslagen
- bestaand uit 8x Aanslag (160415), 8x Bouten (280543)

2-281700
131,00 €

�

Andere afmetingen op aanvraag leverbaar
·

�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84

De meerprijs voor een tafel met andere poot constructies afwijkend van standaard uitvoering word bepaald door de keuze van uitvoering.  
Gewicht = Tafel + Pallet + Standaard poot
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Roestvaststaal / Roestvaststaal light

Roestvaststaal
Roestvaststalen tafels zijn uitermate geschikt voor het bewerken van 
stalen onderdelen, zonder corrosie te veroorzaken in contact met 
andere metalen.

Door het diagonaal boringspatroon worden de spanmogelijkheden  
op deze Las- en opspantafel verdubbeld.

Roestvaststaal light
Bij de roestvaststaal light versie is de materiaaldikte van 25 mm 
verminderd tot 15 mm om kosten te besparen. Als een opspanbout 
een spanbereik van 50 mm nodig heeft, kan dit gecompenseerd 
worden met een stelring van 10 mm (artikelnummer 280653).

Door het diagonaal boringspatroon worden de spanmogelijkheden  
op deze Las- en opspantafel verdubbeld.

Deze video is 
te zien via 
onderstaande link:

TAFELPOTEN

Pagina 164
Standaard poot

Pagina 168
Poot met zwenkwiel 
en rem

Pagina 166
Poot in hoogte verstelbaar

Pagina 169
Poot in hoogte verstelbaar  
met zwenkwiel en rem

Pagina 170
Poot met bodemverankering Pootlengte in mm.

De in het zwart aangeduide poten zijn de standaardpoten 
voor de boven genoemde tafel. De in het grijs aangeduide 
pootlengtes zijn zonder meerprijs bij de bestelling op te geven.

www.siegmund.com/
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1. MATERIAALDIKTE
• circa 24,5 – 27 mm (roestvaststaal)
• circa 14,5 – 17 mm (roestvaststaal light)

2. MATERIAAL
hoogwaardig roestvaststaal X5CrNi18-10 (1.4301)

VICKERS HARDHEID
Basishardheid ongeveer 266 – 382

3. GEGEVENS
• boringsafstand 100 mm
• rasterafstand 100 mm

4. ZIJWANDEN
• 200 mm hoog
• veranderde boringspatroon maakt het 

mogelijk om parallelle opspanningen 
te maken, de zijwand heeft een 50 mm 
rasterpatroon 

5. RADIUS
• een radius van 3 mm aan de bovenzijde van het 

blad zorgt er voor dat er minder beschadigingen 
kunnen ontstaan aan de tafel

• een radius van 6 mm aan de zijkanten op de 
hoeken van de tafel vermindert de kans op letsels

6. SYSTEEMBORING
• Ø 28,15 mm

radius R3 bij de boringen:

• vermindert beschadigingen aan de tafels en 
toebehoren

• voor eenvoudiger opspannen van bouten en 
toebehoren

• afgeschuind aan de zijkanten voor optimale  
spankracht aan de bouten (zie pagina 246)

(niet toepasbaar op roestvaststaal light)

7. VERSTEVIGING
• afstand van circa 500 – 600 mm
• verhoogde ribben

8. TAFELPOTEN
• kokerprofiel 90x90 mm
• voet Ø 90 mm (massief)
• poot is 50 mm fijninstelbaar 

(gegevens voor standaard poot) 

9. DRAAGLAST
Draaglast per poot is 2.000 kg
Maximale totale draaglast:
met 4 poten: 4.000 kg
met 6 poten: 6.000 kg
met 8 poten: 8.000 kg
bij gelijkmatige gewichtsverdeling  
(gegevens voor standaard poot)

Wiskundig zijn hogere belastingen berekend, echter 
is een toelaatbare belasting berekend met een 
veiligheidsmarge.

Wanneer een hogere belasting benodigd is kan 
contact worden opgenomen met de fabrikant.
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Roestvaststaal / Roestvaststaal light Las-en opspantafel

Omschrijving:

De opspantafel roestvaststaal heeft een diagonaal 
gatenpatroon. De zijwanden van de tafel zijn 
voorzien van een rechtlijnig gatenpatroon.  
Deze tafel heeft een materiaaldikte van circa  
24,5-27 mm en is voorzien van een 28 mm boring. 
De tafels worden gemaakt van roestvaststaal.  
De rasterlijnen, met een onderlinge afstand van  
100 mm zijn te gebruiken als meetinstrument 
tijdens de opbouw van het werkstuk. Het is 
mogelijk om meerdere tafels aan elkaar te 
koppelen.

De opspantafel roestvaststaal light heeft een 
materiaaldikte van 14,5-17 mm. Bij het gebruik 
van snelspanbouten is het gebruik van een stelring 
(artikelnummer 280653) noodzakelijk.

Een overzicht van alle verschillende tafelpoten 
vindt u op pagina 162.

Roestvaststalen tafels zijn tevens geschikt voor 
hefplatformen en verbindingsframes.

Speciale opties voor lastafels, zoals 
schaalverdeling, diagonale rasterlijnen 
en schaalverdeling, 50 mm rasterlijn of 
diagonaalraster met M8 / M12 / M16  
draadgaten zijn beschikbaar op aanvraag.

Afbeeldingen van iedere productgroep zijn te 
vinden op www.siegmund.com.

Op de foto staat de uitvoering met diagonaalraster.
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Tafelpoten: Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) Gewicht: Roestvaststaal Roestvaststaal light

Professional 1000x1000x200 Roestvaststaal
met Standaard poot 650
Tafelhoogte 850

4 1000 mm 1000 mm 200 mm circa 469 kg 2-280010.E
4.606,00 €

�
2-800010.E
3.360,00 €

�

Professional 1200x800x200 Roestvaststaal
met Standaard poot 650
Tafelhoogte 850

4 1200 mm 800 mm 200 mm circa 459 kg 2-280025.E
4.606,00 €

�
2-800025.E
3.360,00 €

�

Professional 1200x1200x200 Roestvaststaal
met Standaard poot 650
Tafelhoogte 850

4 1200 mm 1200 mm 200 mm circa 599 kg 2-280015.E
6.067,00 €

�
2-800015.E
4.264,00 €

�

Professional 1500x1000x200 Roestvaststaal
met Standaard poot 650
Tafelhoogte 850

4 1500 mm 1000 mm 200 mm circa 629 kg 2-280035.E
6.404,00 €

�
2-800035.E
4.587,00 €

�

Professional 1500x1500x200 Roestvaststaal
met Standaard poot 650
Tafelhoogte 850

4 1500 mm 1500 mm 200 mm circa 864 kg 2-280050.E
8.988,00 €

�
2-800050.E
6.396,00 €

�

Professional 2000x1000x200 Roestvaststaal
met Standaard poot 650
Tafelhoogte 850

4 2000 mm 1000 mm 200 mm circa 814 kg 2-280020.E
8.202,00 €

�
2-800020.E
6.126,00 €

�

Professional 2000x1200x200 Roestvaststaal
met Standaard poot 650
Tafelhoogte 850

4 2000 mm 1200 mm 200 mm circa 924 kg 2-280060.E
9.100,00 €

�
2-800060.E
6.787,00 €

�

Professional 2000x2000x200 Roestvaststaal
met Standaard poot 650
Tafelhoogte 850

4 2000 mm 2000 mm 200 mm circa 1389 kg 2-280045.E
13.819,00 €

�
2-800045.E
9.850,00 €

�

Professional 2400x1200x200 Roestvaststaal
met Standaard poot 650
Tafelhoogte 850

4 2400 mm 1200 mm 200 mm circa 1069 kg 2-280030.E
11.235,00 €

�
2-800030.E
7.650,00 €

�

Professional 3000x1500x200 Roestvaststaal
met Standaard poot 650
Tafelhoogte 850

6 3000 mm 1500 mm 200 mm circa 1631 kg 2-280040.E
16.066,00 €

�
2-800040.E

12.886,00 €
�

Professional 4000x2000x200 Roestvaststaal
met Standaard poot 650
Tafelhoogte 850

8 4000 mm 2000 mm 200 mm circa 2568 kg 2-280055.E
26.964,00 €

�
2-800055.E

20.292,00 €
�

Andere afmetingen op aanvraag leverbaar
·

�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84

De meerprijs voor een tafel met andere poot constructies afwijkend van standaard uitvoering word bepaald door de keuze van uitvoering.  
Gewicht = Tafel + Pallet + Standaard poot
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Professional 750

Oppervlaktehardheid tot 750 Vickers!

Professional 750 lastafels zijn vervaardigd uit S355J2+N staal 
en daarna plasmagenitreerd en gecoat. Door de toegenomen 
belastbaarheid is de tafel uitstekend geschikt voor werken 
met zware bouwdelen. 

Door het diagonaal boringspatroon worden de 
spanmogelijkheden op deze Las- en opspantafel verdubbeld.

TAFELPOTEN

Pagina 164
Standaard poot

Pagina 169
Poot in hoogte verstelbaar  
met zwenkwiel en rem

Pagina 168
Poot met zwenkwiel 
en rem

Pagina 170
Poot met bodemverankering

Pagina 166
Poot in hoogte verstelbaar

Pootlengte in mm.
De in het zwart aangeduide poten zijn de standaardpoten 
voor de boven genoemde tafel. De in het grijs aangeduide 
pootlengtes zijn zonder meerprijs bij de bestelling op te geven.

55
0-

75
0

65
0 

| 7
50

65
0 

| 7
50

65
0

45
0-

70
0 

| 5
50

-9
00

Professional 750 



99

TAFEL

1. MATERIAALDIKTE
• ongeveer 24,5 – 27 mm

2. MATERIAAL
Hoogwaardig staal S355J2+N,
plasmagenitreerd en BAR-coating*

VICKERS HARDHEID
Oppervlaktehardheid: circa 450 – 750   
Basishardheid: circa 165 – 220

3. GEGEVENS
• boringsafstand 100 mm
• rasterafstand 100 mm

4. ZIJWANDEN
• 200 mm hoog
• veranderde boringspatroon maakt het 

mogelijk om parallelle opspanningen 
te maken, de zijwand heeft een 50 mm 
rasterpatroon 

5. RADIUS
• een radius van 3 mm aan de bovenzijde van het 

blad zorgt er voor dat er minder beschadigingen 
kunnen ontstaan aan de tafel

• een radius van 6 mm aan de zijkanten op de 
hoeken van de tafel vermindert de kans op letsels

SYSTEEMBORING6.
• Ø 28,15 mm

radius R3 bij de boringen:

• vermindert beschadigingen aan de tafels en toebehoren
• voor eenvoudiger opspannen van bouten en toebehoren
• nog minder aanhechten van lasspetters aan de 

boringsranden
• minder beschadigingen bij het verplaatsen van zware 

bouw- en opspandelen
• afgeschuind aan de zijkanten voor optimale spankracht 

aan de bouten (zie pagina 246)

7. VERSTEVIGING
• afstand van circa 500 – 600 mm
• verhoogde ribben

8. TAFELPOTEN
• kokerprofiel 90x90 mm
• voet Ø 90 mm (massief)
• 50 mm fijninstelbaar 

(gegevens voor standaard poot) 

9. DRAAGLAST
Draaglast per poot is 2.000 kg
Maximale totale draaglast:
met 4 poten: 4.000 kg
met 6 poten: 6.000 kg
met 8 poten: 8.000 kg
bij gelijkmatige gewichtsverdeling (gegevens 
voor standaard poot)

Wiskundig zijn hogere belastingen berekend, echter 
is een toelaatbare belasting berekend met een 
veiligheidsmarge.

Wanneer een hogere belasting benodigd is kan 
contact worden opgenomen met de fabrikant.

Door de mindere hardheid bij Professional 750  
slijt de tafel sneller.

*
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Professional 750

Omschrijving:

De opspantafel Professional 750 heeft een rechtlijnig 
gatenpatroon. De zijkanten van de tafel zijn voorzien 
van een diagonaal gatenpatroon. Deze tafel heeft een 
materiaaldikte van circa 24,5-27 mm en is voorzien 
van een 28 mm boring. De tafels worden gemaakt 
van S355J2+N Staal). De rasterlijnen, met een 
onderlinge afstand van 100 mm zijn te gebruiken als 
meetinstrument tijdens de opbouw van het werkstuk. 
Het is mogelijk om meerdere tafels aan elkaar te 
koppelen.

De lastafels zijn seriematig met schaalverdeling 
uitgevoerd.

Op de foto staat de uitvoering met diagonaalraster.
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Tafelpoten: Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) Gewicht: 
Professional 750

plasmagenitreerd
100 mm raster

Professional 750
plasmagenitreerd

Diagonaalraster

Zonder 
plasmanitratie 

gereduceerde prijs

Professional 750 1000x1000x200 
plasmagenitreerd
met Standaard poot 650
Tafelhoogte 850

4 1000 mm 1000 mm 200 mm circa  
416 kg

2-280010.P
1.846,00 €

�
2-280010.PD

2.078,00 €
�

2-285110
-195,00 €

�

Professional 750 1200x800x200 
plasmagenitreerd
met Standaard poot 650
Tafelhoogte 850

4 1200 mm 800 mm 200 mm circa  
408 kg

2-280025.P
1.846,00 €

�
2-280025.PD

2.078,00 €
�

2-285125
-195,00 €

�

Professional 750 1200x1200x200 
plasmagenitreerd
met Standaard poot 650
Tafelhoogte 850

4 1200 mm 1200 mm 200 mm circa  
544 kg

2-280015.P
2.483,00 €

�
2-280015.PD

2.772,00 €
�

2-285115
-295,00 €

�

Professional 750 1500x1000x200 
plasmagenitreerd
met Standaard poot 650
Tafelhoogte 850

4 1500 mm 1000 mm 200 mm circa  
577 kg

2-280035.P
2.541,00 €

�
2-280035.PD

2.888,00 €
�

2-285135
-295,00 €

�

Professional 750 1500x1500x200 
plasmagenitreerd
met Standaard poot 650
Tafelhoogte 850

4 1500 mm 1500 mm 200 mm circa  
801 kg

2-280050.P
3.466,00 €

�
2-280050.PD

3.929,00 €
�

2-285150
-395,00 €

�

Professional 750 2000x1000x200 
plasmagenitreerd
met Standaard poot 650
Tafelhoogte 850

4 2000 mm 1000 mm 200 mm circa  
730 kg

2-280020.P
3.003,00 €

�
2-280020.PD

3.466,00 €
�

2-285120
-395,00 €

�

Professional 750 2000x1200x200 
plasmagenitreerd
met Standaard poot 650
Tafelhoogte 850

4 2000 mm 1200 mm 200 mm circa  
843 kg

2-280060.P
3.409,00 €

�
2-280060.PD

3.929,00 €
�

2-285160
-395,00 €

�

Professional 750 2000x2000x200 
plasmagenitreerd
met Standaard poot 650
Tafelhoogte 850

4 2000 mm 2000 mm 200 mm circa  
1299 kg

2-280045.P
5.272,00 €

�
2-280045.PD

5.966,00 €
�

2-285145
-595,00 €

�

Professional 750 2400x1200x200 
plasmagenitreerd
met Standaard poot 650
Tafelhoogte 850

4 2400 mm 1200 mm 200 mm circa  
986 kg

2-280030.P
3.814,00 €

�
2-280030.PD

4.392,00 €
�

2-285130
-495,00 €

�

Professional 750 3000x1500x200 
plasmagenitreerd
met Standaard poot 650
Tafelhoogte 850

6 3000 mm 1500 mm 200 mm circa  
1517 kg

2-280040.P
5.550,00 €

�
2-280040.PD

6.128,00 €
�

2-285140
-695,00 €

�

Professional 750 4000x2000x200 
plasmagenitreerd
met Standaard poot 650
Tafelhoogte 850

8 4000 mm 2000 mm 200 mm circa  
2501 kg

2-280055.P
8.328,00 €

�
2-280055.PD

9.138,00 €
�

2-285155
-895,00 €

�

Andere afmetingen op aanvraag leverbaar
·

�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84

De meerprijs voor een tafel met andere poot constructies afwijkend van standaard uitvoering word bepaald door de keuze van uitvoering.  
 
Gewicht = Tafel + Pallet + Standaard poot
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TAFEL

Professional Extreme 8.7

Oppervlaktehardheid tot 850 Vickers!

De Professional Extreme 8.7 tafels zijn vervaardigd uit speciaal 
gereedschapstaal en zijn plasmagenitreerd en gecoat. Door 
de hoge weerstand van deze tafels zijn ze uitermate geschikt 
voor extreem zwaar werk. Door het diagonaal boringspatroon 
worden de spanmogelijkheden op deze Las- en opspantafel 
verdubbeld.

Deze video is 
te zien via 
onderstaande link:

TAFELPOTEN

Pagina 164
Standaard poot

Pagina 168
Poot met zwenkwiel 
en rem

Pagina 166
Poot in hoogte verstelbaar

Pagina 169
Poot in hoogte verstelbaar  
met zwenkwiel en rem

Pagina 170
Poot met bodemverankering Pootlengte in mm.

De in het zwart aangeduide poten zijn de standaardpoten 
voor de boven genoemde tafel. De in het grijs aangeduide 
pootlengtes zijn zonder meerprijs bij de bestelling op te geven.

www.siegmund.com/
V280020.X
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TAFEL

1. MATERIAALDIKTE
• ongeveer 24,5 – 27 mm

2. MATERIAAL
Extra gehard gereedschapsstaal X8.7, 
plasmagenitreerd en BAR-coating*

VICKERS HARDHEID
Tafelblad:
Oppervlaktehardheid: circa 450 – 850
Basishardheid: circa 280 – 340

Zijwanden:
Oppervlaktehardheid: circa 450 – 750
Basishardheid: circa 165 – 220

3. GEGEVENS
• boringsafstand 100 mm
• rasterafstand 100 mm

4. ZIJWANDEN
• 200 mm hoog
• veranderde boringspatroon maakt het mogelijk 

om parallelle opspanningen te maken, de zijwand 
heeft een 50 mm rasterpatroon 

5. RADIUS
• een radius van 3 mm aan de bovenzijde van het 

blad zorgt er voor dat er minder beschadigingen 
kunnen ontstaan aan de tafel

• een radius van 6 mm aan de zijkanten op de 
hoeken van de tafel vermindert de kans op letsels

6. SYSTEEMBORING
• Ø 28,15 mm

radius R3 bij de boringen:

• vermindert beschadigingen aan de tafels en toebehoren
• voor eenvoudiger opspannen van bouten en toebehoren
• nog minder aanhechten van lasspetters aan de 

boringsranden
• minder beschadigingen bij het verplaatsen van zware 

bouw- en opspandelen
• afgeschuind aan de zijkanten voor optimale spankracht 

aan de bouten (zie pagina 246)

7. VERSTEVIGING

• afstand van circa 500 – 600 mm
• verhoogde ribben

8. TAFELPOTEN
• kokerprofiel 90x90 mm
• voet Ø 90 mm (massief)
• poot is 50 mm fijninstelbaar 

(gegevens voor standaard poot) 

9. DRAAGLAST
Draaglast per poot is 2.000 kg
Maximale totale draaglast:
met 4 poten: 4.000 kg
met 6 poten: 6.000 kg
met 8 poten: 8.000 kg
bij gelijkmatige gewichtsverdeling (gegevens 
voor standaard poot)

Wiskundig zijn hogere belastingen berekend, echter 
is een toelaatbare belasting berekend met een 
veiligheidsmarge.

Wanneer een hogere belasting benodigd is kan 
contact worden opgenomen met de fabrikant.

De minder gebruikte zijwanden worden wegens 
kostenbesparing vervaardigd uit S355J2+N.

*
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TAFEL

Professional Extreme 8.8

De Professional Extreme 8.8 tafels zijn vervaardigd uit speciaal 
gereedschapstaal en zijn plasmagenitreerd en gecoat. Door 
de enorm sterke oppervlaktestructuur hebben deze tafels een 
hoge weerstand tegen stoten, schokken en corrosie. Door de 
hoge weerstand van deze tafels zijn ze uitermate geschikt 
voor extreem zwaar werk.

Door het diagonaal boringspatroon worden de 
spanmogelijkheden op deze Las- en opspantafel verdubbeld.

Deze video is 
te zien via 
onderstaande link:

TAFELPOTEN

Pagina 164
Standaard poot

Pagina 168
Poot met zwenkwiel 
en rem

Pagina 166
Poot in hoogte verstelbaar

Pagina 169
Poot in hoogte verstelbaar  
met zwenkwiel en rem

Pagina 170
Poot met bodemverankering

Oppervlaktehardheid tot 900 Vickers!

Pootlengte in mm.
De in het zwart aangeduide poten zijn de standaardpoten 
voor de boven genoemde tafel. De in het grijs aangeduide 
pootlengtes zijn zonder meerprijs bij de bestelling op te geven.

www.siegmund.com/
VHardness
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TAFEL

1. MATERIAALDIKTE
• ongeveer 24,5 – 27 mm

2. MATERIAAL
Extra gehard gereedschapsstaal X8.8, 
plasmagenitreerd en BAR-coating*

VICKERS HARDHEID
Tafelblad:
Oppervlaktehardheid: circa 500 – 900 
Basishardheid: circa 360 – 420

Zijwanden:
Oppervlaktehardheid: circa 450 – 750
Basishardheid: circa 165 – 220
optioneel:
Oppervlaktehardheid: circa 500 – 900 
Basishardheid: circa 360 – 420

De minder gebruikte zijwanden worden wegens 
kostenbesparing vervaardigd uit S355J2+N.

3. GEGEVENS
• boringsafstand 100 mm
• rasterafstand 100 mm

4. ZIJWANDEN
• 200 mm hoog
• veranderde boringspatroon maakt het mogelijk 

om parallelle opspanningen te maken, de zijwand 
heeft een 50 mm rasterpatroon 

5. RADIUS
• een radius van 3 mm aan de bovenzijde van het 

blad zorgt er voor dat er minder beschadigingen 
kunnen ontstaan aan de tafel

• een radius van 6 mm aan de zijkanten op de 
hoeken van de tafel vermindert de kans op letsels

6. SYSTEEMBORING
• Ø 28,15 mm

radius R3 bij de boringen:

• vermindert beschadigingen aan de tafels en toebehoren
• voor eenvoudiger opspannen van bouten en toebehoren
• nog minder aanhechten van lasspetters aan de 

boringsranden
• minder beschadigingen bij het verplaatsen van zware 

bouw- en opspandelen
• afgeschuind aan de zijkanten voor optimale spankracht 

aan de bouten (zie pagina 246)

7. VERSTEVIGING

• afstand van circa 500 – 600 mm
• verhoogde ribben

8. TAFELPOTEN
• kokerprofiel 90x90 mm
• voet Ø 90 mm (massief)
• poot is 50 mm fijninstelbaar 

(gegevens voor standaard poot) 

9. DRAAGLAST
Draaglast per poot is 2.000 kg
Maximale totale draaglast:
met 4 poten: 4.000 kg
met 6 poten: 6.000 kg
met 8 poten: 8.000 kg
bij gelijkmatige gewichtsverdeling (gegevens 
voor standaard poot)

Wiskundig zijn hogere belastingen berekend, echter 
is een toelaatbare belasting berekend met een 
veiligheidsmarge.

Wanneer een hogere belasting benodigd is kan 
contact worden opgenomen met de fabrikant.

*
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TAFEL

Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8 
1000x1000x200 mm

Omschrijving:

De opspantafel Professional Extreme  
1000x1000x200 mm heeft een rechtlijnig gatenpatroon. 
De zijkanten van de tafel zijn voorzien van een diagonaal 
gatenpatroon. Deze tafel heeft een materiaaldikte 
van circa 24,5-27 mm en is voorzien van een 28 mm 
boring. Het tafelblad is vervaardigd uit dubbel gehard 
gereedschapsstaal en de minder belaste zijwanden 
worden gemaakt van S355J2+N staal. De rasterlijnen, 
met een onderlinge afstand van 100 mm zijn te 
gebruiken als meetinstrument tijdens de opbouw van het 
werkstuk. Het is mogelijk om meerdere tafels aan elkaar 
te koppelen.

De lastafels zijn seriematig met schaalverdeling 
uitgevoerd.

Een overzicht van alle verschillende tafelpoten vindt u  
op pagina 162.

Gewicht: circa 416 kg
Gewicht = Tafel + Pallet + Standaard poot  
 
Op de foto staat de uitvoering met diagonaalraster.
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TAFEL

Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8 
1000x1000x200 mm

Beenvarianten voor lastafels Professional Extreme

Gratis uitwisselbaar

Meerprijs  
Standaard poot

(zie pagina 164)

2-280857.XX

•

Meerprijs Poot met 
zwenkwiel en rem 
650

(zie pagina 168)

2-280876.XX

82,00 €

Meerprijs Poot met 
bodemverankering 
650

(zie pagina 170)

2-280874.XX

52,00 €

Meerprijs Poot met 
bodemverankering 
750

(zie pagina 170)

2-280875.XX

52,00 €

Meerprijs Poot in 
hoogte verstelbaar 
550-900

(zie pagina 166)

2-280877.XX

63,00 €

Meerprijs Poot in 
hoogte verstelbaar 
450-700

(zie pagina 166)

2-280878.XX

63,00 €

Meerprijs Poot in 
hoogte verstelbaar 
met zwenkwiel en 
rem 550-750

(zie pagina 169)

2-280879.XX

103,00 €

Speciale opties voor lastafels Professional Extreme

Voorbeeld voor
Diagonaalraster + Schaalverdeling

Zijwanden Oppervlakte

Meerprijs
Zijwanden dubbel 
gehard

(zie pagina 104)

Professional Extreme
2-286710.X

546,00 €

Meerprijs 
diagonaalraster 
zijwanden

(zie pagina 82)

2-286610.X

227,00 €

Meerprijs 
50 mm rasterlijn

(zie pagina 82)

2-286510.X

454,00 €

Meerprijs 
diagonale rasterlijnen  
M8 / M12 / M16 draad

(zie pagina 82)

2-286110.X

479,00 €

2-286210.X

479,00 €

2-286310.X

479,00 €

Passende verbindingsframes voor deze tafelgrootte zijn te vinden op pagina 370, passende Hubbühnen auf Seite 174.

1000x1000x200 - plasmagenitreerd
Professional  

Extreme 8.7 - 
100 mm raster

Professional  
Extreme 8.7 - 

Diagonaalraster

Professional  
Extreme 8.8 - 

100 mm raster

Professional  
Extreme 8.8 - 

Diagonaalraster

Zonder plasmanitratie 
gereduceerde prijs 

zonder poten 2-280010.X7.T1
1.894,00 €

�
2-280010.XD7.T1

2.125,00 €
�

2-280010.X8.T1
2.414,00 €

�
2-280010.XD8.T1

2.692,00 €
�

2-285110
-195,00 €

�

met Standaard poot 650
Tafelhoogte 850

2-280010.X7
2.078,00 €

�
2-280010.XD7

2.309,00 €
�

2-280010.X8
2.598,00 €

�
2-280010.XD8

2.876,00 €
�

2-285110
-195,00 €

�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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TAFEL

Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8 
1200x800x200 mm

Omschrijving:

De opspantafel Professional Extreme  
1200x800x200 mm heeft een rechtlijnig gatenpatroon. 
De zijkanten van de tafel zijn voorzien van een diagonaal 
gatenpatroon. Deze tafel heeft een materiaaldikte 
van circa 24,5-27 mm en is voorzien van een 28 mm 
boring. Het tafelblad is vervaardigd uit dubbel gehard 
gereedschapsstaal en de minder belaste zijwanden 
worden gemaakt van S355J2+N staal. De rasterlijnen, 
met een onderlinge afstand van 100 mm zijn te 
gebruiken als meetinstrument tijdens de opbouw van het 
werkstuk. Het is mogelijk om meerdere tafels aan elkaar 
te koppelen.

De lastafels zijn seriematig met schaalverdeling 
uitgevoerd.

Een overzicht van alle verschillende tafelpoten vindt u  
op pagina 162.

Gewicht: circa 408 kg
Gewicht = Tafel + Pallet + Standaard poot  
 
Op de foto staat de uitvoering met diagonaalraster.
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TAFEL

Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8 
1200x800x200 mm

Beenvarianten voor lastafels Professional Extreme

Gratis uitwisselbaar

Meerprijs  
Standaard poot

(zie pagina 164)

2-280857.XX

•

Meerprijs Poot met 
zwenkwiel en rem 
650

(zie pagina 168)

2-280876.XX

82,00 €

Meerprijs Poot met 
bodemverankering 
650

(zie pagina 170)

2-280874.XX

52,00 €

Meerprijs Poot met 
bodemverankering 
750

(zie pagina 170)

2-280875.XX

52,00 €

Meerprijs Poot in 
hoogte verstelbaar 
550-900

(zie pagina 166)

2-280877.XX

63,00 €

Meerprijs Poot in 
hoogte verstelbaar 
450-700

(zie pagina 166)

2-280878.XX

63,00 €

Meerprijs Poot in 
hoogte verstelbaar 
met zwenkwiel en 
rem 550-750

(zie pagina 169)

2-280879.XX

103,00 €

Speciale opties voor lastafels Professional Extreme

Voorbeeld voor
50 mm raster

Zijwanden Oppervlakte

Meerprijs
Zijwanden dubbel 
gehard

(zie pagina 104)

Professional Extreme
2-286725.X

546,00 €

Meerprijs 
diagonaalraster 
zijwanden

(zie pagina 82)

2-286625.X

227,00 €

Meerprijs 
50 mm rasterlijn

(zie pagina 82)

2-286525.X

454,00 €

Meerprijs 
diagonale rasterlijnen  
M8 / M12 / M16 draad

(zie pagina 82)

2-286125.X

479,00 €

2-286225.X

479,00 €

2-286325.X

479,00 €

Passende verbindingsframes voor deze tafelgrootte zijn te vinden op pagina 370, passende Hubbühnen auf Seite 174.

1200x800x200 - plasmagenitreerd
Professional  

Extreme 8.7 - 
100 mm raster

Professional  
Extreme 8.7 - 

Diagonaalraster

Professional  
Extreme 8.8 - 

100 mm raster

Professional  
Extreme 8.8 - 

Diagonaalraster

Zonder plasmanitratie 
gereduceerde prijs 

zonder poten 2-280025.X7.T1
1.894,00 €

�
2-280025.XD7.T1

2.125,00 €
�

2-280025.X8.T1
2.414,00 €

�
2-280025.XD8.T1

2.692,00 €
�

2-285125
-195,00 €

�

met Standaard poot 650
Tafelhoogte 850

2-280025.X7
2.078,00 €

�
2-280025.XD7

2.309,00 €
�

2-280025.X8
2.598,00 €

�
2-280025.XD8

2.876,00 €
�

2-285125
-195,00 €

�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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TAFEL

Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8 
1200x1200x200 mm

Omschrijving:

De opspantafel Professional Extreme  
1200x1200x200 mm heeft een rechtlijnig gatenpatroon. 
De zijkanten van de tafel zijn voorzien van een diagonaal 
gatenpatroon. Deze tafel heeft een materiaaldikte 
van circa 24,5-27 mm en is voorzien van een 28 mm 
boring. Het tafelblad is vervaardigd uit dubbel gehard 
gereedschapsstaal en de minder belaste zijwanden 
worden gemaakt van S355J2+N staal. De rasterlijnen, 
met een onderlinge afstand van 100 mm zijn te 
gebruiken als meetinstrument tijdens de opbouw van het 
werkstuk. Het is mogelijk om meerdere tafels aan elkaar 
te koppelen.

De lastafels zijn seriematig met schaalverdeling 
uitgevoerd.

Een overzicht van alle verschillende tafelpoten vindt u 
op pagina 162.

Gewicht: circa 544 kg
Gewicht = Tafel + Pallet + Standaard poot  
 
Op de foto staat de uitvoering met diagonaalraster.
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TAFEL

Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8 
1200x1200x200 mm

Beenvarianten voor lastafels Professional Extreme

Gratis uitwisselbaar

Meerprijs  
Standaard poot

(zie pagina 164)

2-280857.XX

•

Meerprijs Poot met 
zwenkwiel en rem 
650

(zie pagina 168)

2-280876.XX

82,00 €

Meerprijs Poot met 
bodemverankering 
650

(zie pagina 170)

2-280874.XX

52,00 €

Meerprijs Poot met 
bodemverankering 
750

(zie pagina 170)

2-280875.XX

52,00 €

Meerprijs Poot in 
hoogte verstelbaar 
550-900

(zie pagina 166)

2-280877.XX

63,00 €

Meerprijs Poot in 
hoogte verstelbaar 
450-700

(zie pagina 166)

2-280878.XX

63,00 €

Meerprijs Poot in 
hoogte verstelbaar 
met zwenkwiel en 
rem 550-750

(zie pagina 169)

2-280879.XX

103,00 €

Speciale opties voor lastafels Professional Extreme

Voorbeeld voor
schaalverdeling

Zijwanden Oppervlakte

Meerprijs
Zijwanden dubbel 
gehard

(zie pagina 104)

Professional Extreme
2-286715.X

660,00 €

Meerprijs 
diagonaalraster 
zijwanden

(zie pagina 82)

2-286615.X

227,00 €

Meerprijs 
50 mm rasterlijn

(zie pagina 82)

2-286515.X

624,00 €

Meerprijs 
diagonale rasterlijnen  
M8 / M12 / M16 draad

(zie pagina 82)

2-286115.X

479,00 €

2-286215.X

479,00 €

2-286315.X

479,00 €

Passende verbindingsframes voor deze tafelgrootte zijn te vinden op pagina 370, passende Hubbühnen auf Seite 174.

1200x1200x200 - plasmagenitreerd
Professional  

Extreme 8.7 - 
100 mm raster

Professional  
Extreme 8.7 - 

Diagonaalraster

Professional  
Extreme 8.8 - 

100 mm raster

Professional  
Extreme 8.8 - 

Diagonaalraster

Zonder plasmanitratie 
gereduceerde prijs 

zonder poten 2-280015.X7.T1
2.530,00 €

�
2-280015.XD7.T1

2.819,00 €
�

2-280015.X8.T1
2.819,00 €

�
2-280015.XD8.T1

3.120,00 €
�

2-285115
-295,00 €

�

met Standaard poot 650
Tafelhoogte 850

2-280015.X7
2.714,00 €

�
2-280015.XD7

3.003,00 €
�

2-280015.X8
3.003,00 €

�
2-280015.XD8

3.304,00 €
�

2-285115
-295,00 €

�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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Bez: Professional Extreme 1500x1000x200
Name: Professional Extreme 8.7 / 8.8 - 1500x1000x200
Tag: Tabelle 3 (Tische) / K-Table_3
Musterseite: Tabelle 3 (Tische) / K-Table_3
Erzeugt am: 2016-07-22 11:45:24
zuletzt geändert am: 2018-01-19 10:18:26
von: ms$xu%pp

55226cb3d46fa5665046c65f833c2aa3

112

TAFEL

Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8 
1500x1000x200 mm

Omschrijving:

De opspantafel Professional Extreme  
1500x1000x200 mm heeft een rechtlijnig gatenpatroon. 
De zijkanten van de tafel zijn voorzien van een diagonaal 
gatenpatroon. Deze tafel heeft een materiaaldikte 
van circa 24,5-27 mm en is voorzien van een 28 mm 
boring. Het tafelblad is vervaardigd uit dubbel gehard 
gereedschapsstaal en de minder belaste zijwanden 
worden gemaakt van S355J2+N staal. De rasterlijnen, 
met een onderlinge afstand van 100 mm zijn te 
gebruiken als meetinstrument tijdens de opbouw van het 
werkstuk. Het is mogelijk om meerdere tafels aan elkaar 
te koppelen.

De lastafels zijn seriematig met schaalverdeling 
uitgevoerd.

Een overzicht van alle verschillende tafelpoten vindt u  
op pagina 162.

Gewicht: circa 577 kg
Gewicht = Tafel + Pallet + Standaard poot  
 
Op de foto staat de uitvoering met diagonaalraster.
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TAFEL

Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8 
1500x1000x200 mm

Beenvarianten voor lastafels Professional Extreme

Gratis uitwisselbaar

Meerprijs  
Standaard poot

(zie pagina 164)

2-280857.XX

•

Meerprijs Poot met 
zwenkwiel en rem 
650

(zie pagina 168)

2-280876.XX

82,00 €

Meerprijs Poot met 
bodemverankering 
650

(zie pagina 170)

2-280874.XX

52,00 €

Meerprijs Poot met 
bodemverankering 
750

(zie pagina 170)

2-280875.XX

52,00 €

Meerprijs Poot in 
hoogte verstelbaar 
550-900

(zie pagina 166)

2-280877.XX

63,00 €

Meerprijs Poot in 
hoogte verstelbaar 
450-700

(zie pagina 166)

2-280878.XX

63,00 €

Meerprijs Poot in 
hoogte verstelbaar 
met zwenkwiel en 
rem 550-750

(zie pagina 169)

2-280879.XX

103,00 €

Speciale opties voor lastafels Professional Extreme

Voorbeeld voor
Diagonaalraster M8

Zijwanden Oppervlakte

Meerprijs
Zijwanden dubbel 
gehard

(zie pagina 104)

Professional Extreme
2-286735.X

690,00 €

Meerprijs 
diagonaalraster 
zijwanden

(zie pagina 82)

2-286635.X

227,00 €

Meerprijs 
50 mm rasterlijn

(zie pagina 82)

2-286535.X

624,00 €

Meerprijs 
diagonale rasterlijnen  
M8 / M12 / M16 draad

(zie pagina 82)

2-286135.X

479,00 €

2-286235.X

479,00 €

2-286335.X

479,00 €

Passende verbindingsframes voor deze tafelgrootte zijn te vinden op pagina 370, passende Hubbühnen auf Seite 174.

1500x1000x200 - plasmagenitreerd
Professional  

Extreme 8.7 - 
100 mm raster

Professional  
Extreme 8.7 - 

Diagonaalraster

Professional  
Extreme 8.8 - 

100 mm raster

Professional  
Extreme 8.8 - 

Diagonaalraster

Zonder plasmanitratie 
gereduceerde prijs 

zonder poten 2-280035.X7.T1
2.704,00 €

�
2-280035.XD7.T1

3.051,00 €
�

2-280035.X8.T1
2.970,00 €

�
2-280035.XD8.T1

3.282,00 €
�

2-285135
-295,00 €

�

met Standaard poot 650
Tafelhoogte 850

2-280035.X7
2.888,00 €

�
2-280035.XD7

3.235,00 €
�

2-280035.X8
3.154,00 €

�
2-280035.XD8

3.466,00 €
�

2-285135
-295,00 €

�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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Bez: Professional Extreme 1500x1500x200
Name: Professional Extreme 8.7 / 8.8 - 1500x1500x200
Tag: Tabelle 3 (Tische) / K-Table_3
Musterseite: Tabelle 3 (Tische) / K-Table_3
Erzeugt am: 2016-07-22 11:45:24
zuletzt geändert am: 2018-01-19 10:19:30
von: ms$xu%pp

def52be84d429389a47f63b0fddfb150

114

TAFEL

Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8 
1500x1500x200 mm

Omschrijving:

De opspantafel Professional Extreme  
1500x1500x200 mm heeft een rechtlijnig gatenpatroon. 
De zijkanten van de tafel zijn voorzien van een diagonaal 
gatenpatroon. Deze tafel heeft een materiaaldikte 
van circa 24,5-27 mm en is voorzien van een 28 mm 
boring. Het tafelblad is vervaardigd uit dubbel gehard 
gereedschapsstaal en de minder belaste zijwanden 
worden gemaakt van S355J2+N staal. De rasterlijnen, 
met een onderlinge afstand van 100 mm zijn te 
gebruiken als meetinstrument tijdens de opbouw van het 
werkstuk. Het is mogelijk om meerdere tafels aan elkaar 
te koppelen.

De lastafels zijn seriematig met schaalverdeling 
uitgevoerd.

Een overzicht van alle verschillende tafelpoten vindt u  
op pagina 162.

Gewicht: circa 801 kg
Gewicht = Tafel + Pallet + Standaard poot  
 
Op de foto staat de uitvoering met diagonaalraster.
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TAFEL

Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8 
1500x1500x200 mm

Beenvarianten voor lastafels Professional Extreme

Gratis uitwisselbaar

Meerprijs  
Standaard poot

(zie pagina 164)

2-280857.XX

•

Meerprijs Poot met 
zwenkwiel en rem 
650

(zie pagina 168)

2-280876.XX

82,00 €

Meerprijs Poot met 
bodemverankering 
650

(zie pagina 170)

2-280874.XX

52,00 €

Meerprijs Poot met 
bodemverankering 
750

(zie pagina 170)

2-280875.XX

52,00 €

Meerprijs Poot in 
hoogte verstelbaar 
550-900

(zie pagina 166)

2-280877.XX

63,00 €

Meerprijs Poot in 
hoogte verstelbaar 
450-700

(zie pagina 166)

2-280878.XX

63,00 €

Meerprijs Poot in 
hoogte verstelbaar 
met zwenkwiel en 
rem 550-750

(zie pagina 169)

2-280879.XX

103,00 €

Speciale opties voor lastafels Professional Extreme

Voorbeeld voor
Diagonaalraster M12

Zijwanden Oppervlakte

Meerprijs
Zijwanden dubbel 
gehard

(zie pagina 104)

Professional Extreme
2-286750.X

893,00 €

Meerprijs 
diagonaalraster 
zijwanden

(zie pagina 82)

2-286650.X

216,00 €

Meerprijs 
50 mm rasterlijn

(zie pagina 82)

2-286550.X

898,00 €

Meerprijs 
diagonale rasterlijnen  
M8 / M12 / M16 draad

(zie pagina 82)

2-286150.X

630,00 €

2-286250.X

630,00 €

2-286350.X

630,00 €

Passende verbindingsframes voor deze tafelgrootte zijn te vinden op pagina 370, passende Hubbühnen auf Seite 174.

1500x1500x200 - plasmagenitreerd
Professional  

Extreme 8.7 - 
100 mm raster

Professional  
Extreme 8.7 - 

Diagonaalraster

Professional  
Extreme 8.8 - 

100 mm raster

Professional  
Extreme 8.8 - 

Diagonaalraster

Zonder plasmanitratie 
gereduceerde prijs 

zonder poten 2-280050.X7.T1
3.514,00 €

�
2-280050.XD7.T1

3.977,00 €
�

2-280050.X8.T1
3.977,00 €

�
2-280050.XD8.T1

4.440,00 €
�

2-285150
-395,00 €

�

met Standaard poot 650
Tafelhoogte 850

2-280050.X7
3.698,00 €

�
2-280050.XD7

4.161,00 €
�

2-280050.X8
4.161,00 €

�
2-280050.XD8

4.624,00 €
�

2-285150
-395,00 €

�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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Bez: Professional Extreme 2000x1000x200
Name: Professional Extreme 8.7 / 8.8 - 2000x1000x200
Tag: Tabelle 3 (Tische) / K-Table_3
Musterseite: Tabelle 3 (Tische) / K-Table_3
Erzeugt am: 2016-07-22 11:45:24
zuletzt geändert am: 2018-01-19 10:20:28
von: ms$xu%pp

1d2b585ae5331f2f02965bfa390e7756

116

TAFEL

Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8 
2000x1000x200 mm

Omschrijving:

De opspantafel Professional Extreme  
2000x1000x200 mm heeft een rechtlijnig gatenpatroon. 
De zijkanten van de tafel zijn voorzien van een diagonaal 
gatenpatroon. Deze tafel heeft een materiaaldikte 
van circa 24,5-27 mm en is voorzien van een 28 mm 
boring. Het tafelblad is vervaardigd uit dubbel gehard 
gereedschapsstaal en de minder belaste zijwanden 
worden gemaakt van S355J2+N staal. De rasterlijnen, 
met een onderlinge afstand van 100 mm zijn te 
gebruiken als meetinstrument tijdens de opbouw van het 
werkstuk. Het is mogelijk om meerdere tafels aan elkaar 
te koppelen.

De lastafels zijn seriematig met schaalverdeling 
uitgevoerd.

Een overzicht van alle verschillende tafelpoten vindt u  
op pagina 162.

Gewicht: circa 730 kg
Gewicht = Tafel + Pallet + Standaard poot  
 
Op de foto staat de uitvoering met diagonaalraster.
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TAFEL

Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8 
2000x1000x200 mm

Beenvarianten voor lastafels Professional Extreme

Gratis uitwisselbaar

Meerprijs  
Standaard poot

(zie pagina 164)

2-280857.XX

•

Meerprijs Poot met 
zwenkwiel en rem 
650

(zie pagina 168)

2-280876.XX

82,00 €

Meerprijs Poot met 
bodemverankering 
650

(zie pagina 170)

2-280874.XX

52,00 €

Meerprijs Poot met 
bodemverankering 
750

(zie pagina 170)

2-280875.XX

52,00 €

Meerprijs Poot in 
hoogte verstelbaar 
550-900

(zie pagina 166)

2-280877.XX

63,00 €

Meerprijs Poot in 
hoogte verstelbaar 
450-700

(zie pagina 166)

2-280878.XX

63,00 €

Meerprijs Poot in 
hoogte verstelbaar 
met zwenkwiel en 
rem 550-750

(zie pagina 169)

2-280879.XX

103,00 €

Speciale opties voor lastafels Professional Extreme

Voorbeeld voor
Diagonaalraster M16

Zijwanden Oppervlakte

Meerprijs
Zijwanden dubbel 
gehard

(zie pagina 104)

Professional Extreme
2-286720.X

858,00 €

Meerprijs 
diagonaalraster 
zijwanden

(zie pagina 82)

2-286620.X

227,00 €

Meerprijs 
50 mm rasterlijn

(zie pagina 82)

2-286520.X

851,00 €

Meerprijs 
diagonale rasterlijnen  
M8 / M12 / M16 draad

(zie pagina 82)

2-286120.X

630,00 €

2-286220.X

630,00 €

2-286320.X

630,00 €

Passende verbindingsframes voor deze tafelgrootte zijn te vinden op pagina 370, passende Hubbühnen auf Seite 174.

2000x1000x200 - plasmagenitreerd
Professional  

Extreme 8.7 - 
100 mm raster

Professional  
Extreme 8.7 - 

Diagonaalraster

Professional  
Extreme 8.8 - 

100 mm raster

Professional  
Extreme 8.8 - 

Diagonaalraster

Zonder plasmanitratie 
gereduceerde prijs 

zonder poten 2-280020.X7.T1
3.167,00 €

�
2-280020.XD7.T1

3.618,00 €
�

2-280020.X8.T1
3.583,00 €

�
2-280020.XD8.T1

4.046,00 €
�

2-285120
-395,00 €

�

met Standaard poot 650
Tafelhoogte 850

2-280020.X7
3.351,00 €

�
2-280020.XD7

3.802,00 €
�

2-280020.X8
3.767,00 €

�
2-280020.XD8

4.230,00 €
�

2-285120
-395,00 €

�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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Bez: Professional Extreme 2000x1200x200
Name: Professional Extreme 8.7 / 8.8 - 2000x1200x200
Tag: Tabelle 3 (Tische) / K-Table_3
Musterseite: Tabelle 3 (Tische) / K-Table_3
Erzeugt am: 2016-07-22 11:45:24
zuletzt geändert am: 2018-01-19 10:21:32
von: ms$xu%pp

d4d7ca1f8c1e26e5ce79271ac0e35cff

118

TAFEL

Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8 
2000x1200x200 mm

Omschrijving:

De opspantafel Professional Extreme  
2000x1200x200 mm heeft een rechtlijnig gatenpatroon. 
De zijkanten van de tafel zijn voorzien van een diagonaal 
gatenpatroon. Deze tafel heeft een materiaaldikte 
van circa 24,5-27 mm en is voorzien van een 28 mm 
boring. Het tafelblad is vervaardigd uit dubbel gehard 
gereedschapsstaal en de minder belaste zijwanden 
worden gemaakt van S355J2+N staal. De rasterlijnen, 
met een onderlinge afstand van 100 mm zijn te 
gebruiken als meetinstrument tijdens de opbouw van het 
werkstuk. Het is mogelijk om meerdere tafels aan elkaar 
te koppelen.

De lastafels zijn seriematig met schaalverdeling 
uitgevoerd.

Een overzicht van alle verschillende tafelpoten vindt u  
op pagina 162.

Gewicht: circa 843 kg
Gewicht = Tafel + Pallet + Standaard poot  
 
Op de foto staat de uitvoering met diagonaalraster.
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TAFEL

Beenvarianten voor lastafels Professional Extreme

Gratis uitwisselbaar

Meerprijs  
Standaard poot

(zie pagina 164)

2-280857.XX

•

Meerprijs Poot met 
zwenkwiel en rem 
650

(zie pagina 168)

2-280876.XX

82,00 €

Meerprijs Poot met 
bodemverankering 
650

(zie pagina 170)

2-280874.XX

52,00 €

Meerprijs Poot met 
bodemverankering 
750

(zie pagina 170)

2-280875.XX

52,00 €

Meerprijs Poot in 
hoogte verstelbaar 
550-900

(zie pagina 166)

2-280877.XX

63,00 €

Meerprijs Poot in 
hoogte verstelbaar 
450-700

(zie pagina 166)

2-280878.XX

63,00 €

Meerprijs Poot in 
hoogte verstelbaar 
met zwenkwiel en 
rem 550-750

(zie pagina 169)

2-280879.XX

103,00 €

Speciale opties voor lastafels Professional Extreme

Voorbeeld voor
diagonaalraster zijwanden.

Zijwanden Oppervlakte

Meerprijs
Zijwanden dubbel 
gehard

(zie pagina 104)

Professional Extreme
2-286760.X

941,00 €

Meerprijs 
diagonaalraster 
zijwanden

(zie pagina 82)

2-286660.X

227,00 €

Meerprijs 
50 mm rasterlijn

(zie pagina 82)

2-286560.X

973,00 €

Meerprijs 
diagonale rasterlijnen  
M8 / M12 / M16 draad

(zie pagina 82)

2-286160.X

693,00 €

2-286260.X

693,00 €

2-286360.X

693,00 €

Passende verbindingsframes voor deze tafelgrootte zijn te vinden op pagina 370, passende Hubbühnen auf Seite 174.

2000x1200x200 - plasmagenitreerd
Professional  

Extreme 8.7 - 
100 mm raster

Professional  
Extreme 8.7 - 

Diagonaalraster

Professional  
Extreme 8.8 - 

100 mm raster

Professional  
Extreme 8.8 - 

Diagonaalraster

Zonder plasmanitratie 
gereduceerde prijs 

zonder poten 2-280060.X7.T1
3.572,00 €

�
2-280060.XD7.T1

4.081,00 €
�

2-280060.X8.T1
4.093,00 €

�
2-280060.XD8.T1

4.556,00 €
�

2-285160
-395,00 €

�

met Standaard poot 650
Tafelhoogte 850

2-280060.X7
3.756,00 €

�
2-280060.XD7

4.265,00 €
�

2-280060.X8
4.277,00 €

�
2-280060.XD8

4.740,00 €
�

2-285160
-395,00 €

�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84

Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8 
2000x1200x200 mm

M8 M12 M16
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Bez: Professional Extreme 2000x2000x200
Name: Professional Extreme 8.7 / 8.8 - 2000x2000x200
Tag: Tabelle 3 (Tische) / K-Table_3
Musterseite: Tabelle 3 (Tische) / K-Table_3
Erzeugt am: 2016-07-22 11:45:24
zuletzt geändert am: 2018-01-19 10:22:41
von: ms$xu%pp

f3abdfdf7bf7dcb4a7b033413ff53d09

120

TAFEL

Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8 
2000x2000x200 mm

Omschrijving:

De opspantafel Professional Extreme  
2000x2000x200 mm heeft een rechtlijnig gatenpatroon. 
De zijkanten van de tafel zijn voorzien van een diagonaal 
gatenpatroon. Deze tafel heeft een materiaaldikte 
van circa 24,5-27 mm en is voorzien van een 28 mm 
boring. Het tafelblad is vervaardigd uit dubbel gehard 
gereedschapsstaal en de minder belaste zijwanden 
worden gemaakt van S355J2+N staal. De rasterlijnen, 
met een onderlinge afstand van 100 mm zijn te 
gebruiken als meetinstrument tijdens de opbouw van het 
werkstuk. Het is mogelijk om meerdere tafels aan elkaar 
te koppelen.

De lastafels zijn seriematig met schaalverdeling 
uitgevoerd.

Een overzicht van alle verschillende tafelpoten vindt u  
op pagina 162.

Gewicht: circa 1.299 kg
Gewicht = Tafel + Pallet + Standaard poot  
 
Op de foto staat de uitvoering met diagonaalraster.
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TAFEL

Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8 
2000x2000x200 mm

Beenvarianten voor lastafels Professional Extreme

Gratis uitwisselbaar

Meerprijs  
Standaard poot

(zie pagina 164)

2-280857.XX

•

Meerprijs Poot met 
zwenkwiel en rem 
650

(zie pagina 168)

2-280876.XX

82,00 €

Meerprijs Poot met 
bodemverankering 
650

(zie pagina 170)

2-280874.XX

52,00 €

Meerprijs Poot met 
bodemverankering 
750

(zie pagina 170)

2-280875.XX

52,00 €

Meerprijs Poot in 
hoogte verstelbaar 
550-900

(zie pagina 166)

2-280877.XX

63,00 €

Meerprijs Poot in 
hoogte verstelbaar 
450-700

(zie pagina 166)

2-280878.XX

63,00 €

Meerprijs Poot in 
hoogte verstelbaar 
met zwenkwiel en 
rem 550-750

(zie pagina 169)

2-280879.XX

103,00 €

Speciale opties voor lastafels Professional Extreme

Voorbeeld voor
100 mm raster

Zijwanden Oppervlakte

Meerprijs
Zijwanden dubbel 
gehard

(zie pagina 104)

Professional Extreme
2-286745.X

1.446,00 €

Meerprijs 
diagonaalraster 
zijwanden

(zie pagina 82)

2-286645.X

371,00 €

Meerprijs 
50 mm rasterlijn

(zie pagina 82)

2-286545.X

1.635,00 €

Meerprijs 
diagonale rasterlijnen  
M8 / M12 / M16 draad

(zie pagina 82)

2-286145.X

1.109,00 €

2-286245.X

1.109,00 €

2-286345.X

1.109,00 €

Passende verbindingsframes voor deze tafelgrootte zijn te vinden op pagina 370, passende Hubbühnen auf Seite 174.

2000x2000x200 - plasmagenitreerd
Professional  

Extreme 8.7 - 
100 mm raster

Professional  
Extreme 8.7 - 

Diagonaalraster

Professional  
Extreme 8.8 - 

100 mm raster

Professional  
Extreme 8.8 - 

Diagonaalraster

Zonder plasmanitratie 
gereduceerde prijs 

zonder poten 2-280045.X7.T1
5.435,00 €

�
2-280045.XD7.T1

6.130,00 €
�

2-280045.X8.T1
6.176,00 €

�
2-280045.XD8.T1

6.986,00 €
�

2-285145
-595,00 €

�

met Standaard poot 650
Tafelhoogte 850

2-280045.X7
5.619,00 €

�
2-280045.XD7

6.314,00 €
�

2-280045.X8
6.360,00 €

�
2-280045.XD8

7.170,00 €
�

2-285145
-595,00 €

�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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Bez: Professional Extreme 2400x1200x200
Name: Professional Extreme 8.7 / 8.8 - 2400x1200x200
Tag: Tabelle 3 (Tische) / K-Table_3
Musterseite: Tabelle 3 (Tische) / K-Table_3
Erzeugt am: 2016-07-22 11:45:24
zuletzt geändert am: 2018-01-19 10:23:38
von: ms$xu%pp

db3a2b453004575ba755b985a70d5dbd
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TAFEL

Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8 
2400x1200x200 mm

Omschrijving:

De opspantafel Professional Extreme  
2400x1200x200 mm heeft een rechtlijnig gatenpatroon. 
De zijkanten van de tafel zijn voorzien van een diagonaal 
gatenpatroon. Deze tafel heeft een materiaaldikte 
van circa 24,5-27 mm en is voorzien van een 28 mm 
boring. Het tafelblad is vervaardigd uit dubbel gehard 
gereedschapsstaal en de minder belaste zijwanden 
worden gemaakt van S355J2+N staal. De rasterlijnen, 
met een onderlinge afstand van 100 mm zijn te 
gebruiken als meetinstrument tijdens de opbouw van het 
werkstuk. Het is mogelijk om meerdere tafels aan elkaar 
te koppelen.

De lastafels zijn seriematig met schaalverdeling 
uitgevoerd.

Een overzicht van alle verschillende tafelpoten vindt u  
op pagina 162.

Gewicht: circa 986 kg
Gewicht = Tafel + Pallet + Standaard poot  
 
Op de foto staat de uitvoering met diagonaalraster.
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TAFEL

Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8 
2400x1200x200 mm

Beenvarianten voor lastafels Professional Extreme

Gratis uitwisselbaar

Meerprijs  
Standaard poot

(zie pagina 164)

2-280857.XX

•

Meerprijs Poot met 
zwenkwiel en rem 
650

(zie pagina 168)

2-280876.XX

82,00 €

Meerprijs Poot met 
bodemverankering 
650

(zie pagina 170)

2-280874.XX

52,00 €

Meerprijs Poot met 
bodemverankering 
750

(zie pagina 170)

2-280875.XX

52,00 €

Meerprijs Poot in 
hoogte verstelbaar 
550-900

(zie pagina 166)

2-280877.XX

63,00 €

Meerprijs Poot in 
hoogte verstelbaar 
450-700

(zie pagina 166)

2-280878.XX

63,00 €

Meerprijs Poot in 
hoogte verstelbaar 
met zwenkwiel en 
rem 550-750

(zie pagina 169)

2-280879.XX

103,00 €

Speciale opties voor lastafels Professional Extreme

Voorbeeld voor
50 mm raster

Zijwanden Oppervlakte

Meerprijs
Zijwanden dubbel 
gehard

(zie pagina 104)

Professional Extreme
2-286730.X

1.090,00 €

Meerprijs 
diagonaalraster 
zijwanden

(zie pagina 82)

2-286630.X

307,00 €

Meerprijs 
50 mm rasterlijn

(zie pagina 82)

2-286530.X

1.130,00 €

Meerprijs 
diagonale rasterlijnen  
M8 / M12 / M16 draad

(zie pagina 82)

2-286130.X

806,00 €

2-286230.X

806,00 €

2-286330.X

806,00 €

Passende verbindingsframes voor deze tafelgrootte zijn te vinden op pagina 370, passende Hubbühnen auf Seite 174.

2400x1200x200 - plasmagenitreerd
Professional  

Extreme 8.7 - 
100 mm raster

Professional  
Extreme 8.7 - 

Diagonaalraster

Professional  
Extreme 8.8 - 

100 mm raster

Professional  
Extreme 8.8 - 

Diagonaalraster

Zonder plasmanitratie 
gereduceerde prijs 

zonder poten 2-280030.X7.T1
4.004,00 €

�
2-280030.XD7.T1

4.556,00 €
�

2-280030.X8.T1
4.440,00 €

�
2-280030.XD8.T1

5.134,00 €
�

2-285130
-495,00 €

�

met Standaard poot 650
Tafelhoogte 850

2-280030.X7
4.188,00 €

�
2-280030.XD7

4.740,00 €
�

2-280030.X8
4.624,00 €

�
2-280030.XD8

5.318,00 €
�

2-285130
-495,00 €

�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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Bez: Professional Extreme 3000x1500x200
Name: Professional Extreme 8.7 / 8.8 - 3000x1500x200
Tag: Tabelle 3 (Tische) / K-Table_3
Musterseite: Tabelle 3 (Tische) / K-Table_3
Erzeugt am: 2016-07-22 11:45:24
zuletzt geändert am: 2018-01-19 10:24:40
von: ms$xu%pp

370136501293316c90bd7ddc5d4449e2
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TAFEL

Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8 
3000x1500x200 mm

Omschrijving:

De opspantafel Professional Extreme 
3000x1500x200 mm heeft een rechtlijnig gatenpatroon. 
De zijkanten van de tafel zijn voorzien van een diagonaal 
gatenpatroon. Deze tafel heeft een materiaaldikte 
van circa 24,5-27 mm en is voorzien van een 28 mm 
boring. Het tafelblad is vervaardigd uit dubbel gehard 
gereedschapsstaal en de minder belaste zijwanden 
worden gemaakt van S355J2+N staal. De rasterlijnen, 
met een onderlinge afstand van 100 mm zijn te 
gebruiken als meetinstrument tijdens de opbouw van het 
werkstuk. Het is mogelijk om meerdere tafels aan elkaar 
te koppelen.

De lastafels zijn seriematig met schaalverdeling 
uitgevoerd.

Een overzicht van alle verschillende tafelpoten vindt 
u op pagina 162.

Gewicht: circa 1.517 kg
Gewicht = Tafel + Pallet + Standaard poot  
 
Op de foto staat de uitvoering met diagonaalraster.
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TAFEL

Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8 
3000x1500x200 mm

Beenvarianten voor lastafels Professional Extreme

Gratis uitwisselbaar

Meerprijs  
Standaard poot

(zie pagina 164)

2-280857.XX

•

Meerprijs Poot met 
bodemverankering 
650

(zie pagina 170)

2-280874.XX

52,00 €

Meerprijs Poot met 
bodemverankering 
750

(zie pagina 170)

2-280875.XX

52,00 €

Meerprijs Poot in 
hoogte verstelbaar 
550-900

(zie pagina 166)

2-280877.XX

63,00 €

Meerprijs Poot in 
hoogte verstelbaar 
450-700

(zie pagina 166)

2-280878.XX

63,00 €

Speciale opties voor lastafels Professional Extreme

Voorbeeld voor
Diagonaalraster M8

Zijwanden Oppervlakte

Meerprijs
Zijwanden dubbel 
gehard

(zie pagina 104)

Professional Extreme
2-286740.X

1.491,00 €

Meerprijs 
diagonaalraster 
zijwanden

(zie pagina 82)

2-286640.X

307,00 €

Meerprijs 
50 mm rasterlijn

(zie pagina 82)

2-286540.X

1.805,00 €

Meerprijs 
diagonale rasterlijnen  
M8 / M12 / M16 draad

(zie pagina 82)

2-286140.X

945,00 €

2-286240.X

945,00 €

2-286340.X

945,00 €

Passende verbindingsframes voor deze tafelgrootte zijn te vinden op pagina 370, passende Hubbühnen auf Seite 174.

3000x1500x200 - plasmagenitreerd
Professional  

Extreme 8.7 - 
100 mm raster

Professional  
Extreme 8.7 - 

Diagonaalraster

Professional  
Extreme 8.8 - 

100 mm raster

Professional  
Extreme 8.8 - 

Diagonaalraster

Zonder plasmanitratie 
gereduceerde prijs 

zonder poten 2-280040.X7.T1
5.676,00 €

�
2-280040.XD7.T1

6.315,00 €
�

2-280040.X8.T1
6.663,00 €

�
2-280040.XD8.T1

7.241,00 €
�

2-285140
-695,00 €

�

met Standaard poot 650
Tafelhoogte 850

2-280040.X7
5.952,00 €

�
2-280040.XD7

6.591,00 €
�

2-280040.X8
6.939,00 €

�
2-280040.XD8

7.517,00 €
�

2-285140
-695,00 €

�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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Bez: Professional Extreme 4000x2000x200
Name: Professional Extreme 8.7 / 8.8 - 4000x2000x200
Tag: Tabelle 3 (Tische) / K-Table_3
Musterseite: Tabelle 3 (Tische) / K-Table_3
Erzeugt am: 2016-07-22 11:45:24
zuletzt geändert am: 2018-01-19 10:25:54
von: ms$xu%pp

a81502a7b57d1dd9d1c4933ce2758a54
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TAFEL

Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8 
4000x2000x200 mm

Omschrijving:

De opspantafel Professional Extreme 
4000x2000x200 mm heeft een rechtlijnig gatenpatroon. 
De zijkanten van de tafel zijn voorzien van een diagonaal 
gatenpatroon. Deze tafel heeft een materiaaldikte 
van circa 24,5-27 mm en is voorzien van een 28 mm 
boring. Het tafelblad is vervaardigd uit dubbel gehard 
gereedschapsstaal en de minder belaste zijwanden 
worden gemaakt van S355J2+N staal. De rasterlijnen, 
met een onderlinge afstand van 100 mm zijn te 
gebruiken als meetinstrument tijdens de opbouw van het 
werkstuk. Het is mogelijk om meerdere tafels aan elkaar 
te koppelen.

De lastafels zijn seriematig met schaalverdeling 
uitgevoerd.

Een overzicht van alle verschillende tafelpoten vindt 
u op pagina 162.

Gewicht: circa 2.501 kg
Gewicht = Tafel + Pallet + Standaard poot  
 
Op de foto staat de uitvoering met diagonaalraster.
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TAFEL

Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8 
4000x2000x200 mm

Beenvarianten voor lastafels Professional Extreme

Gratis uitwisselbaar

Meerprijs  
Standaard poot

(zie pagina 164)

2-280857.XX

•

Meerprijs Poot met 
bodemverankering 
650

(zie pagina 170)

2-280874.XX

52,00 €

Meerprijs Poot met 
bodemverankering 
750

(zie pagina 170)

2-280875.XX

52,00 €

Meerprijs Poot in 
hoogte verstelbaar 
550-900

(zie pagina 166)

2-280877.XX

63,00 €

Meerprijs Poot in 
hoogte verstelbaar 
450-700

(zie pagina 166)

2-280878.XX

63,00 €

Speciale opties voor lastafels Professional Extreme

Voorbeeld voor
Diagonaalraster + Schaalverdeling

Zijwanden Oppervlakte

Meerprijs
Zijwanden dubbel 
gehard

(zie pagina 104)

Professional Extreme
2-286755.X

·

Meerprijs 
diagonaalraster 
zijwanden

(zie pagina 82)

2-286655.X

454,00 €

Meerprijs 
50 mm rasterlijn

(zie pagina 82)

2-286555.X

3.109,00 €

Meerprijs 
diagonale rasterlijnen  
M8 / M12 / M16 draad

(zie pagina 82)

2-286155.X

1.890,00 €

2-286255.X

1.890,00 €

2-286355.X

1.890,00 €

Passende verbindingsframes voor deze tafelgrootte zijn te vinden op pagina 370, passende Hubbühnen auf Seite 174.

4000x2000x200 - plasmagenitreerd
Professional  

Extreme 8.7 - 
100 mm raster

Professional  
Extreme 8.7 - 

Diagonaalraster

Professional  
Extreme 8.8 - 

100 mm raster

Professional  
Extreme 8.8 - 

Diagonaalraster

Zonder plasmanitratie 
gereduceerde prijs 

zonder poten 2-280055.X7.T1
8.793,00 €

�
2-280055.XD7.T1

9.696,00 €
�

2-280055.X8.T1
10.483,00 €

�
2-280055.XD8.T1

11.316,00 €
�

2-285155
-895,00 €

�

met Standaard poot 650
Tafelhoogte 850

2-280055.X7
9.161,00 €

�
2-280055.XD7

10.064,00 €
�

2-280055.X8
10.851,00 €

�
2-280055.XD8

11.684,00 €
�

2-285155
-895,00 €

�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84

M8 M12 M16

50

50

50 50

50
50

50 50 50

50
50

50

50

50

50 50

50
50

50 50 50

50
50

50

50 50

50
50

50

5050 50 50

50
10

0



Bez: Professional Extreme - Sondergrößen
Name: Professional Extreme 8.7 / 8.8 - Sondergrößen
Tag: Tabelle 3 (Tische) / K-Table_3
Musterseite: Tabelle 3 (Tische) / K-Table_3
Erzeugt am: 2016-07-22 11:45:24
zuletzt geändert am: 2018-01-19 10:26:36
von: ms$xu%pp

e9fe5f42363e0494ed6e0c39bbf6d240
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TAFEL

Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8 - Bijzondere maten

Omschrijving:

Naast standaard maten is het mogelijk om op verzoek 
opspantafels met klantspecifieke maten te leveren. De 
opspantafels kennen echter wel een maximale afmeting 
van 1400x3800 mm. 

De prijs is afhankelijk van het aantal te bestellen tafels.

Korting:
Vanaf 2 stuks:     5%
Vanaf 5 stuks:   10%
Vanaf 10 stuks: 15%

Een overzicht van alle verschillende tafelpoten vindt u  
op pagina 162.

Speciale opties voor lastafels, zoals schaalverdeling, 
diagonale rasterlijnen en schaalverdeling, 50 mm 
rasterlijn of diagonaalraster met M8 / M12 / M16 
draadgaten zijn beschikbaar op aanvraag. 
 
Artikel wordt op bestelling geproduceerd.
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TAFEL

Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8 - Bijzondere maten

Beenvarianten voor lastafels Professional Extreme

Massa Professional 
Extreme 8.7

Professional 
Extreme 8.8

600 x 600
3.863,00 € 4.916,00 €

2-910606.XD7 2-910606.XD

600 x 800
4.113,00 € 5.235,00 €

2-910608.XD7 2-910608.XD

600 x 1000
4.361,00 € 5.551,00 €

2-910610.XD7 2-910610.XD

600 x 1400
4.859,00 € 6.184,00 €

2-910614.XD7 2-910614.XD

600 x 1600
5.107,00 € 6.500,00 €

2-910616.XD7 2-910616.XD

600 x 1800
5.356,00 € 6.816,00 €

2-910618.XD7 2-910618.XD

600 x 2000
5.606,00 € 7.135,00 €

2-910620.XD7 2-910620.XD

600 x 2200
5.854,00 € 7.451,00 €

2-910622.XD7 2-910622.XD

600 x 2400
6.103,00 € 7.767,00 €

2-910624.XD7 2-910624.XD

600 x 2600
6.352,00 € 8.084,00 €

2-910626.XD7 2-910626.XD

600 x 2800
6.600,00 € 8.400,00 €

2-910628.XD7 2-910628.XD

600 x 3000
6.849,00 € 8.717,00 €

2-910630.XD7 2-910630.XD

600 x 3200
7.099,00 € 9.035,00 €

2-910632.XD7 2-910632.XD

600 x 3400
7.347,00 € 9.351,00 €

2-910634.XD7 2-910634.XD

600 x 3600
7.596,00 € 9.667,00 €

2-910636.XD7 2-910636.XD

600 x 3800
7.844,00 € 9.984,00 €

2-910638.XD7 2-910638.XD

600 x 4000
8.093,00 € 10.300,00 €

2-910640.XD7 2-910640.XD

800 x 800
4.408,00 € 5.610,00 €

2-910808.XD7 2-910808.XD

800 x 1000
4.705,00 € 5.988,00 €

2-910810.XD7 2-910810.XD

800 x 1400
5.297,00 € 6.741,00 €

2-910814.XD7 2-910814.XD

800 x 1600
5.593,00 € 7.118,00 €

2-910816.XD7 2-910816.XD

800 x 1800
5.890,00 € 7.496,00 €

2-910818.XD7 2-910818.XD

800 x 2000
6.185,00 € 7.872,00 €

2-910820.XD7 2-910820.XD

800 x 2200
6.482,00 € 8.249,00 €

2-910822.XD7 2-910822.XD

800 x 2400
6.778,00 € 8.627,00 €

2-910824.XD7 2-910824.XD

800 x 2600
7.073,00 € 9.002,00 €

2-910826.XD7 2-910826.XD

800 x 2800
7.370,00 € 9.380,00 €

2-910828.XD7 2-910828.XD

Massa Professional 
Extreme 8.7

Professional 
Extreme 8.8

800 x 3000
7.667,00 € 9.757,00 €

2-910830.XD7 2-910830.XD

800 x 3200
7.962,00 € 10.133,00 €

2-910832.XD7 2-910832.XD

800 x 3400
8.258,00 € 10.511,00 €

2-910834.XD7 2-910834.XD

800 x 3600
8.555,00 € 10.888,00 €

2-910836.XD7 2-910836.XD

800 x 3800
8.850,00 € 11.264,00 €

2-910838.XD7 2-910838.XD

800 x 4000
9.147,00 € 11.641,00 €

2-910840.XD7 2-910840.XD

1000 x 1200
5.391,00 € 6.861,00 €

2-911012.XD7 2-911012.XD

1000 x 1400
5.736,00 € 7.300,00 €

2-911014.XD7 2-911014.XD

1000 x 1600
6.079,00 € 7.737,00 €

2-911016.XD7 2-911016.XD

1000 x 1800
6.422,00 € 8.174,00 €

2-911018.XD7 2-911018.XD

1000 x 2200
7.109,00 € 9.047,00 €

2-911022.XD7 2-911022.XD

1000 x 2400
7.452,00 € 9.484,00 €

2-911024.XD7 2-911024.XD

1000 x 2600
7.796,00 € 9.923,00 €

2-911026.XD7 2-911026.XD

1000 x 2800
8.140,00 € 10.360,00 €

2-911028.XD7 2-911028.XD

1000 x 3000
8.483,00 € 10.796,00 €

2-911030.XD7 2-911030.XD

1000 x 3200
8.826,00 € 11.233,00 €

2-911032.XD7 2-911032.XD

1000 x 3400
9.169,00 € 11.670,00 €

2-911034.XD7 2-911034.XD

1000 x 3600
9.514,00 € 12.109,00 €

2-911036.XD7 2-911036.XD

1000 x 3800
9.857,00 € 12.545,00 €

2-911038.XD7 2-911038.XD

1000 x 4000
10.200,00 € 12.982,00 €

2-911040.XD7 2-911040.XD

1200 x 1400
6.174,00 € 7.857,00 €

2-911214.XD7 2-911214.XD

1200 x 1600
6.563,00 € 8.353,00 €

2-911216.XD7 2-911216.XD

1200 x 1800
6.955,00 € 8.851,00 €

2-911218.XD7 2-911218.XD

1200 x 2200
7.737,00 € 9.847,00 €

2-911222.XD7 2-911222.XD

1200 x 2600
8.518,00 € 10.841,00 €

2-911226.XD7 2-911226.XD

1200 x 2800
8.909,00 € 11.339,00 €

2-911228.XD7 2-911228.XD

1200 x 3000
9.299,00 € 11.835,00 €

2-911230.XD7 2-911230.XD

Massa Professional 
Extreme 8.7

Professional 
Extreme 8.8

1200 x 3200
9.690,00 € 12.333,00 €

2-911232.XD7 2-911232.XD

1200 x 3400
10.082,00 € 12.831,00 €

2-911234.XD7 2-911234.XD

1200 x 3600
10.472,00 € 13.327,00 €

2-911236.XD7 2-911236.XD

1200 x 3800
10.863,00 € 13.825,00 €

2-911238.XD7 2-911238.XD

1200 x 4000
11.254,00 € 14.323,00 €

2-911240.XD7 2-911240.XD

1400 x 1400
6.611,00 € 8.415,00 €

2-911414.XD7 2-911414.XD

1400 x 1600
7.049,00 € 8.972,00 €

2-911416.XD7 2-911416.XD

1400 x 1800
7.487,00 € 9.529,00 €

2-911418.XD7 2-911418.XD

1400 x 2000
7.926,00 € 10.088,00 €

2-911420.XD7 2-911420.XD

1400 x 2200
8.364,00 € 10.645,00 €

2-911422.XD7 2-911422.XD

1400 x 2400
8.802,00 € 11.203,00 €

2-911424.XD7 2-911424.XD

1400 x 2600
9.240,00 € 11.760,00 €

2-911426.XD7 2-911426.XD

1400 x 2800
9.678,00 € 12.317,00 €

2-911428.XD7 2-911428.XD

1400 x 3000
10.117,00 € 12.876,00 €

2-911430.XD7 2-911430.XD

1400 x 3200
10.555,00 € 13.433,00 €

2-911432.XD7 2-911432.XD

1400 x 3400
10.993,00 € 13.991,00 €

2-911434.XD7 2-911434.XD

1400 x 3600
11.431,00 € 14.548,00 €

2-911436.XD7 2-911436.XD

1400 x 3800
11.868,00 € 15.105,00 €

2-911438.XD7 2-911438.XD



Bez: Alu-Lochblech
Name: Alu-Lochblech
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Aluminium oplegplaat

Omschrijving:

Speciaal voor RVS verwerkende bedrijven heeft 
Siegmund een aluminium oplegplaat ontwikkeld. 
Deze kan op de lastafel worden gelegd en voorkomt 
smetcorrosie als gevolg van contact tussen staal en 
RVS. 

Doordat het gatenpatroon van de oplegplaat 
overeenkomt met het gatenpatroon van de lastafel 
behoudt u dezelfde opspanmogelijkheden. Wel is de 
aluminium oplegplaat alleen te combineren met de 
verstelbare spanbout.

De levering vindt tegelijk met de levering van de 
tafel plaats.



131

TAFEL

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) Gewicht: Rasterafstand  
100 mm Diagonaalraster

Aluminium oplegplaat voor tafel 280010 994 mm 994 mm 2 mm circa 5,00 kg 2-280200
109,00 €

�
2-280200.D

139,00 €
�

Aluminium oplegplaat voor tafel 280025 1194 mm 794 mm 2 mm circa 4,80 kg 2-280202
105,00 €

�
2-280202.D

134,00 €
�

Aluminium oplegplaat voor tafel 280015 1194 mm 1194 mm 2 mm circa 7,30 kg 2-280204
157,00 €

�
2-280204.D

201,00 €
�

Aluminium oplegplaat voor tafel 280035 1494 mm 994 mm 2 mm circa 7,50 kg 2-280206
164,00 €

�
2-280206.D

208,00 €
�

Aluminium oplegplaat voor tafel 280050 1494 mm 1494 mm 2 mm circa 11 kg 2-280207
246,00 €

�
2-280207.D

313,00 €
�

Aluminium oplegplaat voor tafel 280020 1994 mm 994 mm 2 mm circa 10 kg 2-280201
219,00 €

�
2-280201.D

279,00 €
�

Aluminium oplegplaat voor tafel 280060 994 mm 1194 mm 2 mm circa 6,00 kg 2-280208
132,00 €

�
2-280208.D

167,00 €
�

Aluminium oplegplaat voor tafel 280060 (2x 280208 / 280208.D) circa 12 kg 2-280208.2
262,00 €

�
2-280208.D.2

334,00 €
�

Aluminium oplegplaat voor tafel 280045 (2x 280201 / 280201.D) circa 20 kg 2-280201.2
438,00 €

�
2-280201.D.2

557,00 €
�

Aluminium oplegplaat voor tafel 280030 (2x 280204 / 280204.D) circa 15 kg 2-280204.2
315,00 €

�
2-280204.D.2

401,00 €
�

Aluminium oplegplaat voor tafel 280040 (2x 280207 / 280207.D) circa 23 kg 2-280207.2
493,00 €

�
2-280207.D.2

624,00 €
�

Aluminium oplegplaat voor tafel 280055 (4x 280201 / 280201.D) circa 40 kg 2-280201.4
876,00 €

�
2-280201.D.4

1.115,00 €
�

Aluminium oplegplaat voor tafel 280040 (3x 280206 / 280206.D) circa 23 kg 2-280206.3
492,00 €

�
2-280206.D.3

624,00 €
�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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Sleuventafels

SLEUVEN IN DE BREEDTE SLEUVEN IN DE LENGTE

GEKRUISTE SLEUVEN

Sleuventafels
De sleuventafels worden vervaardigd uit hoogwaardig S355J2+N 
staal en daarna in een thermochemisch proces plasmagenitreerd. 
Door deze behandeling is de oppervlakte van de tafels 
corrosiebestendig en duurzaam, maar ook de weerstand van de 
tafels neemt toe.

De tafel is in uitvoeringen met gekruiste sleuven, sleuven in de 
lengte en sleuven in de breedte beschikbaar. Op aanvraag is het 
mogelijk de sleuventafel zonder boringen te leveren.

Deze video is 
te zien via 
onderstaande link:

TAFELPOTEN

Pagina 164
Standaard poot

www.siegmund.com/
V280020.PN

65
0 

| 7
50
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1. MATERIAALDIKTE
• circa 35 – 39 mm / 24,5 – 27 mm

2. SLEUVEN
Aanpassingen tegen meerprijs mogelijk:

• afstand tussen de sleuven 
(standaard 100 mm)

• grootte van de sleuven 
(standaard 12 mm)

3. ZIJWANDEN
• 200 mm hoog

4. SYSTEEMBORING
radius R3 bij de boringen:

• vermindert beschadigingen aan de tafels en 
toebehoren

• voor eenvoudiger opspannen van bouten en 
toebehoren

• nog minder aanhechten van lasspetters aan de 
boringsranden

• minder beschadigingen bij het verplaatsen van 
zware bouw- en opspandelen

• afgeschuind aan de zijkanten voor optimale 
spankracht aan de bouten (zie pagina 246)

5. DRAADGATEN
Aanpassingen tegen meerprijs mogelijk:

• afstand tussen de draadgaten 
(standaard 100 mm)

• grootte van de draadgaten 
(standaard M10)

• extra draadgaten op het oppervlak 
(M8 / M10 / M12 / M16)

Op aanvraag is de sleuventafel  
beschikbaar zonder boringen.

6. VERSTEVIGING
• afstand van circa 300-400 mm
• verhoogde ribben

7. OVERIGE TOEBEHOREN
Voor de sleuventafel zijn speciale toebehoren, 
zoals draadbouten, moeren en aansluitingen. 
Uiteraard kunnen ook de andere 28 mm 
toebehoren toegepast worden.

8. DRAAGLAST
Draaglast per poot is 2.000 kg
Maximale totale draaglast:
met 4 poten: 4.000 kg
met 6 poten: 6.000 kg
met 8 poten: 8.000 kg
bij gelijkmatige gewichtsverdeling  
(gegevens voor standaard poot)

Wiskundig zijn hogere belastingen berekend, echter 
is een toelaatbare belasting berekend met een 
veiligheidsmarge.

Wanneer een hogere belasting benodigd is kan  
contact worden opgenomen met de fabrikant.

Alle voordelen van de las- en opspantafel Professional Extreme 8.7 zijn van 
toepassing op de sleuventafel. Zie hiervoor bladzijde 103, punt 2, 3, 5, 6, 8 en 9.

7.7.

6.

5.

4.

5.

35-39 mm

3.

20
0 

m
m

2.

1.

24,5-27 mm
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Sleuventafel met gekruiste sleuven

Omschrijving:

De sleuventafel heeft een rechtlijnig gatenpatroon in 
bovenblad en zijwanden.

Tevens beschikt de tafel over M10 draadgaten en 
kruislings geplaatste sleuven.

De sleuventafel biedt veel meer 
opspanmogelijkheden ten opzichte van traditionele 
lastafels. Hulpmiddelen zoals aanslagen en 
winkelhaken kunnen in iedere positie op de tafel 
worden geplaatst. Door middel van T-gleufmoeren 
en/of T-gleufbouten in de sleuven te plaatsen, 
kunnen de hulpmiddelen aan de tafel worden 
vastgezet. De sleuven zijn kruislings geplaatst en 
hebben een onderlingen afstand van 100 mm. 
Ga voor een compleet overzicht gleufmoeren en 
gleufbouten naar pagina 140.

Wij adviseren sleuventafels in te zetten bij schone 
werkzaamheden omdat reiniging van sleuven een 
extra handeling vergt ten opzichte van de gewone 
las- en opspantafels.

Op aanvraag is de sleuventafel beschikbaar  
zonder boringen.

Aanpassingen tegen meerprijs mogelijk:

• afstand tussen de sleuven 
(standaard 100 mm)

• grootte van de sleuven 
(standaard 12 mm)

• afstand tussen de draadgaten 
(standaard 100 mm)

• extra draadgaten op het oppervlak
• grootte van de draadgaten 

(standaard M10)

Een overzicht van alle verschillende tafelpoten vindt 
u op pagina 162.

Afbeeldingen van iedere productgroep zijn te vinden 
op www.siegmund.com.
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Tafelpoten: Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) Gewicht: 
Sleuventafel met 

gekruiste sleuven
plasmagenitreerd

Sleuventafel 1000x1000x200 plasmagenitreerd met gekruiste sleuven
met Standaard poot 650
Tafelhoogte 850

4 1000 mm 1000 mm 200 mm circa 520 kg 2-280010.PN
3.907,00 €

�

Sleuventafel 1200x800x200 plasmagenitreerd met gekruiste sleuven
met Standaard poot 650
Tafelhoogte 850

4 1200 mm 800 mm 200 mm circa 488 kg 2-280025.PN
3.792,00 €

�

Sleuventafel 1200x1200x200 plasmagenitreerd met gekruiste sleuven
met Standaard poot 650
Tafelhoogte 850

4 1200 mm 1200 mm 200 mm circa 725 kg 2-280015.PN
5.255,00 €

�

Sleuventafel 1500x1000x200 plasmagenitreerd met gekruiste sleuven
met Standaard poot 650
Tafelhoogte 850

4 1500 mm 1000 mm 200 mm circa 728 kg 2-280035.PN
5.434,00 €

�

Sleuventafel 1500x1500x200 plasmagenitreerd met gekruiste sleuven
met Standaard poot 650
Tafelhoogte 850

4 1500 mm 1500 mm 200 mm circa 1026 kg 2-280050.PN
7.444,00 €

�

Sleuventafel 2000x1000x200 plasmagenitreerd met gekruiste sleuven
met Standaard poot 650
Tafelhoogte 850

4 2000 mm 1000 mm 200 mm circa 928 kg 2-280020.PN
6.686,00 €

�

Sleuventafel 2000x1200x200 plasmagenitreerd met gekruiste sleuven
met Standaard poot 650
Tafelhoogte 850

4 2000 mm 1200 mm 200 mm circa 1069 kg 2-280060.PN
7.549,00 €

�

Sleuventafel 2000x2000x200 plasmagenitreerd met gekruiste sleuven
met Standaard poot 650
Tafelhoogte 850

4 2000 mm 2000 mm 200 mm circa 1671 kg 2-280045.PN
12.160,00 €

�

Sleuventafel 2400x1200x200 plasmagenitreerd met gekruiste sleuven
met Standaard poot 650
Tafelhoogte 850

4 2400 mm 1200 mm 200 mm circa 1269 kg 2-280030.PN
8.971,00 €

�

Sleuventafel 3000x1500x200 plasmagenitreerd met gekruiste sleuven
met Standaard poot 650
Tafelhoogte 850

6 3000 mm 1500 mm 200 mm circa 1938 kg 2-280040.PN
12.577,00 €

�

Sleuventafel 4000x2000x200 plasmagenitreerd met gekruiste sleuven
met Standaard poot 650
Tafelhoogte 850

8 4000 mm 2000 mm 200 mm circa 3270 kg 2-280055.PN
20.804,00 €

�

Andere afmetingen op aanvraag leverbaar
·

�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84

De meerprijs voor een tafel met andere poot constructies afwijkend van standaard uitvoering word bepaald door de keuze van uitvoering.  
Gewicht = Tafel + Pallet + Standaard poot
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Sleuventafel met sleuven in de lengte

Omschrijving:

De sleuventafel heeft een rechtlijnig gatenpatroon 
op het bovenblad en op de zijwanden. Tevens 
beschikt de tafel over M10 draadgaten en sleuven in 
de lengterichting van de tafel geplaatst.

De sleuven hebben een onderlinge afstand van  
100 mm en daardoor kunnen hulpmiddelen in 
iedere positie aan de tafel worden bevestigd.

Wij adviseren sleuventafels in te zetten bij schone 
werkzaamheden omdat reiniging van sleuven een 
extra handeling vergt ten opzichte van de gewone 
las- en opspantafels.

Op aanvraag is de sleuventafel beschikbaar  
zonder boringen.

Aanpassingen tegen meerprijs mogelijk:

• afstand tussen de sleuven 
(standaard 100 mm)

• grootte van de sleuven 
(standaard 12 mm)

• afstand tussen de draadgaten 
(standaard 100 mm)

• extra draadgaten op het oppervlak
• grootte van de draadgaten 

(standaard M10)

Een overzicht van alle verschillende tafelpoten vindt 
u op pagina 162.

Afbeeldingen van iedere productgroep zijn te vinden 
op www.siegmund.com.
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Tafelpoten: Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) Gewicht: 
Sleuventafel met 

sleuven in de lengte
plasmagenitreerd

Sleuventafel 1200x800x200 plasmagenitreerd met sleuven in de lengte
met Standaard poot 650
Tafelhoogte 850

4 1200 mm 800 mm 200 mm circa 505 kg 2-280025.PNL
3.221,00 €

�

Sleuventafel 1500x1000x200 plasmagenitreerd met sleuven in de lengte
met Standaard poot 650
Tafelhoogte 850

4 1500 mm 1000 mm 200 mm circa 756 kg 2-280035.PNL
4.600,00 €

�

Sleuventafel 2000x1000x200 plasmagenitreerd met sleuven in de lengte
met Standaard poot 650
Tafelhoogte 850

4 2000 mm 1000 mm 200 mm circa 965 kg 2-280020.PNL
5.653,00 €

�

Sleuventafel 2000x1200x200 plasmagenitreerd met sleuven in de lengte
met Standaard poot 650
Tafelhoogte 850

4 2000 mm 1200 mm 200 mm circa 1114 kg 2-280060.PNL
6.377,00 €

�

Sleuventafel 2400x1200x200 plasmagenitreerd met sleuven in de lengte
met Standaard poot 650
Tafelhoogte 850

4 2400 mm 1200 mm 200 mm circa 1323 kg 2-280030.PNL
7.571,00 €

�

Sleuventafel 3000x1500x200 plasmagenitreerd met sleuven in de lengte
met Standaard poot 650
Tafelhoogte 850

6 3000 mm 1500 mm 200 mm circa 2023 kg 2-280040.PNL
10.618,00 €

�

Sleuventafel 4000x2000x200 plasmagenitreerd met sleuven in de lengte
met Standaard poot 650
Tafelhoogte 850

8 4000 mm 2000 mm 200 mm circa 3422 kg 2-280055.PNL
17.547,00 €

�

Andere afmetingen op aanvraag leverbaar
·

�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84

De meerprijs voor een tafel met andere poot constructies afwijkend van standaard uitvoering word bepaald door de keuze van uitvoering.  
Gewicht = Tafel + Pallet + Standaard poot
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Sleuventafel met sleuven in de breedte

Omschrijving:

De sleuventafel heeft een rechtlijnig gatenpatroon 
op het bovenblad en op de zijwanden. Tevens 
beschikt de tafel over M10 draadgaten en sleuven in 
de dwarsrichting van de tafel geplaatst. 

De in de breedte geplaatste sleuven hebben een 
onderlinge afstand van 100 mm en daardoor kunnen 
hulpmiddelen in iedere positie aan de tafel worden 
bevestigd.

Wij adviseren sleuventafels in te zetten bij schone 
werkzaamheden omdat reiniging van sleuven een 
extra handeling vergt ten opzichte van de gewone 
las- en opspantafels.

Op aanvraag is de sleuventafel beschikbaar zonder 
boringen.

Aanpassingen tegen meerprijs mogelijk:

• afstand tussen de sleuven 
(standaard 100 mm)

• grootte van de sleuven 
(standaard 12 mm)

• afstand tussen de draadgaten 
(standaard 100 mm)

• extra draadgaten op het oppervlak
• grootte van de draadgaten 

(standaard M10)

Een overzicht van alle verschillende tafelpoten vindt 
u op pagina 162.

Afbeeldingen van iedere productgroep zijn te vinden 
op www.siegmund.com.
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Tafelpoten: Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) Gewicht: 
Sleuventafel met 

sleuven in de breedte
plasmagenitreerd

Sleuventafel 1000x1000x200 plasmagenitreerd met sleuven in de breedte
met Standaard poot 650
Tafelhoogte 850

4 1000 mm 1000 mm 200 mm circa 537 kg 2-280010.PNK
3.392,00 €

�

Sleuventafel 1200x800x200 plasmagenitreerd met sleuven in de breedte
met Standaard poot 650
Tafelhoogte 850

4 1200 mm 800 mm 200 mm circa 504 kg 2-280025.PNK
3.292,00 €

�

Sleuventafel 1200x1200x200 plasmagenitreerd met sleuven in de breedte
met Standaard poot 650
Tafelhoogte 850

4 1200 mm 1200 mm 200 mm circa 751 kg 2-280015.PNK
4.551,00 €

�

Sleuventafel 1500x1000x200 plasmagenitreerd met sleuven in de breedte
met Standaard poot 650
Tafelhoogte 850

4 1500 mm 1000 mm 200 mm circa 755 kg 2-280035.PNK
4.704,00 €

�

Sleuventafel 1500x1500x200 plasmagenitreerd met sleuven in de breedte
met Standaard poot 650
Tafelhoogte 850

4 1500 mm 1500 mm 200 mm circa 1067 kg 2-280050.PNK
6.434,00 €

�

Sleuventafel 2000x1000x200 plasmagenitreerd met sleuven in de breedte
met Standaard poot 650
Tafelhoogte 850

4 2000 mm 1000 mm 200 mm circa 963 kg 2-280020.PNK
5.781,00 €

�

Sleuventafel 2000x1200x200 plasmagenitreerd met sleuven in de breedte
met Standaard poot 650
Tafelhoogte 850

4 2000 mm 1200 mm 200 mm circa 1112 kg 2-280060.PNK
6.524,00 €

�

Sleuventafel 2000x2000x200 plasmagenitreerd met sleuven in de breedte
met Standaard poot 650
Tafelhoogte 850

4 2000 mm 2000 mm 200 mm circa 1745 kg 2-280045.PNK
10.488,00 €

�

Sleuventafel 2400x1200x200 plasmagenitreerd met sleuven in de breedte
met Standaard poot 650
Tafelhoogte 850

4 2400 mm 1200 mm 200 mm circa 1321 kg 2-280030.PNK
7.746,00 €

�

Sleuventafel 3000x1500x200 plasmagenitreerd met sleuven in de breedte
met Standaard poot 650
Tafelhoogte 850

6 3000 mm 1500 mm 200 mm circa 2020 kg 2-280040.PNK
10.863,00 €

�

Sleuventafel 4000x2000x200 plasmagenitreerd met sleuven in de breedte
met Standaard poot 650
Tafelhoogte 850

8 4000 mm 2000 mm 200 mm circa 3417 kg 2-280055.PNK
17.954,00 €

�

Andere afmetingen op aanvraag leverbaar
·

�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84

De meerprijs voor een tafel met andere poot constructies afwijkend van standaard uitvoering word bepaald door de keuze van uitvoering.  
Gewicht = Tafel + Pallet + Standaard poot
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Spanbus voor sleuventafel en tafels met draadgaten

Omschrijving:

De spanbussen voor de sleuventafel is in combinatie 
met de sleuventafel het ideale verbindingselement 
tussen Siegmund bouwdelen en sleuventafel.

Met de spanbus voor M8 / M12 / M16 draad, 
kunnen bouwdelen verbonden worden aan een tafel 
met draadgaten.

280546.2 280546.3

280546.1 280546

Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: Artikelnummer

Spanbus voor M10 - sleuventafel
- inclusief schroef
- gezwart

28 mm 40 mm 0,11 kg 2-280546
13,00 €

�

Spanbus voor M8 draad
- inclusief schroef
- gezwart

28 mm 40 mm 0,11 kg 2-280546.1
13,00 €

�

Spanbus voor M12 draad
- inclusief schroef
- gezwart

28 mm 40 mm 0,10 kg 2-280546.2
13,00 €

�

Spanbus voor M16 draad
- inclusief schroef
- gezwart

45 mm 40 mm 0,21 kg 2-280546.3
13,00 €

�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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T-gleufmoer

Omschrijving:

De T-gleufmoer maakt het mogelijk om 
spangereedschappen eenvoudig en overal te 
klemmen in combinatie met een sleuventafel.

280547 280547.1

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) Gewicht: Artikelnummer

T-gleufmoer 18
- met M10 draad
- DIN 508

18 mm 18 mm 14 mm 0,02 kg 2-280547
7,00 €

�

T-gleufmoer 30
- met M10 draad
- DIN 508

30 mm 18 mm 14 mm 0,04 kg 2-280547.1
11,00 €

�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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Achtzijdige tafel met zijwanden 200 mm Premium Light

Omschrijving:

Het standaard assortiment van Siegmund kent 
eveneens achtzijdige lastafels welke gebruikt 
kunnen worden voor het lassen met robots. Hierbij 
wordt de opspantafel vaak gemonteerd op een 
manipulator. De tafel kent door het gatenpatroon 
dezelfde opspanmogelijkheden als bij een normale 
lastafel. Eventueel is het mogelijk om de tafel aan te 
passen aan klantspecifieke wensen.

Om de klembout te monteren op de Premium Light 
is de afstandsring (art.nr. 280653) vereist.

Materiaal: Doorgehard gereedschapsstaal van 
speciale legering Siegmund X8.7.

De prijs is afhankelijk van het aantal.

Korting:
Vanaf 2 stuks:     5%
Vanaf 5 stuks:   10%
Vanaf 10 stuks: 15%

Om de achtzijdige plaat te verbinden op een 
manipulator tebevestigen, is een adapterplaat 
benodigd. Op aanvraag is het mogelijk om tegen 
meerprijs een speciaal gatenpatroon voor de 
bevestiging te plaatsen.

Door de klantspecifieke aanpassingen kan het 
gewicht afwijken.

Speciale opties voor lastafels, zoals schaalverdeling, 
diagonale rasterlijnen en schaalverdeling, 50 mm 
rasterlijn of diagonaalraster met M8 / M12 / M16 
draadgaten zijn beschikbaar op aanvraag.

Afbeeldingen van iedere productgroep zijn te vinden 
op www.siegmund.com.

Voetplaten en adapterplaten zijn niet standaard 
inbegrepen bij de achthoekige tafels.
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TAFEL

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) Ø: (o) MS: (d) Gewicht: plasmagenitreerd

Achtzijdige tafel Premium Light SW 800x200 
plasmagenitreerd
zonder poten

331 mm 800 mm 200 mm 866 mm 15 mm circa 216 kg 2-820800.P
3.569,00 €

�

Achtzijdige tafel Premium Light SW 1000x200 
plasmagenitreerd
zonder poten

414 mm 1000 mm 200 mm 1082 mm 15 mm circa 280 kg 2-821000.P
4.094,00 €

�

Achtzijdige tafel Premium Light SW 1200x200 
plasmagenitreerd
zonder poten

497 mm 1200 mm 200 mm 1299 mm 15 mm circa 367 kg 2-821200.P
6.089,00 €

�

Achtzijdige tafel Premium Light SW 1400x200 
plasmagenitreerd
zonder poten

580 mm 1400 mm 200 mm 1515 mm 15 mm circa 467 kg 2-821400.P
6.614,00 €

�

Achtzijdige tafel Premium Light SW 1500x200 
plasmagenitreerd
zonder poten

621 mm 1500 mm 200 mm 1624 mm 15 mm circa 511 kg 2-821500.P
7.139,00 €

�

Achtzijdige tafel Premium Light SW 1600x200 
plasmagenitreerd
zonder poten

663 mm 1600 mm 200 mm 1732 mm 15 mm circa 585 kg 2-821600.P
7.664,00 €

�

Achtzijdige tafel Premium Light SW 1700x200 
plasmagenitreerd
zonder poten

704 mm 1700 mm 200 mm 1840 mm 15 mm circa 630 kg 2-821700.P
8.316,00 €

�

Achtzijdige tafel Premium Light SW 1800x200 
plasmagenitreerd
zonder poten

746 mm 1800 mm 200 mm 1948 mm 15 mm circa 679 kg 2-821800.P
8.189,00 €

�

Andere afmetingen op aanvraag leverbaar ·
�

Meerprijs voor klantspecifieke aanpassing van de adapterplaat 0-940000
532,00 €

�

MS=Materiaaldikte; � = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84

Om de klembout te monteren op de Premium Light is de afstandsring (art.nr. 280653) vereist.
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TAFEL

Achtzijdige tafel met zijwanden 200 mm

Omschrijving:

Het standaard assortiment van Siegmund kent 
eveneens achtzijdige lastafels welke gebruikt 
kunnen worden voor het lassen met robots. Hierbij 
wordt de opspantafel vaak gemonteerd op een 
manipulator. De tafel kent door het gatenpatroon 
dezelfde opspanmogelijkheden als bij een normale 
lastafel. Eventueel is het mogelijk om de tafel aan te 
passen aan klantspecifieke wensen.

De rasterplaat worden gemaakt van S355J2+N 
Staal.

De prijs is afhankelijk van het aantal.

Korting:
Vanaf 2 stuks:     5%
Vanaf 5 stuks:   10%
Vanaf 10 stuks: 15%

Om de achtzijdige plaat te verbinden op een 
manipulator tebevestigen, is een adapterplaat 
benodigd. Op aanvraag is het mogelijk om tegen 
meerprijs een speciaal gatenpatroon voor de 
bevestiging te plaatsen.

Door de klantspecifieke aanpassingen kan het 
gewicht afwijken.

Speciale opties voor lastafels, zoals schaalverdeling, 
diagonale rasterlijnen en schaalverdeling, 50 mm 
rasterlijn of diagonaalraster met M8 / M12 / M16 
draadgaten zijn beschikbaar op aanvraag.

Afbeeldingen van iedere productgroep zijn te vinden 
op www.siegmund.com.

Voetplaten en adapterplaten zijn niet standaard 
inbegrepen bij de achthoekige tafels.
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TAFEL

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) Ø: (o) MS: (d) Gewicht: plasmagenitreerd

Achtzijdige tafel SW 800x200 plasmagenitreerd
zonder poten 331 mm 800 mm 200 mm 866 mm 25 mm circa 291 kg 2-920800.P

3.569,00 €
�

Achtzijdige tafel SW 1000x200 plasmagenitreerd
zonder poten 414 mm 1000 mm 200 mm 1082 mm 25 mm circa 386 kg 2-921000.P

4.094,00 €
�

Achtzijdige tafel SW 1200x200 plasmagenitreerd
zonder poten 497 mm 1200 mm 200 mm 1299 mm 25 mm circa 513 kg 2-921200.P

6.089,00 €
�

Achtzijdige tafel SW 1400x200 plasmagenitreerd
zonder poten 580 mm 1400 mm 200 mm 1515 mm 25 mm circa 656 kg 2-921400.P

6.614,00 €
�

Achtzijdige tafel SW 1500x200 plasmagenitreerd
zonder poten 621 mm 1500 mm 200 mm 1624 mm 25 mm circa 725 kg 2-921500.P

7.139,00 €
�

Achtzijdige tafel SW 1600x200 plasmagenitreerd
zonder poten 663 mm 1600 mm 200 mm 1732 mm 25 mm circa 825 kg 2-921600.P

7.664,00 €
�

Achtzijdige tafel SW 1700x200 plasmagenitreerd
zonder poten 704 mm 1700 mm 200 mm 1840 mm 25 mm circa 896 kg 2-921700.P

8.316,00 €
�

Achtzijdige tafel SW 1800x200 plasmagenitreerd
zonder poten 746 mm 1800 mm 200 mm 1948 mm 25 mm circa 974 kg 2-921800.P

8.189,00 €
�

Andere afmetingen op aanvraag leverbaar ·
�

Meerprijs voor klantspecifieke aanpassing van de adapterplaat 0-940000
532,00 €

�

MS=Materiaaldikte; � = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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TAFEL

Achtzijdige tafel met zijwanden 100 mm Premium Light

Omschrijving:

Het standaard assortiment van Siegmund kent 
eveneens achtzijdige lastafels welke gebruikt 
kunnen worden voor het lassen met robots. Hierbij 
wordt de opspantafel vaak gemonteerd op een 
manipulator. De tafel kent door het gatenpatroon 
dezelfde opspanmogelijkheden als bij een normale 
lastafel. Eventueel is het mogelijk om de tafel aan te 
passen aan klantspecifieke wensen.

Om de klembout te monteren op de Premium Light 
is de afstandsring (art.nr. 280653) vereist.

Materiaal: Doorgehard gereedschapsstaal van 
speciale legering Siegmund X8.7.

De prijs is afhankelijk van het aantal.

Korting:
Vanaf 2 stuks:     5%
Vanaf 5 stuks:   10%
Vanaf 10 stuks: 15%

Om de achtzijdige plaat te verbinden op een 
manipulator tebevestigen, is een adapterplaat 
benodigd. Op aanvraag is het mogelijk om tegen 
meerprijs een speciaal gatenpatroon voor de 
bevestiging te plaatsen.

Door de klantspecifieke aanpassingen kan het 
gewicht afwijken.

Speciale opties voor lastafels, zoals schaalverdeling, 
diagonale rasterlijnen en schaalverdeling, 50 mm 
rasterlijn of diagonaalraster met M8 / M12 / M16 
draadgaten zijn beschikbaar op aanvraag.

Afbeeldingen van iedere productgroep zijn te vinden 
op www.siegmund.com.

Voetplaten en adapterplaten zijn niet standaard 
inbegrepen bij de achthoekige tafels.
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TAFEL

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) Ø: (o) MS: (d) Gewicht: plasmagenitreerd

Achtzijdige tafel Premium Light SW 800x100 
plasmagenitreerd
zonder poten

331 mm 800 mm 100 mm 866 mm 15 mm circa 150 kg 2-820800.1.P
3.149,00 €

�

Achtzijdige tafel Premium Light SW 1000x100 
plasmagenitreerd
zonder poten

414 mm 1000 mm 100 mm 1082 mm 15 mm circa 197 kg 2-821000.1.P
3.569,00 €

�

Achtzijdige tafel Premium Light SW 1200x100 
plasmagenitreerd
zonder poten

497 mm 1200 mm 100 mm 1299 mm 15 mm circa 266 kg 2-821200.1.P
4.619,00 €

�

Achtzijdige tafel Premium Light SW 1400x100 
plasmagenitreerd
zonder poten

580 mm 1400 mm 100 mm 1515 mm 15 mm circa 350 kg 2-821400.1.P
5.669,00 €

�

Achtzijdige tafel Premium Light SW 1500x100 
plasmagenitreerd
zonder poten

621 mm 1500 mm 100 mm 1624 mm 15 mm circa 385 kg 2-821500.1.P
6.089,00 €

�

Achtzijdige tafel Premium Light SW 1600x100 
plasmagenitreerd
zonder poten

663 mm 1600 mm 100 mm 1732 mm 15 mm circa 450 kg 2-821600.1.P
6.299,00 €

�

Achtzijdige tafel Premium Light SW 1700x100 
plasmagenitreerd
zonder poten

704 mm 1700 mm 100 mm 1840 mm 15 mm circa 487 kg 2-821700.1.P
7.069,00 €

�

Achtzijdige tafel Premium Light SW 1800x100 
plasmagenitreerd
zonder poten

746 mm 1800 mm 100 mm 1948 mm 15 mm circa 530 kg 2-821800.1.P
7.664,00 €

�

Andere afmetingen op aanvraag leverbaar ·
�

Meerprijs voor klantspecifieke aanpassing van de adapterplaat 0-940000
532,00 €

�

MS=Materiaaldikte; � = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84

Om de klembout te monteren op de Premium Light is de afstandsring (art.nr. 280653) vereist.
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TAFEL

Achtzijdige tafel met zijwanden 100 mm

Omschrijving:

Het standaard assortiment van Siegmund kent 
eveneens achtzijdige lastafels welke gebruikt 
kunnen worden voor het lassen met robots. Hierbij 
wordt de opspantafel vaak gemonteerd op een 
manipulator. De tafel kent door het gatenpatroon 
dezelfde opspanmogelijkheden als bij een normale 
lastafel. Eventueel is het mogelijk om de tafel aan te 
passen aan klantspecifieke wensen.

De rasterplaat worden gemaakt van S355J2+N 
Staal.

De prijs is afhankelijk van het aantal.

Korting:
Vanaf 2 stuks:     5%
Vanaf 5 stuks:   10%
Vanaf 10 stuks: 15%

Om de achtzijdige plaat te verbinden op een 
manipulator tebevestigen, is een adapterplaat 
benodigd. Op aanvraag is het mogelijk om tegen 
meerprijs een speciaal gatenpatroon voor de 
bevestiging te plaatsen.

Door de klantspecifieke aanpassingen kan het 
gewicht afwijken.

Speciale opties voor lastafels, zoals schaalverdeling, 
diagonale rasterlijnen en schaalverdeling, 50 mm 
rasterlijn of diagonaalraster met M8 / M12 / M16 
draadgaten zijn beschikbaar op aanvraag.

Afbeeldingen van iedere productgroep zijn te vinden 
op www.siegmund.com.

Voetplaten en adapterplaten zijn niet standaard 
inbegrepen bij de achthoekige tafels.
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TAFEL

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) Ø: (o) MS: (d) Gewicht: plasmagenitreerd

Achtzijdige tafel SW 800x100 plasmagenitreerd
zonder poten 331 mm 800 mm 100 mm 866 mm 25 mm circa 203 kg 2-920800.1.P

3.149,00 €
�

Achtzijdige tafel SW 1000x100 plasmagenitreerd
zonder poten 414 mm 1000 mm 100 mm 1082 mm 25 mm circa 277 kg 2-921000.1.P

3.569,00 €
�

Achtzijdige tafel SW 1200x100 plasmagenitreerd
zonder poten 497 mm 1200 mm 100 mm 1299 mm 25 mm circa 380 kg 2-921200.1.P

4.619,00 €
�

Achtzijdige tafel SW 1400x100 plasmagenitreerd
zonder poten 580 mm 1400 mm 100 mm 1515 mm 25 mm circa 501 kg 2-921400.1.P

5.669,00 €
�

Achtzijdige tafel SW 1500x100 plasmagenitreerd
zonder poten 621 mm 1500 mm 100 mm 1624 mm 25 mm circa 557 kg 2-921500.1.P

6.089,00 €
�

Achtzijdige tafel SW 1600x100 plasmagenitreerd
zonder poten 663 mm 1600 mm 100 mm 1732 mm 25 mm circa 645 kg 2-921600.1.P

6.299,00 €
�

Achtzijdige tafel SW 1700x100 plasmagenitreerd
zonder poten 704 mm 1700 mm 100 mm 1840 mm 25 mm circa 705 kg 2-921700.1.P

7.069,00 €
�

Achtzijdige tafel SW 1800x100 plasmagenitreerd
zonder poten 746 mm 1800 mm 100 mm 1948 mm 25 mm circa 771 kg 2-921800.1.P

7.664,00 €
�

Andere afmetingen op aanvraag leverbaar ·
�

Meerprijs voor klantspecifieke aanpassing van de adapterplaat 0-940000
532,00 €

�

MS=Materiaaldikte; � = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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TAFEL

Achthoekige plaat zonder zijwanden Premium Light

Omschrijving:

Het standaardassortiment van Siegmund kent 
eveneens achtzijdige lastafels welke gebruikt 
kunnen worden voor het lassen met robots. Hierbij 
wordt de opspantafel vaak gemonteerd op een 
manipulator. De achtkantige tafel biedt door 
de parallel geplaatste gaten aan de bovenzijde 
en de M8 draadgaten aan de zijkanten dzelfde 
opspanmogelijkheden als de basic tafel. De 
tafel kent door het gatenpatroon dezelfde 
opspanmogelijkheden als bij een normale lastafel. 
Eventueel is het mogelijk om de tafel aan te passen 
aan klantspecifieke wensen.

De achtzijdige plaat zonder zijwanden kan direct en 
veilig bevestigd worden op een manipulator, door 
het te bevestigen met het oplegstuk (artikelnummer 
280500) en spanbouten.

Om de klembout te monteren op de Premium Light 
is de afstandsring (art.nr. 280653) vereist.

Materiaal: Doorgehard gereedschapsstaal van 
speciale legering Siegmund X8.7.

De prijs is afhankelijk van het aantal.

Korting:
Vanaf 2 stuks:     5%
Vanaf 5 stuks:   10%
Vanaf 10 stuks: 15%

Door de klantspecifieke aanpassingen kan het 
gewicht afwijken.

Speciale opties voor lastafels, zoals schaalverdeling, 
diagonale rasterlijnen en schaalverdeling, 50 mm 
rasterlijn of diagonaalraster met M8 / M12 / M16 
draadgaten zijn beschikbaar op aanvraag.

Afbeeldingen van iedere productgroep zijn te vinden 
op www.siegmund.com.
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TAFEL

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) Ø: (o) MS: (d) Gewicht: plasmagenitreerd

Achthoekige plaat Premium Light SW 600x15 
plasmagenitreerd
zonder poten

249 mm 600 mm 15 mm 649 mm 15 mm circa 69 kg 2-840600.P
1.679,00 €

�

Achthoekige plaat Premium Light SW 800x15 
plasmagenitreerd
zonder poten

331 mm 800 mm 15 mm 866 mm 15 mm circa 95 kg 2-840800.P
2.099,00 €

�

Achthoekige plaat Premium Light SW 1000x15 
plasmagenitreerd
zonder poten

414 mm 1000 mm 15 mm 1082 mm 15 mm circa 142 kg 2-841000.P
2.519,00 €

�

Achthoekige plaat Premium Light SW 1200x15 
plasmagenitreerd
zonder poten

497 mm 1200 mm 15 mm 1299 mm 15 mm circa 205 kg 2-841200.P
3.175,00 €

�

Achthoekige plaat Premium Light SW 1400x15 
plasmagenitreerd
zonder poten

580 mm 1400 mm 15 mm 1515 mm 15 mm circa 254 kg 2-841400.P
3.994,00 €

�

Achthoekige plaat Premium Light SW 1500x15 
plasmagenitreerd
zonder poten

621 mm 1500 mm 15 mm 1636 mm 15 mm circa 310 kg 2-841500.P
4.234,00 €

�

Andere afmetingen op aanvraag leverbaar ·
�

Meerprijs voor speciale afmetingen van de boringsgaten 0-940000.1
395,00 €

�

MS=Materiaaldikte; � = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84

Om de klembout te monteren op de Premium Light is de afstandsring (art.nr. 280653) vereist.
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TAFEL

Achthoekige plaat zonder zijwanden

Omschrijving:

Het standaardassortiment van Siegmund kent 
eveneens achtzijdige lastafels welke gebruikt 
kunnen worden voor het lassen met robots. Hierbij 
wordt de opspantafel vaak gemonteerd op een 
manipulator. De achtkantige tafel biedt door 
de parallel geplaatste gaten aan de bovenzijde 
en de M8 draadgaten aan de zijkanten dzelfde 
opspanmogelijkheden als de basic tafel. De 
tafel kent door het gatenpatroon dezelfde 
opspanmogelijkheden als bij een normale lastafel. 
Eventueel is het mogelijk om de tafel aan te passen 
aan klantspecifieke wensen.

De achtzijdige plaat zonder zijwanden kan 
direct en veilig bevestigd worden op een 
manipulator, door het te bevestigen met het 
oplegstuk (artikelnummer 280500) en spanbouten.

De rasterplaat worden gemaakt van S355J2+N 
Staal.

De prijs is afhankelijk van het aantal.

Korting:
Vanaf 2 stuks:     5%
Vanaf 5 stuks:   10%
Vanaf 10 stuks: 15%

Door de klantspecifieke aanpassingen kan het 
gewicht afwijken.

Speciale opties voor lastafels, zoals schaalverdeling, 
diagonale rasterlijnen en schaalverdeling, 50 mm 
rasterlijn of diagonaalraster met M8 / M12 / M16 
draadgaten zijn beschikbaar op aanvraag.

Afbeeldingen van iedere productgroep zijn te vinden 
op www.siegmund.com.
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TAFEL

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) Ø: (o) MS: (d) Gewicht: plasmagenitreerd

Achthoekige plaat SW 600x25 plasmagenitreerd
zonder poten 249 mm 600 mm 25 mm 649 mm 25 mm circa 94 kg 2-940600.P

1.679,00 €
�

Achthoekige plaat SW 800x25 plasmagenitreerd
zonder poten 331 mm 800 mm 25 mm 866 mm 25 mm circa 139 kg 2-940800.P

2.099,00 €
�

Achthoekige plaat SW 1000x25 plasmagenitreerd
zonder poten 414 mm 1000 mm 25 mm 1082 mm 25 mm circa 198 kg 2-941000.P

2.519,00 €
�

Achthoekige plaat SW 1200x25 plasmagenitreerd
zonder poten 497 mm 1200 mm 25 mm 1299 mm 25 mm circa 281 kg 2-941200.P

3.175,00 €
�

Achthoekige plaat SW 1400x25 plasmagenitreerd
zonder poten 580 mm 1400 mm 25 mm 1515 mm 25 mm circa 388 kg 2-941400.P

3.994,00 €
�

Achthoekige plaat SW 1500x25 plasmagenitreerd
zonder poten 621 mm 1500 mm 25 mm 1636 mm 25 mm circa 435 kg 2-941500.P

4.234,00 €
�

Andere afmetingen op aanvraag leverbaar ·
�

Meerprijs voor speciale afmetingen van de boringsgaten 0-940000.1
395,00 €

�

MS=Materiaaldikte; � = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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TAFEL

Opspan- en wisselplaat - Diagonaalraster

Omschrijving:

De opspan- en wisselplaten zijn veelzijdig inzetbaar. 
Hij kan in combinatie met spantafels, manipulatoren, 
lasdraaitafels of als wisselplaat gebruikt worden. Het 
grote voordeel zit in de hoge efficiëntie van de plaat. Het 
eigen geringe gewicht biedt door het dubbele aantal 
gaten en rechtlijnige patroon van de gaten een veelvoud 
van spanmogelijkheden. De bevestiging van de plaat 
geschiedt snel en eenvoudig door spanbouten zoals bij 
alle andere hulpstukken (aanslagen, winkelhaken, enz). 
De zijkanten zijn voorzien van M8 boringen.

Minimale breedte: 600 mm
Maximale lengte: 800 mm
Minimaal oppervlakte: 0,64 m²
Afwijkende afmetingen op aanvraag.
De opspan- en wisselplaats worden gemaakt van 
S355J2+N staal + plasmagenitreerd.

Prijzen voorraad afhankelijk.

Korting:
Vanaf 2 stuks:       5 %
Vanaf 5 stuks:     10 %
Vanaf 10 stuks:   15 %

De opspan- em wisselplaten zijn op aanvraag in 
roestvaststaal te verkrijgen.

Extra draadgaten op aanvraag beschikbaar.

Afbeeldingen van iedere productgroep zijn te vinden 
op www.siegmund.com.Gewicht: circa 137 kg
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TAFEL

Opspan- en wisselplaat - Diagonaalraster

Massa Plasmagenitreerd Staal S355J2+N

600 x 800
1.456,00 € 1.219,00 €

2-940608.PD 2-940608.D

600 x 1000
1.662,00 € 1.392,00 €

2-940610.PD 2-940610.D

600 x 1200
1.867,00 € 1.565,00 €

2-940612.PD 2-940612.D

800 x 800
1.731,00 € 1.451,00 €

2-940808.PD 2-940808.D

800 x 1000
1.196,00 € 997,00 €

2-940810.PD 2-940810.D

800 x 1200
2.278,00 € 1.911,00 €

2-940812.PD 2-940812.D

800 x 1400
2.552,00 € 2.142,00 €

2-940814.PD 2-940814.D

800 x 1600
2.826,00 € 2.372,00 €

2-940816.PD 2-940816.D

800 x 1800
3.100,00 € 2.604,00 €

2-940818.PD 2-940818.D

800 x 2000
3.374,00 € 2.834,00 €

2-940820.PD 2-940820.D

800 x 2200
3.647,00 € 3.064,00 €

2-940822.PD 2-940822.D

800 x 2400
3.922,00 € 3.295,00 €

2-940824.PD 2-940824.D

1000 x 1000
2.347,00 € 1.970,00 €

2-941010.PD 2-941010.D

1000 x 1200
2.690,00 € 2.258,00 €

2-941012.PD 2-941012.D

1000 x 1400
3.033,00 € 2.547,00 €

2-941014.PD 2-941014.D

1000 x 1600
3.376,00 € 2.836,00 €

2-941016.PD 2-941016.D

1000 x 1800
3.719,00 € 3.124,00 €

2-941018.PD 2-941018.D

1000 x 2000
4.062,00 € 3.413,00 €

2-941020.PD 2-941020.D

1000 x 2200
4.404,00 € 3.702,00 €

2-941022.PD 2-941022.D

1000 x 2400
4.747,00 € 3.991,00 €

2-941024.PD 2-941024.D

1200 x 1200
3.102,00 € 2.606,00 €

2-941212.PD 2-941212.D

1200 x 1400
3.514,00 € 2.952,00 €

2-941214.PD 2-941214.D

1200 x 1600
3.926,00 € 3.299,00 €

2-941216.PD 2-941216.D

1200 x 1800
4.337,00 € 3.645,00 €

2-941218.PD 2-941218.D

1200 x 2000
4.749,00 € 3.993,00 €

2-941220.PD 2-941220.D

1200 x 2200
5.162,00 € 4.340,00 €

2-941222.PD 2-941222.D

Massa Plasmagenitreerd Staal S355J2+N

1200 x 2400
5.573,00 € 4.686,00 €

2-941224.PD 2-941224.D

1400 x 1400
3.994,00 € 3.357,00 €

2-941414.PD 2-941414.D

1400 x 1600
4.476,00 € 3.762,00 €

2-941416.PD 2-941416.D

1400 x 1800
4.956,00 € 4.167,00 €

2-941418.PD 2-941418.D

1400 x 2000
5.437,00 € 4.572,00 €

2-941420.PD 2-941420.D

1400 x 2200
5.917,00 € 4.977,00 €

2-941422.PD 2-941422.D

1400 x 2400
6.398,00 € 5.382,00 €

2-941424.PD 2-941424.D

1500 x 1500
4.492,00 € 3.776,00 €

2-941515.PD 2-941515.D

1500 x 1600
4.750,00 € 3.994,00 €

2-941516.PD 2-941516.D

1500 x 1800
5.266,00 € 4.428,00 €

2-941518.PD 2-941518.D

1500 x 2000
5.781,00 € 4.862,00 €

2-941520.PD 2-941520.D

1500 x 2200
6.297,00 € 5.296,00 €

2-941522.PD 2-941522.D

1500 x 2400
6.811,00 € 5.730,00 €

2-941524.PD 2-941524.D

1500 x 2600
7.327,00 € 6.164,00 €

2-941526.PD 2-941526.D

1500 x 2800
7.842,00 € 6.598,00 €

2-941528.PD 2-941528.D

1500 x 3000
8.358,00 € 7.033,00 €

2-941530.PD 2-941530.D

1600 x 1600
5.025,00 € 4.225,00 €

2-941616.PD 2-941616.D

1600 x 1800
5.575,00 € 4.688,00 €

2-941618.PD 2-941618.D

1600 x 2000
6.125,00 € 5.151,00 €

2-941620.PD 2-941620.D

1600 x 2200
6.675,00 € 5.615,00 €

2-941622.PD 2-941622.D

1600 x 2400
7.225,00 € 6.078,00 €

2-941624.PD 2-941624.D

1600 x 2600
7.773,00 € 6.540,00 €

2-941626.PD 2-941626.D

1600 x 2800
8.323,00 € 7.004,00 €

2-941628.PD 2-941628.D

1600 x 3000
8.873,00 € 7.467,00 €

2-941630.PD 2-941630.D



Bez: Aufspann- und Wechseltischlochplatte - 100 mm Raster
Name: Aufspann- und Wechseltischlochplatte - 100 mm Raster
Tag: Tabelle 3 (Tische) / K-Table_3
Musterseite: Tabelle 3 (Tische) / K-Table_3
Erzeugt am: 2016-07-22 11:45:25
zuletzt geändert am: 2016-07-22 11:45:25
von: ms$xu%pp

de1ad6626452291cf8aae656d9f0ef6f
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TAFEL

Opspan- en wisselplaat - 100 mm raster

Omschrijving:

De opspan- en wisselplaten zijn veelzijdig inzetbaar. 
Hij kan in combinatie met spantafels, manipulatoren, 
lasdraaitafels of als wisselplaat gebruikt worden. Het 
grote voordeel zit in de hoge efficiëntie van de plaat. Het 
eigen geringe gewicht biedt door het dubbele aantal 
gaten en rechtlijnige patroon van de gaten een veelvoud 
van spanmogelijkheden. De bevestiging van de plaat 
geschiedt snel en eenvoudig door spanbouten zoals bij 
alle andere hulpstukken (aanslagen, winkelhaken, enz). 
De zijkanten zijn voorzien van M8 boringen.

Minimale breedte: 600 mm
Maximale lengte: 800 mm
Minimaal oppervlakte: 0,64 m²
Afwijkende afmetingen op aanvraag.
De opspan- en wisselplaats worden gemaakt van 
S355J2+N staal + plasmagenitreerd.

Prijzen voorraad afhankelijk.

Korting:
Vanaf 2 stuks:       5 %
Vanaf 5 stuks:     10 %
Vanaf 10 stuks:   15 %

De opspan- em wisselplaten zijn op aanvraag in 
roestvaststaal te verkrijgen.

Extra draadgaten op aanvraag beschikbaar.

Afbeeldingen van iedere productgroep zijn te vinden 
op www.siegmund.com.Gewicht: circa 137 kg
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TAFEL

Opspan- en wisselplaat - 100 mm raster

Massa Plasmagenitreerd Staal S355J2+N

600 x 800
1.421,00 € 1.184,00 €
2-940608.P 2-940608

600 x 1000
1.617,00 € 1.347,00 €
2-940610.P 2-940610

600 x 1200
1.812,00 € 1.510,00 €
2-940612.P 2-940612

800 x 800
1.682,00 € 1.402,00 €
2-940808.P 2-940808

800 x 1000
1.196,00 € 997,00 €
2-940810.P 2-940810

800 x 1200
2.201,00 € 1.834,00 €
2-940812.P 2-940812

800 x 1400
2.461,00 € 2.051,00 €
2-940814.P 2-940814

800 x 1600
2.721,00 € 2.267,00 €
2-940816.P 2-940816

800 x 1800
2.981,00 € 2.485,00 €
2-940818.P 2-940818

800 x 2000
3.241,00 € 2.701,00 €
2-940820.P 2-940820

800 x 2200
3.500,00 € 2.917,00 €
2-940822.P 2-940822

800 x 2400
3.761,00 € 3.134,00 €
2-940824.P 2-940824

1000 x 1000
2.266,00 € 1.889,00 €
2-941010.P 2-941010

1000 x 1200
2.591,00 € 2.159,00 €
2-941012.P 2-941012

1000 x 1400
2.916,00 € 2.430,00 €
2-941014.P 2-941014

1000 x 1600
3.241,00 € 2.701,00 €
2-941016.P 2-941016

1000 x 1800
3.566,00 € 2.971,00 €
2-941018.P 2-941018

1000 x 2000
3.891,00 € 3.242,00 €
2-941020.P 2-941020

1000 x 2200
4.215,00 € 3.513,00 €
2-941022.P 2-941022

1000 x 2400
4.540,00 € 3.784,00 €
2-941024.P 2-941024

1200 x 1200
2.981,00 € 2.485,00 €
2-941212.P 2-941212

1200 x 1400
3.371,00 € 2.809,00 €
2-941214.P 2-941214

1200 x 1600
3.761,00 € 3.134,00 €
2-941216.P 2-941216

1200 x 1800
4.150,00 € 3.458,00 €
2-941218.P 2-941218

1200 x 2000
4.540,00 € 3.784,00 €
2-941220.P 2-941220

1200 x 2200
4.931,00 € 4.109,00 €
2-941222.P 2-941222

Massa Plasmagenitreerd Staal S355J2+N

1200 x 2400
5.320,00 € 4.433,00 €
2-941224.P 2-941224

1400 x 1400
3.825,00 € 3.188,00 €
2-941414.P 2-941414

1400 x 1600
4.281,00 € 3.567,00 €
2-941416.P 2-941416

1400 x 1800
4.735,00 € 3.946,00 €
2-941418.P 2-941418

1400 x 2000
5.190,00 € 4.325,00 €
2-941420.P 2-941420

1400 x 2200
5.644,00 € 4.704,00 €
2-941422.P 2-941422

1400 x 2400
6.099,00 € 5.083,00 €
2-941424.P 2-941424

1500 x 1500
4.296,00 € 3.580,00 €
2-941515.P 2-941515

1500 x 1600
4.540,00 € 3.784,00 €
2-941516.P 2-941516

1500 x 1800
5.028,00 € 4.190,00 €
2-941518.P 2-941518

1500 x 2000
5.515,00 € 4.596,00 €
2-941520.P 2-941520

1500 x 2200
6.003,00 € 5.002,00 €
2-941522.P 2-941522

1500 x 2400
6.489,00 € 5.408,00 €
2-941524.P 2-941524

1500 x 2600
6.977,00 € 5.814,00 €
2-941526.P 2-941526

1500 x 2800
7.464,00 € 6.220,00 €
2-941528.P 2-941528

1500 x 3000
7.952,00 € 6.627,00 €
2-941530.P 2-941530

1600 x 1600
4.800,00 € 4.000,00 €
2-941616.P 2-941616

1600 x 1800
5.320,00 € 4.433,00 €
2-941618.P 2-941618

1600 x 2000
5.840,00 € 4.866,00 €
2-941620.P 2-941620

1600 x 2200
6.360,00 € 5.300,00 €
2-941622.P 2-941622

1600 x 2400
6.880,00 € 5.733,00 €
2-941624.P 2-941624

1600 x 2600
7.398,00 € 6.165,00 €
2-941626.P 2-941626

1600 x 2800
7.918,00 € 6.599,00 €
2-941628.P 2-941628

1600 x 3000
8.438,00 € 7.032,00 €
2-941630.P 2-941630



Bez: Auflage- und Spannhülse / Abdeckkappe
Name: Auflage- und Spannhülse / Abdeckkappe
Tag: Tabelle 4 (Doppelseite) / K-Table_4
Musterseite: Tabelle 4 (Doppelseite) / K-Table_4
Erzeugt am: 2016-07-22 11:45:25
zuletzt geändert am: 2016-07-22 11:45:25
von: ms$xu%pp

230f868ed6ef4debcbf92bde4467404a
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TAFEL

Oplegstuk en spanelement

Omschrijving:

Oplegstuk en spanelement word aan een klant 
specifieke apparaat geschroefd of gelast en biedt 
de mogelijkheid om een wisselplaat middels 
spanbouten snel te bevestigen.

280500

Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: Artikelnummer

Oplegstuk en spanelement
- gezwart 50 mm 90 mm 1,10 kg 2-280500

21,00 €
�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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TAFEL

Afdekkap

Omschrijving:

De stalen kap wordt gebruikt om een boringsgat 
af te sluiten, waardoor er geen vuil in de 
ongebruikte gaten komt.

280238.1.10

Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: Artikelnummer

Afdekkap / per 10 verpakt
- gezwart
- bescherming tegen vuil in de boringen
- 10 Stuks / 1 M rails

10 mm 30 mm 0,05 kg 2-280238.1.10
20,00 €

�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84



Bez: Inhalt
Name: 
Tag: Kapitel Inhaltsverzeichnis / K-KapContents
Musterseite: Kapitel Inhaltsverzeichnis / K-KapContents
Erzeugt am: 2016-07-22 11:45:25
zuletzt geändert am: 2016-07-22 11:45:25
von: ms$xu%pp

c2348d93763b5dc4c1d8fd5fc3250801
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TAFELPOTEN
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TAFELPOTEN

Standaard poot 650
Pagina 164

Standaard poot 750
Pagina 164

Standaard poot met speciale hoogte 
minmaal 150 mm

Pagina 164
Manchet voor tafelpoot
Pagina 164

Poot in hoogte verstelbaar 450-700
Pagina 166

Poot in hoogte verstelbaar 550-900
Pagina 166

Manchet voor tafelpoot
Pagina 166

Poot met zwenkwiel en rem 650
Pagina 168

Poot in hoogte verstelbaar 
met zwenkwiel en rem 550-750

Pagina 169
Poot met bodemverankering 650
Pagina 170

Poot met bodemverankering 750
Pagina 170

Transportwielen met bevestigingsplaat 
voor 28 en 16 mm systeem

Pagina 172

Verstelbare voet
Pagina 173

Verstelbare voet
Pagina 173

Hydraulische heftafel voor tafel
Pagina 174



Bez: Tischfüße Vorseite
Name: Tischfüße
Tag: Katalog Page Pos / K-PagePos
Musterseite: K-PagePos / K-PagePos
Erzeugt am: 2016-07-22 11:45:25
zuletzt geändert am: 2016-07-22 11:45:25
von: ms$xu%pp

56e66c07f8c2478525d00814c9454472
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TAFELPOTEN

Tafelpoten

MONTEREN VAN 
TAFELPOTEN:

Per poot worden twee cilindrische schroeven in de 
montageplaat bevestigd. Hierna worden de poten 
vastgezet met een aandraaimoment van 150 Nm.

De schroeven zijn bij de levering inbegrepen.

Volg de instructies in de handleiding.

STANDAARD POOT

UITVOERINGEN

Bijzondere maten

Draaglast per 
poot: 
2000kg

Draaglast per 
poot: 
2000kg

Pagina 164

POOT IN HOOGTE VERSTELBAAR

UITVOERINGEN

Bijzondere maten

Draaglast per 
poot: 
2000kg

Draaglast per 
poot: 
2000kg

Pagina 166

POOT MET ZWENKWIEL EN REM

UITVOERINGEN

Bijzondere maten
Draaglast per 
poot: 
800kg

Pagina 168

POOT IN HOOGTE VERSTELBAAR MET ZWENKWIEL EN REM

UITVOERINGEN

Bijzondere maten

Draaglast per 
poot: 
800kg

Pagina 169

POOT MET BODEMVERANKERING

UITVOERINGEN

Bijzondere maten

Draaglast per 
poot: 
2000kg

Draaglast per 
poot: 
2000kg

Pagina 170

Tafelpoot niet voor Basic tafels.
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TAFELPOTEN

DRAAGLAST PER POOT

Het maximaal aanbevolen draagvermogen per poot 
van het 28er systeem bedraagt 800-2.000 kg voor 
alle tafels en pootuitvoering.

Wiskundig zijn hogere belastingen berekend, 
echter is een toelaatbare belasting berekend met 
een veiligheidsmarge.

Wanneer een hogere belasting benodigd is kan 
contact worden opgenomen met de fabrikant.

VOOR MAXIMALE VEILIGHEID:

toelaatbare belastingen:

Verticale werkrichting: 20 kN

1. CILINDERSCHROEF

• met M16 draad
• met Borgring

2. MATERIAAL
• kokerprofiel 90x90 mm
• voor hogere stabiliteit
• poedergecoat

3. VERSTELBARE VOET
• Ø 90 mm
• voor optimale drukverdeling
• massief
• voor meer stabiliteit en nauwkeurigheid

4. DRAADSPINDEL
• met stabiele M24x1,5 fijne draad
• 50 mm fijninstelbaar
• met een moer te beveiligen

Sleutel 20

2.

3.

4.

1.

3.
4.

1.



Bez: Fuß Grundausstattung
Name: Fuß Grundausstattung
Tag: Tabelle 1 (Text, Bild, 3 Spalten) / K-Table_1
Musterseite: Tabelle 1 (Text, Bild, 3 Spalten) / K-Table_1
Erzeugt am: 2016-07-22 11:45:26
zuletzt geändert am: 2016-07-22 11:45:26
von: ms$xu%pp

7b846ec7f4b3162894d44dc2cdc3e48b
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c

50 mm

TAFELPOTEN

Standaard poot

Omschrijving:

De standaard poot is in verschillende lengtes 
leverbaar. Het maximale draagvermogen per poot 
bedraagt 2000 kg. Tevens is de poot 50 mm in 
hoogte fijnverstelbaar.

De manchetten voorkomen vervuiling van het 
schroefdraad. Tevens verhinderen de manchetten de 
kans dat (las)kabels blijven steken achter de poten, 
waardoor de laskabel minder snel beschadigd raakt.

280859

280858.X 280857.X
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TAFELPOTEN

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) Gewicht: Artikelnummer

Standaard poot 650
- 50 mm in hoogte fijnverstelbaar 90 mm 90 mm 650 mm 8,50 kg 2-280858.X

46,00 €
�

Standaard poot 750
- 50 mm in hoogte fijnverstelbaar 90 mm 90 mm 750 mm 9,00 kg 2-280857.X

46,00 €
�

Standaard poot met speciale hoogte minmaal 150 mm
- 50 mm in hoogte fijnverstelbaar 90 mm 90 mm 2-280856.XS

·
�

Andere maten en hoogten op aanvraag
·

�

Manchet voor tafelpoot
- geschikt voor standaard poot / bodemverankering 95 mm 95 mm 100 mm 0,45 kg 2-280859

10,00 €
�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84

Tafelpoot niet voor Basic tafels.



Bez: Fuß höhenverstellbar
Name: Fuß höhenverstellbar
Tag: Tabelle 1 (Text, Bild, 3 Spalten) / K-Table_1
Musterseite: Tabelle 1 (Text, Bild, 3 Spalten) / K-Table_1
Erzeugt am: 2016-07-22 11:45:26
zuletzt geändert am: 2016-07-22 11:45:26
von: ms$xu%pp

5dd087793fbb3614bdf9846edd026967
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c

50 mm

TAFELPOTEN

Poot in hoogte verstelbaar

Omschrijving:

De poot in hoogte verstelbaar 450-700 mm en  
550-900 mm heeft een draagvermogen van 2.000 kg.  
Een tweede borgpen zorgt voor meer stabiliteit. 
Tevens is de poot 50 mm in hoogte verstelbaar.

De manchetten voorkomen vervuiling van het 
schroefdraad. Tevens verhinderen de manchetten de 
kans dat (las)kabels blijven steken achter de poten, 
waardoor de laskabel minder snel beschadigd raakt.

280859.1

280878.X 280877.X
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TAFELPOTEN

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) Gewicht: Artikelnummer

Poot in hoogte verstelbaar 450-700
- 50 mm in hoogte fijnverstelbaar
- Tafelhoogte 650-900 mm instelbaar

90 mm 90 mm 450-700 mm 9,20 kg 2-280878.X
109,00 €

�

Poot in hoogte verstelbaar 550-900
- 50 mm in hoogte fijnverstelbaar
- Tafelhoogte 750-1100 mm instelbaar

90 mm 90 mm 550-900 mm 11,00 kg 2-280877.X
109,00 €

�

Andere afmetingen op aanvraag leverbaar
·

�

Manchet voor tafelpoot
- aluminium
- voor poot in hoogte verstelbaar Systeem 28
- geschikt voor standaard poot / bodemverankering Systeem 22

88 mm 88 mm 150 mm 0,45 kg 2-280859.1
12,00 €

�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84

Tafelpoot niet voor Basic tafels.



Bez: Fuß auf Rolle / Fuß höhenverstellbar
Name: Fuß mit Lenkrolle und Feststellbremse / Fuß höhenverstell-
bar mit Lenkrolle und Feststellbremse
Tag: Tabelle 4 (Doppelseite) / K-Table_4
Musterseite: Tabelle 4 (Doppelseite) / K-Table_4
Erzeugt am: 2016-07-22 11:45:26
zuletzt geändert am: 2016-07-22 11:45:26
von: ms$xu%pp

46cd5c847f3b05af8830a05a0b7eb594
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c

20 mm

TAFELPOTEN

Poot met zwenkwiel en rem

Omschrijving:

De poot met zwenkwiel en rem geeft de tafel 
niet alleen stabiliteit, maar vooral flexibiliteit. 
De zwenkwielen maken het mogelijk om de 
tafel vrij te bewegen.

Door middel van de rem is de tafel direct 
vast te zetten. De zwenkwielen hebben een 
draagvermogen van 800 kg en zijn 20 mm in 
hoogte fijnverstelbaar en de poot heeft een 
verstekte spindel.

280876.X

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) Gewicht: Artikelnummer

Poot met zwenkwiel en rem 650
- 20 mm fijnverstelbaar 90 mm 90 mm 650 mm 9,00 kg 2-280876.X

128,00 €
�

Andere afmetingen op aanvraag leverbaar
·

�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84

Tafelpoot niet voor Basic tafels.
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c

20 mm

TAFELPOTEN

Poot in hoogte verstelbaar met zwenkwiel en rem

Omschrijving:

De poot in hoogte verstelbaar met zwenkwiel 
en rem heeft een draagvermogen van 800 kg. 
Om af te stellen is de poot 20 mm in hoogte 
fijnverstelbaar.

280879.X

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) Gewicht: Artikelnummer

Poot in hoogte verstelbaar met zwenkwiel en rem 550-750
- 20 mm fijnverstelbaar
- tafelhoogte 750-950 mm instelbaar

90 mm 90 mm 550-750 mm 14,70 kg 2-280879.X
149,00 €

�

Andere afmetingen op aanvraag leverbaar
·

�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84

Tafelpoot niet voor Basic tafels.



Bez: Fuß mit Bodenverankerung
Name: Fuß mit Bodenverankerung
Tag: Tabelle 1 (Text, Bild, 3 Spalten) / K-Table_1
Musterseite: Tabelle 1 (Text, Bild, 3 Spalten) / K-Table_1
Erzeugt am: 2016-07-22 11:45:26
zuletzt geändert am: 2016-07-22 11:45:26
von: ms$xu%pp

1966b6388befa6de0648b46c5bfd417c
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c

50 mm

TAFELPOTEN

Poot met bodemverankering

Omschrijving:

De poot met bodemverankering heeft een 
draagvermogen van 2.000 kg en is 50 mm in hoogte 
fijnverstelbaar. De bodemverankering maakt het 
mogelijk om de tafel met de vloer te verankeren 
waardoor de tafel stabieler staat.

De manchetten voorkomen vervuiling van het 
schroefdraad. Tevens verhinderen de manchetten de 
kans dat (las)kabels blijven steken achter de poten, 
waardoor de laskabel minder snel beschadigd raakt.

280868 280859

280874.X 280875.X
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TAFELPOTEN

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: Artikelnummer

Poot met bodemverankering 650
- 50 mm in hoogte fijnverstelbaar
- Andere afmetingen op aanvraag leverbaar

90 mm 90 mm 650 mm 8,50 kg 2-280874.X
98,00 €

�

Poot met bodemverankering 750
- 50 mm in hoogte fijnverstelbaar
- Andere afmetingen op aanvraag leverbaar

90 mm 90 mm 750 mm 9,00 kg 2-280875.X
98,00 €

�

Andere afmetingen op aanvraag leverbaar
·

�

Plaat voor bodemverankering
- Uitwisselbaar met de voetplaat van de standaard poot en de in hoogte verstelbare poot 130 mm 130 mm 3,00 kg 2-280868

41,00 €
�

Zwaarlast oogbout
- 1 set = 3 schroeven + 3 pluggen 0,40 kg 2-280869

16,00 €
�

Manchet voor tafelpoot
- geschikt voor standaard poot / bodemverankering 95 mm 95 mm 100 mm 0,45 kg 2-280859

10,00 €
�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84

Tafelpoot niet voor Basic tafels.



Bez: Befestigungsplatte mit Rolle / Fußteller
Name: Befestigungsplatte mit Rolle / Fußteller
Tag: Tabelle 4 (Doppelseite) / K-Table_4
Musterseite: Tabelle 4 (Doppelseite) / K-Table_4
Erzeugt am: 2016-07-22 11:45:26
zuletzt geändert am: 2016-07-22 11:45:26
von: ms$xu%pp

e82aa21fc57fbc75eba1acc7f597cf5a
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b

a

c

TAFELPOTEN

Transportwielen met bevestigingsplaat

Omschrijving:

De transportwielen met bevestigingsplaat worden 
met spanbouten direct aan de zijwand van een 
Professional/Professional Extreme tafel gemonteerd.

280867

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) Gewicht: Artikelnummer

Transportwielen met bevestigingsplaat
- 50 mm in hoogte fijnverstelbaar
- voor 28 en 16 mm systeem

450 mm 205 mm 300 mm 36,00 kg 2-280867
369,00 €

�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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TAFELPOTEN

Verstelbare voet

Omschrijving:

Deze verstelbare voet is ontwikkeld voor het 
gebruik in combinatie met verbindingsramen, 
ook bestaat de mogelijkheid om deze voet in 
alle 28 mm boringen te gebruiken. Als men deze 
verstelbare voeten wil gebruiken in combinatie 
met het 28 mm Professional systeem dan dient 
men dat bij bestelling aan te geven.

280855.X 160855.X

Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: Artikelnummer

Verstelbare voet
- 50 mm in hoogte fijnverstelbaar
- M24x1,5 draad voor fijninstelling
- voor verbindingsramen

130 mm 90 mm 1,00 kg 2-280855.X
30,00 €

�

Verstelbare voet
- 40 mm in hoogte fijnverstelbaar
- M16x1,5 draad voor fijninstelling
- voor 28 mm systeem

100 mm 70 mm 0,40 kg 2-160855.X
27,00 €

�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84



Bez: Hubbühne
Name: Hubbühne
Tag: Tabelle 1 (Text, Bild, 3 Spalten) / K-Table_1
Musterseite: Tabelle 1 (Text, Bild, 3 Spalten) / K-Table_1
Erzeugt am: 2016-07-22 11:45:26
zuletzt geändert am: 2016-07-22 11:45:26
von: ms$xu%pp

afc31e3dbe9052b9007aa9bebc009a35

174

TAFELPOTEN

Hydraulische heftafel

Omschrijving:

De heftafel biedt u de mogelijkheid om een zo 
ergonomisch mogelijke werkhoogte te creeëren 
in alle omstandigheden. De heftafel is dusdanig 
geconstrueerd dat zelfs bij onregelmatige belasting 
de heftafel toch stabiel blijft. 

Heftafels met een hoger draagvermogen bij 
bepaalde afmetingen van het blad zijn op aanvraag 
mogelijk.

De bediening en stroomvoorzieningskabels zijn 
3 meter. De basis hoogte van het hefplatform 
is de minimum hoogte. De maximale hoogte is 
afhankelijk van de basishoogte en de arbeidsslag.
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TAFELPOTEN

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) Gewicht: Artikelnummer

Hydraulische heftafel
- voor tafel 280010
- hefvermogen 1000 kg / hefhoogte 925 mm

990 mm 990 mm 235 mm 210,00 kg 5-289084
4.483,00 €

�

Hydraulische heftafel
- voor tafel 280025
- hefvermogen 1000 kg / hefhoogte 700 mm

1190 mm 790 mm 200 mm 270,00 kg 5-289905
3.706,00 €

�

Hydraulische heftafel
- voor tafel 280015
- hefvermogen 2000 kg / hefhoogte 700 mm

1190 mm 1190 mm 200 mm 300,00 kg 5-289239
5.291,00 €

�

Hydraulische heftafel
- voor tafel 280035
- hefvermogen 2000 kg / hefhoogte 800 mm

1490 mm 990 mm 200 mm 450,00 kg 5-289132
4.153,00 €

�

Hydraulische heftafel
- voor tafel 280050
- hefvermogen 2000 kg / hefhoogte 800 mm

1490 mm 1490 mm 280 mm 530,00 kg 5-289088
5.528,00 €

�

Hydraulische heftafel
- voor tafel 280020
- hefvermogen 2000 kg / hefhoogte 1000 mm

1990 mm 990 mm 230 mm 580,00 kg 5-289085
4.619,00 €

�

Hydraulische heftafel
- voor tafel 280060
- hefvermogen 2000 kg / hefhoogte 1000 mm

1990 mm 1190 mm 280 mm 800,00 kg 5-289893
6.409,00 €

�

Hydraulische heftafel
- voor tafel 280045
- hefvermogen 3000 kg / hefhoogte 1000 mm

1990 mm 1990 mm 350 mm 900,00 kg 5-289897
8.013,00 €

�

Hydraulische heftafel
- voor tafel 280030
- hefvermogen 2000 kg / hefhoogte 1300 mm

2390 mm 1190 mm 280 mm 800,00 kg 5-289367
4.484,00 €

�

Hydraulische heftafel
- voor tafel 280040
- hefvermogen 3000 kg / hefhoogte 1600 mm

2990 mm 1490 mm 350 mm 1200,00 kg 5-289087
7.458,00 €

�

Hydraulische heftafel
- voor tafel 280055
- hefvermogen 5000 kg / hefhoogte 1600 mm

3990 mm 1990 mm 460 mm 2200,00 kg 5-289089
11.906,00 €

�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84

De hoogte kan om technische redenen variëren.
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AANSLAGEN

Excentrische aanslag Ø 60
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AANSLAGEN
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178

AANSLAGEN

Excentrische aanslag

Omschrijving:

De excentrische aanslagen zijn uitermate 
geschikt om elementen door middel van een 
simpele draaibeweging geleidelijk af te stellen. 
Een ander voordeel van deze aanslagen is dat 
ze weinig plaats in nemen.

280403

280401 280402
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AANSLAGEN

= Krasbestendigheid = Bescherming tegen 
lasspetters = Corrosiebescherming

Ø: (o) MS: (d) Gewicht: Artikelnummer

Excentrische aanslag Ø 60
- genitreerd
- voor kleine tussenruimtes

60 mm 25 mm 0,42 kg 2-280401.N
17,00 €

�

Excentrische aanslag Ø 60 met M10 draad
- genitreerd
- voor massa aansluiting

60 mm 25 mm 0,41 kg 2-280402.N
20,00 €

�

Excentrische aanslag Ø 100
- genitreerd
- toepasbaar als steunpunt

100 mm 25 mm 1,40 kg 2-280403.N
20,00 €

�

MS=Materiaaldikte; � = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84



Bez: Flex-Anschlag Aluminium / Stahl
Name: Flex-Anschlag Aluminium / Stahl
Tag: Tabelle 1 (Text, Bild, 3 Spalten) / K-Table_1
Musterseite: Tabelle 1 (Text, Bild, 3 Spalten) / K-Table_1
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zuletzt geändert am: 2018-04-11 13:24:09
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d1

a

b
d

f

AANSLAGEN

Flex-aanslag aluminium / Staal

Omschrijving:

De flex-aanslag aluminium is uitermate licht van 
gewicht en door het sleufgat zeer nauwkeurig te 
positioneren. Door de ronding aan een zijde is de 
aanslag in vele opstellingen te positioneren en biedt 
daarmee een veelvoud aan opspanmogelijkheden.

De flex-aanslag van staal is zeer sterk en door het 
sleufgat zeer nauwkeurig te positioneren. Door 
de ronding aan een zijde is de aanslag in vele 
opstellingen te positioneren en biedt daarmee een 
veelvoud aan opspanmogelijkheden.

280417 280418

280412 280416
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AANSLAGEN

= aluminium

Lengte: (a) Breedte: (b) MS: (d) WS: (d1) VB: (f) Gewicht: Artikelnummer

Flex-aanslag 25x156
- aluminium 156 mm 52 mm 25 mm 12 mm 100 mm 0,30 kg 2-280412

18,00 €
�

Flex-aanslag 25x140
- verzinkt 140 mm 40 mm 25 mm 6 mm 100 mm 0,37 kg 2-280416

18,00 €
�

Flex-aanslag 50x182
- lange bouten vereist
- verzinkt

182 mm 36 mm 50 mm 6 mm 150 mm 0,65 kg 2-280417
28,00 €

�

Flex-aanslag 50x140
- lange bouten vereist
- verzinkt

140 mm 40 mm 50 mm 6 mm 100 mm 0,75 kg 2-280418
25,00 €

�

MS=Materiaaldikte; WS=Wanddikte; VB=Instelbereik; � = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84



Bez: Universal-Anschlag 150 L / 200 L / 250 L
Name: Universal-Anschlag 150 L / 200 L / 250 L
Tag: Tabelle 1 (Text, Bild, 3 Spalten) / K-Table_1
Musterseite: Tabelle 1 (Text, Bild, 3 Spalten) / K-Table_1
Erzeugt am: 2016-07-22 11:45:28
zuletzt geändert am: 2018-04-11 17:29:17
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00b630b24d3ffe60835f7be876c2df9e

182

a

bd

AANSLAGEN

Universele aanslag 150 L / 200 L / 250 L

Omschrijving:

De universele aanslag 150 L maakt het mogelijk 
om door het sleufgat elk element zo nauwkeurig 
mogelijk op te spannen. Deze aanslag heeft een 
bereik van 0-100 mm.

Verchroomde versie uitermate geschikt voor gebruik 
op meettafels daarnaast ook bij TIG lassen en 
Alumium verlassingen.

280410.2.N

280410.C 280410.1.N

280410.N 280410.A
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AANSLAGEN

= Krasbestendigheid = Schaalverdeling = Bescherming tegen 
lasspetters = Corrosiebescherming = aluminium

Lengte: (a) Breedte: (b) MS: (d) VB: (f) Gewicht: Artikelnummer

Universele aanslag 150 L
- genitreerd
- seriematig met aan beide zijden schaalverdeling

150 mm 50 mm 25 mm 100 mm 0,78 kg 2-280410.N
29,00 €

�

Universele aanslag 150 L
- aluminium 150 mm 50 mm 25 mm 100 mm 0,30 kg 2-280410.A

32,00 €
�

Universele aanslag 150 L
- verchroomd, Levertijd circa 10 weken 150 mm 50 mm 25 mm 100 mm 0,78 kg 2-280410.C

30,00 €
�

Universele aanslag 200 L
- genitreerd
- seriematig met aan beide zijden schaalverdeling

200 mm 50 mm 25 mm 150 mm 1,00 kg 2-280410.1.N
35,00 €

�

Universele aanslag 250 L
- genitreerd
- seriematig met aan beide zijden schaalverdeling

250 mm 50 mm 25 mm 200 mm 1,20 kg 2-280410.2.N
37,00 €

�

MS=Materiaaldikte; VB=Instelbereik; � = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84



Bez: Universal-Anschlag 225 L / 225 L FDS
Name: Universal-Anschlag 225 L / 225 L FDS
Tag: Tabelle 4 (Doppelseite) / K-Table_4
Musterseite: Tabelle 4 (Doppelseite) / K-Table_4
Erzeugt am: 2016-07-22 11:45:28
zuletzt geändert am: 2018-04-11 17:25:40
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184

a

bd

AANSLAGEN

Universele aanslag 225 L

Omschrijving:

De universele aanslag 225 L is door de 
combinatie van een sleufgat (met een 
verstelbereik van 0-100 mm) en systeemboring 
zowel vast- als variabel verstelbaar. Bovendien 
is deze aanslag bijzonder goed geschikt bij het 
gebruik van prisma’s en adapters.

Verchroomde versie uitermate geschikt voor 
gebruik op meettafels daarnaast ook bij TIG 
lassen en Alumium verlassingen.

280420.C

280420.N 280420.A

= Krasbestendigheid = Schaalverdeling = Bescherming tegen 
lasspetters = Corrosiebescherming = aluminium

Lengte: (a) Breedte: (b) MS: (d) VB: (f) Gewicht: Artikelnummer

Universele aanslag 225 L
- genitreerd
- seriematig met aan beide zijden schaalverdeling

225 mm 50 mm 25 mm 100 mm 1,40 kg 2-280420.N
45,00 €

�

Universele aanslag 225 L
- aluminium 225 mm 50 mm 25 mm 100 mm 0,55 kg 2-280420.A

45,00 €
�

Universele aanslag 225 L
- verchroomd, Levertijd circa 10 weken 225 mm 50 mm 25 mm 100 mm 1,40 kg 2-280420.C

45,00 €
�

MS=Materiaaldikte; VB=Instelbereik; � = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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AANSLAGEN

Universele aanslag 225 L FDS

Omschrijving:

De universele aanslag 225 L FDS is in tegenstelling 
tot de normale 225 L aanslag uitgerust met 
een verend drukstuk. Daardoor is de 225 L FDS 
uitermate goedgeschikt voor het opspannen van 
platen en vormdelen. Dankzij het verend drukstuk 
behoeft het werkstuk geen verdere fixering, Zodat 
men geen rekening dient te houden met zware 
laswerkzaamheden. Het sleufgat heeft een bereik 
van 0-100 mm.

Typische toepassing: Serieproductie.

280421

= Schaalverdeling

Lengte: (a) Breedte: (b) MS: (d) VB: (f) Gewicht: Artikelnummer

Universele aanslag 225 L FDS
- met verend drukstuk
- gezwart
- seriematig met aan beide zijden schaalverdeling

225 mm 50 mm 25 mm 100 mm 1,40 kg 2-280421
45,00 €

�

MS=Materiaaldikte; VB=Instelbereik; � = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84



Bez: Universal-Anschlag 100 / 150 / 250
Name: Universal-Anschlag 100 / 150 / 250
Tag: Tabelle 1 (Text, Bild, 3 Spalten) / K-Table_1
Musterseite: Tabelle 1 (Text, Bild, 3 Spalten) / K-Table_1
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zuletzt geändert am: 2016-07-22 11:45:28
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5b00a0bddf315e93ec4174a0ee0cb703
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AANSLAGEN

Universele aanslag 100 / 150 / 250

Omschrijving:

De universele aanslag is door de twee 
systeemboringen verstelbaar. De afstand tussen 
de boringen bedraagt 50 mm.

Verchroomde versie uitermate geschikt voor 
gebruik op meettafels daarnaast ook bij TIG 
lassen en Alumium verlassingen.

280409 280409.C

280408 280408.C

280407 280407.C
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AANSLAGEN

= Krasbestendigheid = Bescherming tegen 
lasspetters = Corrosiebescherming

Lengte: (a) Breedte: (b) MS: (d) Gewicht: Artikelnummer

Universele aanslag 100
- 2 systeemboringen
- genitreerd

100 mm 50 mm 25 mm 0,75 kg 2-280407.N
19,00 €

�

Universele aanslag 100
- 2 systeemboringen
- verchroomd, Levertijd circa 10 weken

100 mm 50 mm 25 mm 0,75 kg 2-280407.C
22,00 €

�

Universele aanslag 150
- 3 systeemboringen
- genitreerd

150 mm 50 mm 25 mm 1,10 kg 2-280408.N
24,00 €

�

Universele aanslag 150
- 3 systeemboringen
- verchroomd, Levertijd circa 10 weken

150 mm 50 mm 25 mm 1,10 kg 2-280408.C
29,00 €

�

Universele aanslag 250
- 5 systeemboringen
- genitreerd

250 mm 50 mm 25 mm 1,80 kg 2-280409.N
35,00 €

�

Universele aanslag 250
- 5 systeemboringen
- verchroomd, Levertijd circa 10 weken

250 mm 50 mm 25 mm 1,80 kg 2-280409.C
49,00 €

�

MS=Materiaaldikte; � = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84



Bez: Universal-Anschlag 325 L / 525 L / 300 / 500
Name: Universal-Anschlag 325 L / 525 L / 300 / 500
Tag: Tabelle 4 (Doppelseite) / K-Table_4
Musterseite: Tabelle 4 (Doppelseite) / K-Table_4
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5afa4ca6aefa297882c7c96be240e379
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AANSLAGEN

Universele aanslag 300 / 500

Omschrijving:

De universele aanslag 300 is speciaal ontwikkeld 
voor de uitbreiding van aanslagvlakken. Door 
de drievoudige systeemboring en het sleufgat 
met een verstelbereik van 0-100 mm ontstaan 
verschillende vaste en variabele opspan 
mogelijkheden.

De universele aanslag 500 is speciaal ontwikkeld 
voor het uitbreiden van aanslagvlakken.  
De combinatie van de zevenvoudige 
systeemboring en het sleufgat met een 
verstelbereik van 0-100 mm ontstaan zowel  
vaste als variabele opspanmogelijkheden.

Verchroomde versie uitermate geschikt voor 
gebruik op meettafels daarnaast ook bij TIG lassen 
en Alumium verlassingen.

280427.N

280426.N 280426.C

= Krasbestendigheid = Bescherming tegen 
lasspetters = Corrosiebescherming

Lengte: (a) Breedte: (b) MS: (d) VB: (f) Gewicht: Artikelnummer

Universele aanslag 300
- 3 systeemboringen
- genitreerd

300 mm 50 mm 25 mm 100 mm 1,85 kg 2-280426.N
45,00 €

�

Universele aanslag 300
- 3 systeemboringen
- verchroomd, Levertijd circa 10 weken

300 mm 50 mm 25 mm 100 mm 1,85 kg 2-280426.C
56,00 €

�

Universele aanslag 500
- 7 systeemboringen
- genitreerd

500 mm 50 mm 25 mm 100 mm 3,30 kg 2-280427.N
59,00 €

�

MS=Materiaaldikte; VB=Instelbereik; � = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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Universele aanslag 325 L / 525 L

Omschrijving:

De universele aanslag 325 L / 525 L maakt door 
de combinatie van drie systeemboringen en een 
sleufgat vaste en variabele opspanmogelijkheden 
mogelijk. De aanslag heeft een bereik van 100 mm.

Verchroomde versie uitermate geschikt voor gebruik 
op meettafels daarnaast ook bij TIG lassen en 
Alumium verlassingen.

280424.C

280422.N 280424

= Krasbestendigheid = Bescherming tegen 
lasspetters = Corrosiebescherming

Lengte: (a) Breedte: (b) MS: (d) VB: (f) Gewicht: Artikelnummer

Universele aanslag 325 L
- 3 systeemboringen
- genitreerd

325 mm 50 mm 25 mm 100 mm 2,10 kg 2-280422.N
45,00 €

�

Universele aanslag 525 L
- 7 systeemboringen
- genitreerd

525 mm 50 mm 25 mm 100 mm 3,50 kg 2-280424.N
57,00 €

�

Universele aanslag 525 L
- 7 systeemboringen
- verchroomd, Levertijd circa 10 weken

525 mm 50 mm 25 mm 100 mm 3,50 kg 2-280424.C
67,00 €

�

MS=Materiaaldikte; VB=Instelbereik; � = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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Universele aanslag 500 S

Omschrijving:

De universele aanslag 500 S is speciaal ontwikkeld 
voor grotere bouwdelen. Door de combinatie van 
boringen en het sleufgat met een verstelbereik van 
0-200 mm ontstaan er diverse vaste en variabele 
opspanmogelijkheden.

Verchroomde versie uitermate geschikt voor gebruik 
op meettafels daarnaast ook bij TIG lassen en 
Alumium verlassingen.

280430.N 280430.C

= Krasbestendigheid = Bescherming tegen 
lasspetters = Corrosiebescherming

Lengte: (a) Breedte: (b) MS: (d) VB: (f) Gewicht: Artikelnummer

Universele aanslag 500 S
- 5 systeemboringen
- genitreerd

500 mm 100 mm 25 mm 200 mm 7,90 kg 2-280430.N
59,00 €

�

Universele aanslag 500 S
- 5 systeemboringen
- verchroomd, Levertijd circa 10 weken

500 mm 100 mm 25 mm 200 mm 7,90 kg 2-280430.C
182,00 €

�

MS=Materiaaldikte; VB=Instelbereik; � = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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Universele aanslag 750 S

Omschrijving:

De universele aanslag 750 S is speciaal ontwikkeld 
voor grotere bouwdelen. Door de combinatie van 
boringen en het sleufgat met een verstelbereik van 
0-200 mm ontstaan er diverse vaste en variabele 
opspanmogelijkheden.

Verchroomde versie uitermate geschikt voor 
gebruik op meettafels daarnaast ook bij TIG lassen 
en Alumium verlassingen.

280432 280432.C

= Krasbestendigheid = Bescherming tegen 
lasspetters = Corrosiebescherming

Lengte: (a) Breedte: (b) MS: (d) VB: (f) Gewicht: Artikelnummer

Universele aanslag 750 S
- 10 systeemboringen
- genitreerd

750 mm 100 mm 25 mm 200 mm 12,10 kg 2-280432.N
73,00 €

�

Universele aanslag 750 S
- 10 systeemboringen
- verchroomd, Levertijd circa 10 weken

750 mm 100 mm 25 mm 200 mm 12,10 kg 2-280432.C
229,00 €

�

MS=Materiaaldikte; VB=Instelbereik; � = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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Universele aanslag 1000 S

Omschrijving:

De universele aanslag 1000 S is speciaal 
ontwikkeld voor grotere bouwdelen. Door de 
combinatie van boringen en het sleufgat met een 
verstelbereik van 0-200 mm ontstaan er diverse 
vaste en variabele opspanmogelijkheden.

Verchroomde versie uitermate geschikt voor 
gebruik op meettafels daarnaast ook bij TIG 
lassen en Alumium verlassingen.

280434.N 280434.C

= Krasbestendigheid = Bescherming tegen 
lasspetters = Corrosiebescherming

Lengte: (a) Breedte: (b) MS: (d) VB: (f) Gewicht: Artikelnummer

Universele aanslag 1000 S
- 15 systeemboringen
- genitreerd

1000 mm 100 mm 25 mm 200 mm 16,30 kg 2-280434.N
83,00 €

�

Universele aanslag 1000 S
- 15 systeemboringen
- verchroomd, Levertijd circa 10 weken

1000 mm 100 mm 25 mm 200 mm 16,30 kg 2-280434.C
299,00 €

�

MS=Materiaaldikte; VB=Instelbereik; � = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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Graden instelsjabloon

Omschrijving:

Middels een gradenmeter kan een hoek 
in stappen van 10° of traploos van 0-90° 
worden ingesteld. De gradenmeter heeft een 
schaalverdeling van 1°.

280455.N

= Krasbestendigheid = Bescherming tegen 
lasspetters = Corrosiebescherming

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) Ø: (o) MS: (d) Gewicht: Artikelnummer

Graden instelsjabloon
- genitreerd
- inclusief 2x verbindingsstuk

250 mm 250 mm 5 mm 1,50 kg 2-280455.N
42,00 €

�

Verbindingsstuk
- gezwart 20 mm 35 mm 0,05 kg 2-280538

6,00 €
�

MS=Materiaaldikte; � = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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Platte winkelhaak 175

Omschrijving:

De winkelhaak 175 is door de combinatie van 
drie boringen en een sleufgat vast en variabel 
verstelbaar. Over een lengte van 100 mm  
is de platte winkelhaak vrij verstelbaar.  
De tweezijdigheid levert een veelvoud aan 
aanslag- en opspanmogelijkheden op.

Verchroomde versie uitermate geschikt voor 
gebruik op meettafels daarnaast ook bij TIG 
lassen en Alumium verlassingen.

280445 280445.C

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) MS: (d) Gewicht: Artikelnummer

Platte winkelhaak 175 klein
- 3 systeemboringen
- gezwart

175 mm 175 mm 50 mm 25 mm 1,85 kg 2-280445
63,00 €

�

Platte winkelhaak 175 klein
- 3 systeemboringen
- verchroomd, Levertijd circa 10 weken

175 mm 175 mm 50 mm 25 mm 1,85 kg 2-280445.C
76,00 €

�

MS=Materiaaldikte; � = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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Platte winkelhaak 500

Omschrijving:

De winkelhaak 500 is door de combinatie  
van vijf boringen en drie sleufgaten vast en 
variabel verstelbaar. Over een lengte van  
200 mm is de platte winkelhaak vrij verstelbaar. 
De tweezijdigheid levert een veelvoud aan 
aanslag- en opspanmogelijkheden op.

280444

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) MS: (d) Gewicht: Artikelnummer

Platte winkelhaak 500 groot
- 5 systeemboringen
- gezwart

500 mm 375 mm 100 mm 25 mm 12,00 kg 2-280444
89,00 €

�

MS=Materiaaldikte; � = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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Aanslag- en winkelhaak 75 L

Omschrijving:

De aanslag- en winkelhaak 75 L kan als aanslag voor 
grote profielen ingezet worden. In combinatie met 
de winkelhaak 175 WL (artikelnummer 280111.N) 
creëert u met deze aanslag- en winkelhaak een hoek 
van 90°.

Verchroomde versie uitermate geschikt voor gebruik 
op meettafels daarnaast ook bij TIG lassen en 
Alumium verlassingen.

280105 280105.C

= Krasbestendigheid = Bescherming tegen 
lasspetters = Corrosiebescherming

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) MS: (d) Gewicht: Artikelnummer

Aanslag- en winkelhaak 75 L
- genitreerd 75 mm 50 mm 75 mm 25 mm 1,00 kg 2-280105.N

37,00 €
�

Aanslag- en winkelhaak 75 L
- verchroomd, Levertijd circa 10 weken 75 mm 50 mm 75 mm 25 mm 1,00 kg 2-280105.C

47,00 €
�

MS=Materiaaldikte; � = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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Bevestigingshaak

Omschrijving:

De bevestigingshaak kan als aanslag of 
bevestiging voor winkelhaken gebruikt worden. 
Ook bestaat de mogelijkheid om middels de 
bevestigingshaak tafels met een onderraam of 
fundatierails te verbinden. Hiervoor dient gebruik 
te worden gemaakt van verzonken bouten 
(artikelnummer 280528) of snelspanbouten 
(artikelnummer 280510).

280107

= Krasbestendigheid = Bescherming tegen 
lasspetters = Corrosiebescherming

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) MS: (d) Gewicht: Artikelnummer

Bevestigingshaak
- genitreerd 75 mm 150 mm 75 mm 25 mm 2,90 kg 2-280107.N

93,00 €
�

MS=Materiaaldikte; � = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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Aanslag- en winkelhaak 175 SL

Omschrijving:

De aanslag- en winkelhaak 175 SL / 175 ML kan als 
aanslag voor grote werkstukken worden ingezet. 
Teven is het als verstelbare winkelhaak te gebruiken 
door de combinatie van vaste boringen en een 
sleufgat. Door de aanslag- en winkelhaak 175 SL / 
175 ML te combineren met andere aanslagen- en 
winkelhaken creëert u een aanslag welke in hoogte 
verstelbaar is.

Verchroomde versie uitermate geschikt voor gebruik 
op meettafels daarnaast ook bij TIG lassen en 
Alumium verlassingen.

280109.1.N 280109.1.C

280109.N 280109.C

= Krasbestendigheid = Schaalverdeling = Bescherming tegen 
lasspetters = Corrosiebescherming

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) MS: (d) Gewicht: Artikelnummer

Aanslag- en winkelhaak 175 SL
- genitreerd
- seriematig met aan beide zijden schaalverdeling

175 mm 50 mm 75 mm 25 mm 1,40 kg 2-280109.N
61,00 €

�

Aanslag- en winkelhaak 175 SL
- verchroomd, Levertijd circa 10 weken
- seriematig met aan beide zijden schaalverdeling

175 mm 50 mm 75 mm 25 mm 1,40 kg 2-280109.C
72,00 €

�

Aanslag- en winkelhaak 175 ML
- genitreerd
- seriematig met aan beide zijden schaalverdeling

175 mm 50 mm 125 mm 25 mm 1,80 kg 2-280109.1.N
65,00 €

�

Aanslag- en winkelhaak 175 ML
- verchroomd, Levertijd circa 10 weken
- seriematig met aan beide zijden schaalverdeling

175 mm 50 mm 125 mm 25 mm 1,80 kg 2-280109.1.C
79,00 €

�

MS=Materiaaldikte; � = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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Aanslag- en winkelhaak 275 L

Omschrijving:

De aanslag- en winkelhaak 275 L kan als aanslag 
voor grote werkstukken worden ingezet. Tevens is 
deze als verstelbare winkelhaak te gebruiken door 
de combinatie van vaste boringen en een sleufgat.

Verchroomde versie uitermate geschikt voor gebruik 
op meettafels daarnaast ook bij TIG lassen en 
Alumium verlassingen.

280112 280112.C

= Krasbestendigheid = Schaalverdeling = Bescherming tegen 
lasspetters = Corrosiebescherming

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) MS: (d) Gewicht: Artikelnummer

Aanslag- en winkelhaak 275 L
- genitreerd
- seriematig met aan beide zijden schaalverdeling

175 mm 50 mm 275 mm 25 mm 2,80 kg 2-280112.N
84,00 €

�

Aanslag- en winkelhaak 275 L
- verchroomd, Levertijd circa 10 weken
- seriematig met aan beide zijden schaalverdeling

175 mm 50 mm 275 mm 25 mm 2,80 kg 2-280112.C
121,00 €

�

MS=Materiaaldikte; � = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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Aanslag- en winkelhaak 175 L

Omschrijving:

De aanslag- en winkelhaak 175 L kan als 
aanslag voor grote werkstukken worden ingezet. 
Tevens is het als verstelbare winkelhaak te 
gebruiken door de combinatie van vaste boringen 
en een sleufgat. Door de aanslag- en winkelhaak 
175 L te combineren met de aanslag 75 L 
(artikelnummer 280105.N) en de aanslag- en 
winkelhaak 175 SL (artikelnummer 280109.N) 
winkelhaken creëert u een aanslag die in hoogte 
verstelbaar is.

Verchroomde versie uitermate geschikt voor 
gebruik op meettafels daarnaast ook bij TIG lassen 
en Alumium verlassingen.

280110.G 280110.C

280110.N 280110.A
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= Krasbestendigheid = Schaalverdeling = Bescherming tegen 
lasspetters = Corrosiebescherming = aluminium

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) MS: (d) Gewicht: Artikelnummer

Aanslag- en winkelhaak 175 L
- boring / sleufgat
- genitreerd
- seriematig met aan beide zijden schaalverdeling

175 mm 50 mm 175 mm 25 mm 1,95 kg 2-280110.N
77,00 €

�

Aanslag- en winkelhaak 175 L
- boring / sleufgat
- gietijzer / gezwart

175 mm 50 mm 175 mm 25 mm 1,90 kg 2-280110.G
71,00 €

�

Aanslag- en winkelhaak 175 L
- boring / sleufgat
- aluminium

175 mm 50 mm 175 mm 25 mm 0,80 kg 2-280110.A
87,00 €

�

Aanslag- en winkelhaak 175 L
- boring / sleufgat
- verchroomd, Levertijd circa 10 weken

175 mm 50 mm 175 mm 25 mm 2,10 kg 2-280110.C
87,00 €

�

MS=Materiaaldikte; � = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84



204

d

b
a

c

SPANHAKEN

Aanslag- en winkelhaak 175 WL / 175 VL / 275 WL

Omschrijving:

De aanslag- en winkelhaak 175 WL (artikelnummer 
280111.N) kan als aanslag voor grote werkstukken 
worden ingezet. Tevens is het als verstelbare 
winkelhaak te gebruiken door de combinatie van 
vaste boringen en een sleufgat.

De aanslag- en winkelhaak 175 VL (artikelnummer 
280113.N) is als vaste winkelhaak te gebruiken 
door de boringsgaten en het ontbreken van een 
sleufgat. Door de verbinding van de aanslag- en 
winkelhaak 75 L (artikelnummer 280105.N) 
i.c.m. 175 SL (artikelnummer 280109.N) kan een 
hoogteverstelbare steun gevormd worden.

De aanslag- en winkelhaak 275 WL (artikelnummer 
280115.N) is als verstelbare winkelhaak in te zetten 
door zijn combinatie van boringen en sleufgat, en is 
daarnaast zeer geschikt voor grotere werkstukken.

280115

280111 280113

= Krasbestendigheid = Bescherming tegen 
lasspetters = Corrosiebescherming

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) MS: (d) Gewicht: Artikelnummer

Aanslag- en winkelhaak 175 WL
- sleufgat / sleufgat 100
- genitreerd
- in elke richting flexibel

175 mm 50 mm 175 mm 25 mm 1,80 kg 2-280111.N
77,00 €

�

Aanslag- en winkelhaak 175 VL
- boring / boring
- genitreerd

175 mm 50 mm 175 mm 25 mm 2,40 kg 2-280113.N
71,00 €

�

Aanslag- en winkelhaak 275 WL
- boring / sleufgat 200
- genitreerd

275 mm 50 mm 175 mm 25 mm 2,50 kg 2-280115.N
84,00 €

�

Verchroomde versie op aanvraag
·

�

MS=Materiaaldikte; � = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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Aanslag- en winkelhaak 200 L

Omschrijving:

Deze aanslag- en winkelhaak 200 L is door het 
sleufgat en boringen als verstelbare winkelhaak 
te gebruiken. Door het extra steunvlak is 
het mogelijk de winkelhaak ook als steun te 
gebruiken. Door de constructie van de aanslag- 
winkelhaak 200 L is deze uitermate geschikt voor 
grote en ware werkstukken.

280114.N 280114.C

= Krasbestendigheid = Schaalverdeling = Bescherming tegen 
lasspetters = Corrosiebescherming

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) MS: (d) Gewicht: Artikelnummer

Aanslag- en winkelhaak 200 L
- genitreerd
- seriematig met aan beide zijden schaalverdeling

175 mm 50 mm 200 mm 25 mm 2,71 kg 2-280114.N
94,00 €

�

Aanslag- en winkelhaak 200 L
- verchroomd, Levertijd circa 10 weken 175 mm 50 mm 200 mm 25 mm 2,71 kg 2-280114.C

98,00 €
�

MS=Materiaaldikte; � = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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Aanslag- en winkelhaak 300 G / 500 G / 750 G

Omschrijving:

De aanslag- en winkelhaak 300 G / 500 G / 750 G  
worden gebruikt voor het verlengen van de 
tafel en voor ondersteuning van zware delen 
die geconstrueerd moeten worden. Het sleufgat 
maakt de aanslag in hoogte verstelbaar en de 
verschillende boringen bieden een groot aantal 
combinatiemogelijkheden met andere winkelhaken. 
Dit bouwdeel is uit GGG40 gietijzer.

280166.N 280167.N

280152.N 280162.N
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SPANHAKEN

= Krasbestendigheid = Schaalverdeling = Bescherming tegen 
lasspetters = Corrosiebescherming

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) MS: (d) Gewicht: Artikelnummer

Aanslag- en winkelhaak 300 G
- aanslag links
- genitreerd
- seriematig met schaalverdeling

200 mm 75 mm 300 mm circa 27 mm 6,52 kg 2-280152.N
119,00 €

�

Aanslag- en winkelhaak 500 G
- aanslag links
- genitreerd
- seriematig met schaalverdeling

200 mm 75 mm 500 mm circa 27 mm 9,40 kg 2-280162.N
155,00 €

�

Aanslag- en winkelhaak 750 G
- aanslag links
- genitreerd
- seriematig met schaalverdeling

276 mm 85 mm 750 mm circa 27 mm 13,60 kg 2-280166.N
189,00 €

�

Aanslag- en winkelhaak 750 G
- aanslag rechts
- genitreerd
- seriematig met schaalverdeling

276 mm 85 mm 750 mm circa 27 mm 13,60 kg 2-280167.N
189,00 €

�

MS=Materiaaldikte; � = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84



Bez: Anschlag- und Spannwinkel 500 G mit Drehwinkel
Name: Anschlag- und Spannwinkel 500 G mit Drehwinkel
Tag: Tabelle 1 (Text, Bild, 3 Spalten) / K-Table_1
Musterseite: Tabelle 1 (Text, Bild, 3 Spalten) / K-Table_1
Erzeugt am: 2016-07-22 11:45:28
zuletzt geändert am: 2016-07-22 11:45:28
von: ms$xu%pp

ec6e145b1ab226cadb3b3add9d52fbfc
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SPANHAKEN

Aanslag- en winkelhaak 500 G met draaibare hoek

Omschrijving:

De aanslag- en winkelhaak 500 G met draaibare 
hoek worden gebruikt voor het verlengen van 
de tafel en voor ondersteuning van zware delen 
die geconstrueerd moeten worden. Het sleufgat 
maakt de aanslag in hoogte verstelbaar en de 
verschillende boringen bieden een groot aantal 
combinatiemogelijkheden met andere winkelhaken. 
Dit bouwdeel is vervaardigd uit GGG40 gietijzer.

280164.N 280165.N
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SPANHAKEN

= Krasbestendigheid = Schaalverdeling = Bescherming tegen 
lasspetters = Corrosiebescherming

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) MS: (d) Gewicht: Artikelnummer

Aanslag- en winkelhaak 500 G met draaibare hoek
- aanslag links
- gietijzer / plasmagenitreerd
- seriematig met schaalverdeling

276 mm 95 mm 500 mm circa 27 mm 11,50 kg 2-280164.N
218,00 €

�

Aanslag- en winkelhaak 500 G met draaibare hoek
- aanslag rechts
- gietijzer / plasmagenitreerd
- seriematig met schaalverdeling

276 mm 95 mm 500 mm circa 27 mm 11,50 kg 2-280165.N
218,00 €

�

MS=Materiaaldikte; � = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84



Bez: Anschlag- und Spannwinkel 300 GK / 500 GK
Name: Anschlag- und Spannwinkel 300 GK / 500 GK
Tag: Tabelle 1 (Text, Bild, 3 Spalten) / K-Table_1
Musterseite: Tabelle 1 (Text, Bild, 3 Spalten) / K-Table_1
Erzeugt am: 2016-07-22 11:45:28
zuletzt geändert am: 2018-04-11 09:37:08
von: ms$xu%pp

2cbc20c3e56252c6cec3b7c211994380
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SPANHAKEN

Aanslag- en winkelhaak 300 GK / 500 GK

Omschrijving:

De aanslag- en winkelhaak 300 GK / 500 GK heeft  
5 vlakken welke voorzien zijn van een combinatie 
van boringen en sleufgaten. Hierdoor is een 
ongekend aantal opspanmogelijkheden mogelijk. 
De aanslag- en winkelhaak 300 GK / 500 GK  
plasmagenitreerd is vervaardigd uit GGG40 
waardoor het een hoge drukbelasting kent en met 
name bij zware werkstukken kan worden ingezet. 
Ook neemt de aanslag- en winkelhaak 300 GK / 500 GK  
plasmagenitreerd een deel van de warmte op die 
vrijkomt bij het lassen. De aanslag- en winkelhaak 
kan tevens als tafelverlening worden gebruikt.  
Wij raden aan om deze aanslag- winkelhaken  
per paar te bestellen bestaande uit een linker en 
rechter uitvoering.

280130.N 280132.N

280124.N 280126.N
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SPANHAKEN

= Krasbestendigheid = Schaalverdeling = Bescherming tegen 
lasspetters = Corrosiebescherming

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) MS: (d) Gewicht: Artikelnummer

Aanslag- en winkelhaak 300 GK
- aanslag links
- genitreerd
- seriematig met schaalverdeling

280 mm 95 mm 300 mm circa 27 mm 12,90 kg 2-280124.N
187,00 €

�

Aanslag- en winkelhaak 300 GK
- aanslag rechts
- genitreerd
- seriematig met schaalverdeling

280 mm 95 mm 300 mm circa 27 mm 12,90 kg 2-280126.N
187,00 €

�

Aanslag- en winkelhaak 500 GK
- aanslag links
- genitreerd
- seriematig met schaalverdeling

280 mm 95 mm 500 mm circa 27 mm 17,50 kg 2-280130.N
230,00 €

�

Aanslag- en winkelhaak 500 GK
- aanslag rechts
- genitreerd
- seriematig met schaalverdeling

280 mm 95 mm 500 mm circa 27 mm 17,50 kg 2-280132.N
230,00 €

�

MS=Materiaaldikte; � = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84



Bez: Anschlag- und Spannwinkel 600 GK / 800 GK
Name: Anschlag- und Spannwinkel 600 GK / 800 GK
Tag: Tabelle 1 (Text, Bild, 3 Spalten) / K-Table_1
Musterseite: Tabelle 1 (Text, Bild, 3 Spalten) / K-Table_1
Erzeugt am: 2016-07-22 11:45:28
zuletzt geändert am: 2018-01-19 12:46:28
von: ms$xu%pp

6aca1c47655cac2154939d366e62fd90
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SPANHAKEN

Aanslag- en winkelhaak 600 GK / 800 GK

Omschrijving:

De aanslag- en winkelhaak 600 GK / 800 GK heeft  
5 vlakken welke voorzien zijn van een combinatie 
van boringen en sleufgaten. Hierdoor is een 
ongekend aantal opspanmogelijkheden mogelijk. 
De aanslag- en winkelhaak 600 GK / 800 GK 
is vervaardigd uit GGG40 waardoor het een 
hoge drukbelasting kent en met name bij zware 
werkstukken kan worden ingezet. Ook neemt de 
aanslag- en winkelhaak 600 GK / 800 GK een deel 
van de warmte op die vrijkomt bij het lassen.  
De aanslag- winkelhaak kan tevens als 
tafelverlenging worden gebruikt. Wij raden aan om 
deze aanslag- en winkelhaken per paar te bestellen, 
bestaande uit een linker en rechter uitvoering.

280144.N 280146.N

280134.N 280136.N
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SPANHAKEN

= Krasbestendigheid = Schaalverdeling = Bescherming tegen 
lasspetters = Corrosiebescherming

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) MS: (d) Gewicht: Artikelnummer

Aanslag- en winkelhaak 600 GK
- aanslag links
- genitreerd
- seriematig met schaalverdeling

376 mm 95 mm 600 mm circa 27 mm 22,50 kg 2-280134.N
278,00 €

�

Aanslag- en winkelhaak 600 GK
- aanslag rechts
- genitreerd
- seriematig met schaalverdeling

376 mm 95 mm 600 mm circa 27 mm 22,50 kg 2-280136.N
278,00 €

�

Aanslag- en winkelhaak 800 GK
- aanslag links
- genitreerd
- seriematig met schaalverdeling

376 mm 95 mm 800 mm circa 27 mm 27,00 kg 2-280144.N
341,00 €

�

Aanslag- en winkelhaak 800 GK
- aanslag rechts
- genitreerd
- seriematig met schaalverdeling

376 mm 95 mm 800 mm circa 27 mm 27,00 kg 2-280146.N
341,00 €

�

MS=Materiaaldikte; � = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84



Bez: Anschlag- und Spannwinkel Alu-Titan
Name: Anschlag- und Spannwinkel Alu-Titan
Tag: Tabelle 1 (Text, Bild, 3 Spalten) / K-Table_1
Musterseite: Tabelle 1 (Text, Bild, 3 Spalten) / K-Table_1
Erzeugt am: 2016-07-22 11:45:28
zuletzt geändert am: 2016-07-22 11:45:28
von: ms$xu%pp

13617f65b48aef0df902f92df4a55c03
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SPANHAKEN

Aanslag- en winkelhaak 300 GK / 600 GK / 800 GK / 1200 GK aluminium-titanium

Omschrijving:

De aanslag- en winkelhaak GK alu-titaan wordt 
vervaardigd uit een legering van aluminium 
en titaan wat de aanslag- en winkelhaak 
lichter van gewicht en sterker maakt. Door de 
boringen en sleufgaten in de vijf zijden van 
de aanslag- winkelhaak zijn een groot aantal 
opspanmogelijkheden mogelijk.

Aluminium-titanium: Deze lichtgewichte en toch 
sterke materialen gebruiken we vanwege het 
gewicht dat de grote aanslag- en winkelhaken 
normaal hebben. De hardheid van genitreerd staal 
wordt echter niet gehaald. 

280148 280149

280140 280141

280138 280139

280120 280121
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SPANHAKEN

= Schaalverdeling = aluminium = Titanium

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) MS: (d) Gewicht: Artikelnummer

Aanslag- en winkelhaak 300 GK aluminium-titanium
- aanslag links
- seriematig met schaalverdeling

280 mm 95 mm 300 mm circa 27 mm 5,00 kg 2-280120
195,00 €

�

Aanslag- en winkelhaak 300 GK aluminium-titanium
- aanslag rechts
- seriematig met schaalverdeling

280 mm 95 mm 300 mm circa 27 mm 5,00 kg 2-280121
195,00 €

�

Aanslag- en winkelhaak 600 GK aluminium-titanium
- aanslag links
- seriematig met schaalverdeling

376 mm 95 mm 600 mm circa 27 mm 8,70 kg 2-280138
305,00 €

�

Aanslag- en winkelhaak 600 GK aluminium-titanium
- aanslag rechts
- seriematig met schaalverdeling

376 mm 95 mm 600 mm circa 27 mm 8,70 kg 2-280139
305,00 €

�

Aanslag- en winkelhaak 800 GK aluminium-titanium
- aanslag links
- seriematig met schaalverdeling

376 mm 95 mm 800 mm circa 27 mm 10,40 kg 2-280140
375,00 €

�

Aanslag- en winkelhaak 800 GK aluminium-titanium
- aanslag rechts
- seriematig met schaalverdeling

376 mm 95 mm 800 mm circa 27 mm 10,40 kg 2-280141
375,00 €

�

Aanslag- en winkelhaak 1200 GK aluminium-titanium
- aanslag links
- seriematig met schaalverdeling

376 mm 95 mm 1200 mm circa 27 mm 13,50 kg 2-280148
595,00 €

�

Aanslag- en winkelhaak 1200 GK aluminium-titanium
- aanslag rechts
- seriematig met schaalverdeling

376 mm 95 mm 1200 mm circa 27 mm 13,50 kg 2-280149
595,00 €

�

MS=Materiaaldikte; � = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84



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

6b8c9c489ed38e9bf9fae6d1c998afb5
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SPANHAKEN

Gradenwinkelhaak 275

Omschrijving:

Met de gradenwinkelhaak 90 is het mogelijk om 
hulpmiddelen in diverse hoeken op te spannen 
binnen een bereik van 180°. De gradenwinkelhaak 
is met twee snelspanbouten stevig te bevestigen.

280101.N

= Krasbestendigheid = Bescherming tegen 
lasspetters = Corrosiebescherming

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) Gewicht: Artikelnummer

Gradenwinkelhaak 275
- genitreerd 180 mm 250 mm 275 mm 10,20 kg 2-280101.N

261,00 €
�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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SPANHAKEN

Basisplaat met sleufgaten

Omschrijving:

Met behulp van de basisplaat met sleufgaten 
kunnen winkelhaken in twee asrichtingen worden 
verschoven.

Door het gebruik van een derde basisplaat met 
sleufgaten is het zelfs mogelijk over een derde 
asrichting te beschikken.

Dit bouwdeel is vervaardigd uit GGG40 gietijzer.

280195.N

= Krasbestendigheid = Bescherming tegen 
lasspetters = Corrosiebescherming

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) Gewicht: Artikelnummer

Basisplaat met sleufgaten
- genitreerd 350 mm 300 mm 50 mm 16,00 kg 2-280195.N

241,00 €
�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84



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

Universele instelbare hoekaanslag klein

Omschrijving:

De universele instelbare hoekaanslag kan in elke 
gewenste hoek tussen 10° en 150° per hele 
graad ingesteld worden. Het instellen geschiedt 
door middel van een sjabloon en zeskantsleutel 
welke worden meegeleverd.

280170.N

= Krasbestendigheid = Bescherming tegen 
lasspetters = Corrosiebescherming

SL: (e) Gewicht: Artikelnummer

Universele instelbare hoekaanslag klein
- genitreerd
- inclusief instelsjabloon

350 mm 14,50 kg 2-280170.N
283,00 €

�

SL=Pootlengten; � = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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SPANHAKEN

Universele instelbare hoekaanslag groot

Omschrijving:

De universele instelbare hoekaanslag kan in 
elke gewenste hoek tussen 0° en 225° ingesteld 
worden. Het instellen geschiedt door middel van 
een gradenboog welke op de aanslag aanwezig 
is en een zeskant sleutel, ook is het mogelijk 
gebruik te maken van een digitale gradenboog 
welke niet wordt meegeleverd.

280171 280854

SL: (e) Gewicht: Artikelnummer

Universele instelbare hoekaanslag groot
- gezwart 475 mm 23,00 kg 2-280171

469,00 €
�

Zeskant sleutel 14
0,45 kg 2-280854

12,00 €
�

SL=Pootlengten; � = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84



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

0a5468c97f2ecfac9d2c0d1556113fdc
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SPANHAKEN

Hoekverbinding gietijzer

Omschrijving:

De hoekverbinding zorgt voor een diagonale 
tafelverlenging op de 45° hoeken waardoor meer 
werkruimte ontstaat. Daarnaast is de hoekverbinding  
te gebruiken als prisma, opzetstuk of verbindingsstuk  
en met andere winkelhaken. De hoekverbinding 
is zeer stabiel en biedt verbindings-, aanslag- en 
opspanmogelijkheden aan meerdere zijden.  
De hoekverbinding is zeer flexibel en biedt aanslag-  
en spanmogelijkheden in 3 in 5-zijden 
(artikelnummer 280191.N).

Dit bouwdeel is vervaardigd uit GGG40 gietijzer.

280190.N 280191.N

= Krasbestendigheid = Bescherming tegen 
lasspetters = Corrosiebescherming

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) Gewicht: Artikelnummer

Hoekverbinding standaard
- genitreerd 200 mm 150 mm 120 mm 11,80 kg 2-280190.N

167,00 €
�

Hoekverbinding Komfort
- genitreerd 200 mm 200 mm 170 mm 15,70 kg 2-280191.N

223,00 €
�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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SPANHAKEN

Verschuifbare winkelhaak gietijzer

Omschrijving:

De verschuifbare winkelhaak kan als vaste 
verbinding tussen twee winkelhaken worden 
ingezet. Niet alleen wordt er een extra werkvlak  
gecreëerd, ook ontstaan tal van extra 
opspanmogelijkheden. De verschuifbare 
winkelhaak kan bovendien als tafelverlenging  
en tafelopbouw gebruikt worden. Vooral 
in krappe ruimtes creëert de verschuifbare 
winkelhaak een enorme diversiteit aan 
combinatie en gebruiksmogelijkheden.

Dit bouwdeel is vervaardigd uit GGG40 gietijzer.

280302.N

= Krasbestendigheid = Bescherming tegen 
lasspetters = Corrosiebescherming

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) Gewicht: Artikelnummer

Verschuifbare winkelhaak
- gietijzer / plasmagenitreerd 500 mm 100 mm 100 mm 15,80 kg 2-280302.N

197,00 €
�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84



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

99eae64bdf8cf88caaa09413b3a03547
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SPANHAKEN

Opspanrail

Omschrijving:

De opspanrail is een bijzonder compact en veelzijdig 
opspanelement. De afstand tussen de boringen 
bedraagt 100 mm.
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SPANHAKEN

= Corrosiebescherming = Bescherming tegen 
lasspetters = Krasbestendigheid

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) MS: (d) Gewicht: plasmagenitreerd

Opspanrail 1000
- genitreerd 1000 mm 100 mm 100 mm 25 mm circa 48 kg 2-280303.P

530,00 €
�

Opspanrail 2000
- genitreerd 2000 mm 100 mm 100 mm 25 mm circa 95 kg 2-280303.1.P

851,00 €
�

Opspanrail 3000
- genitreerd 3000 mm 100 mm 100 mm 25 mm circa 141 kg 2-280303.2.P

1.386,00 €
�

MS=Materiaaldikte; � = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84



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

b2276e057e2c53ab7c95d66161906b7a
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SPANHAKEN

Opspanblok

Omschrijving:

Het opspanblok 400x350x200 is te gebruiken als 
een verlengstuk voor uw lastafel en om verticaal 
werkstukken op te spannen. Tot slot kan het 
opspanblok ook gebruikt worden om twee tafels 
met elkaar te verbinden.

280285.P

= Krasbestendigheid = Bescherming tegen 
lasspetters = Corrosiebescherming

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) MS: (d) Gewicht: Artikelnummer

Opspanblok 400x350x200
- 5-zijdig
- plasmagenitreerd

400 mm 350 mm 200 mm 25 mm 60,00 kg 2-280285.P
524,00 €

�

Andere afmetingen op aanvraag leverbaar
·

�

MS=Materiaaldikte; � = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84



225

b a

c

SPANHAKEN

Opspanframe klein

Omschrijving:

Het opspanframe biedt u de mogelijkheid 
verschillende elementen met elkaar te  
verbinden. Tevens kan de opspanframe ook  
als tafelverlenging gebruikt worden.  
Het opspanframe heeft in vijf zijden boringen 
in een raster van 50 mm. Hierdoor ontstaat een 
veelvoud aan opspanmogelijkheden. Door de 
combinatie van boringen en sleuven die het 
opspanframe kent is het variabel verstelbaar.

Dit bouwdeel is vervaardigd uit GGG40 gietijzer.

280300.N 280301.N

= Krasbestendigheid = Bescherming tegen 
lasspetters = Corrosiebescherming

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) Gewicht: Artikelnummer

Opspanframe rechts
- aanslag rechts
- genitreerd

300 mm 200 mm 100 mm 19,50 kg 2-280300.N
237,00 €

�

Opspanframe links
- aanslag links
- genitreerd

300 mm 200 mm 100 mm 19,50 kg 2-280301.N
237,00 €

�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84



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

5b8e7961cc93b71a5e056cb23e8a16fa
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SPANHAKEN

U-balk 200/100 sleufgat

Omschrijving:

De U-balk 200/100 met sleufgaten heeft zijn 
oorsprong in de U-balk 200/100 echter door 
zijn toegevoegde sleufgaten is hij nog flexibeler 
inzetbaar.

Alle U-balken met een lengte langer dan 500 mm 
hebben achterop bevestigingsgaten om tafelpoten 
te monteren (behalve 280310.P, 280360.P, 
280360.2.P, 280630.3.P, 280321.P).

Afbeeldingen van iedere productgroep zijn te 
vinden op www.siegmund.com.
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SPANHAKEN

= Corrosiebescherming = Bescherming tegen 
lasspetters = Krasbestendigheid

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) MS: (d) Gewicht: plasmagenitreerd

U-balk 500x200x100 sleufgat links plasmagenitreerd 500 mm 200 mm 100 mm 25 mm circa 40 kg 2-280311.P
380,00 €

�

U-balk 500x200x100 sleufgat rechts plasmagenitreerd 500 mm 200 mm 100 mm 25 mm circa 40 kg 2-280312.P
380,00 €

�

U-balk 1000x200x100 sleufgat links plasmagenitreerd 1000 mm 200 mm 100 mm 25 mm circa 72 kg 2-280321.P
598,00 €

�

U-balk 1000x200x100 sleufgat rechts plasmagenitreerd 1000 mm 200 mm 100 mm 25 mm circa 72 kg 2-280322.P
598,00 €

�

MS=Materiaaldikte; � = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84

Vanaf een afname van 5 stuks ook zonder nitrering beschikbaar Artikel wordt op bestelling geproduceerd.



Bez: Winkel U-Form 200/100
Name: Winkel U-Form 200/100
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Musterseite: Tabelle 1.3.1 (Tischtabelle) / K-Table_1_3_1
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SPANHAKEN

U-balk 200/100

Omschrijving:

De U-balk 200/100 (Zijwanden 100 mm) 
is uitermate geschikt voor tafeluitbreiding, 
loodrechte constructies en een stevige 
verbinding tussen twee tafels. Door de vijf 
zijden zijn er diverse combinaties met andere 
hoeken mogelijk en is er een veelzijdigheid aan 
spanmogelijkheden.

Als tafelverlenging dient men bij balken met 
een lengte groter dan 1000 mm een poot te 
gebruiken ter ondersteuning.

Door de vierzijdige en vijfzijdige boring is de 
L-balk uitermate geschikt voor tafeluitbreiding 
en het creëren van een extra stevige verbinding 
tussen twee tafels. Om de U-balk te bevestigen 
dient u speciale verbindingsbouten gebruik 
(artikelnummer 280560.N).

Het raster van 100x100 mm maakt het mogelijk 
eenvoudig en snel te oriënteren.

Alle U-balken met een lengte langer dan 
500 mm hebben achterop bevestigingsgaten 
om tafelpoten te monteren (behalve 280310.P, 
280360.P, 280360.2.P, 280630.3.P, 280321.P).

Afbeeldingen van iedere productgroep zijn te 
vinden op www.siegmund.com.
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SPANHAKEN

= Corrosiebescherming = Bescherming tegen 
lasspetters = Krasbestendigheid

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) MS: (d) Gewicht: plasmagenitreerd

U-balk 500x200x100 plasmagenitreerd 500 mm 200 mm 100 mm 25 mm circa 31 kg 2-280310.P
315,00 €

�

U-balk 1000x200x100 plasmagenitreerd 1000 mm 200 mm 100 mm 25 mm circa 75 kg 2-280320.P
538,00 €

�

U-balk 1500x200x100 plasmagenitreerd 1500 mm 200 mm 100 mm 25 mm circa 108 kg 2-280330.P
817,00 €

�

U-balk 2000x200x100 plasmagenitreerd 2000 mm 200 mm 100 mm 25 mm circa 141 kg 2-280340.P
1.046,00 €

�

MS=Materiaaldikte; � = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84

Vanaf een afname van 5 stuks ook zonder nitrering beschikbaar Artikel wordt op bestelling geproduceerd.



Bez: Inhalt
Name: 
Tag: Kapitel Inhaltsverzeichnis / K-KapContents
Musterseite: Kapitel Inhaltsverzeichnis / K-KapContents
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SPANHAKEN

Vierkanten U-vorm in vergelijking

U-BALK 200/200 - PREMIUM LIGHT

MATERIAALDIKTE
• Materiaaldikte circa 15 mm

MATERIAAL
• Extra gehard gereedschapsstaal X8.7, 
• plasmagenitreerd en BAR-coating

VOORBEELD GEWICHT

Pagina 232

Tot 40% lichter!

U-BALK 200/200

MATERIAALDIKTE
• Materiaaldikte 24,5-27 mm

MATERIAAL
• Hoogwaardig staal S355J2+N,
• plasmagenitreerd en BAR-coating

VOORBEELD GEWICHT

Pagina 234

U-BALK 400/200

MATERIAALDIKTE
• Materiaaldikte 24,5-27 mm

MATERIAAL
• Hoogwaardig staal S355J2+N,
• plasmagenitreerd en BAR-coating

VOORBEELD GEWICHT

Pagina 238

U-BALK 400/400

MATERIAALDIKTE
• Materiaaldikte 24,5-27 mm

MATERIAAL
• Hoogwaardig staal S355J2+N,
• plasmagenitreerd en BAR-coating

VOORBEELD GEWICHT

Pagina 240

15 mm

24,5 – 27 mm

24,5 – 27 mm

24,5 – 27 mm

• 1000 x 200 x 200 mm = 76 kg

• 1000 x 200 x 200 mm = 120 kg

• 1000 x 400 x 200 mm = 188 kg

• 1000 x 400 x 400 mm = 295 kg
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SPANHAKEN

U-balk 200/200 
- Premium Light

U-balk 200/200

U-balk 400/200

U-balk 400/400
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De belastingtest werd uitgevoerd met een oppervlaktebelasting van 20 kN.



Bez: Winkel U-Form 200/200 Premium Light
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SPANHAKEN

U-balk 200/200 Premium Light

Omschrijving:

De U-balk 200/200 (Zijwanden 200 mm) 
is uitermate geschikt voor tafeluitbreiding, 
loodrechte constructies en een stevige verbinding 
tussen twee tafels. Door de vijf zijden zijn er 
diverse combinaties met andere hoeken mogelijk 
en is er een veelzijdigheid aan spanmogelijkheden. 
Om de U-balk te bevestigen dient u speciale 
verbindingsbouten gebruik (artikelnummer 
800562).

Als tafelverlenging dient men bij balken met een 
lengte groter dan 1000 mm een poot te gebruiken 
ter ondersteuning.

In combinatie met de voeten (artikelnummer 
280376) is de hoek van het basiselement flexibel 
instelbaar.

Door de vijfzijdige boring en het diagonaal 
gatenpatroon onstaan vele opspan- en 
combinatiemogelijkheden met andere aanslagen 
en winkelhaken.

Het raster 100x100 mm maakt het mogelijk 
eenvoudig en snel te oriënteren.

Alle U-balken met een lengte langer dan 500 mm 
hebben achterop bevestigingsgaten om tafelpoten 
te monteren. 

Om de klembout te monteren op de Premium Light 
is de afstandsring (art.nr. 280653) vereist.

Materiaal: Doorgehard gereedschapsstaal van 
speciale legering Siegmund X8.7.
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SPANHAKEN

= Corrosiebescherming = Bescherming tegen 
lasspetters = Krasbestendigheid

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) MS: (d) Gewicht: plasmagenitreerd

U-balk Premium Light 500x200x200 plasmagenitreerd 500 mm 200 mm 200 mm 15 mm circa 42 kg 2-800360.P
382,00 €

�

U-balk Premium Light 1000x200x200 plasmagenitreerd 1000 mm 200 mm 200 mm 15 mm circa 76 kg 2-800370.P
643,00 €

�

U-balk Premium Light 1500x200x200 plasmagenitreerd 1500 mm 200 mm 200 mm 15 mm circa 110 kg 2-800380.P
915,00 €

�

U-balk Premium Light 2000x200x200 plasmagenitreerd 2000 mm 200 mm 200 mm 15 mm circa 143 kg 2-800390.P
1.124,00 €

�

Andere afmetingen op aanvraag leverbaar ·
�

MS=Materiaaldikte; � = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84

Die U-balk Premium Light wordt met behulp van verbindingsbouten (artikelnummer 800562) aan de tafel bevestigd.  
 
Om de klembout te monteren op de Premium Light is de afstandsring (art.nr. 280653) vereist.



Bez: Winkel U-Form 200/200
Name: Winkel U-Form 200/200
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SPANHAKEN

U-balk 200/200

Omschrijving:

De U-balk 200/200 (Zijwanden 200 mm) 
is uitermate geschikt voor tafeluitbreiding, 
loodrechte constructies en een stevige 
verbinding tussen twee tafels. Door de vijf 
zijden zijn er diverse combinaties met andere 
hoeken mogelijk en is er een veelzijdigheid aan 
spanmogelijkheden. Om de U-balk te bevestigen 
dient u speciale verbindingsbouten gebruik 
(artikelnummer 280560.N).

Als tafelverlenging dient men bij balken met 
een lengte groter dan 1000 mm een poot te 
gebruiken ter ondersteuning.

In combinatie met de voeten (artikelnummer 
280376) is de hoek van het basiselement flexibel 
instelbaar.

Door de vijfzijdige boring en het diagonaal 
gatenpatroon onstaan vele opspan- en 
combinatiemogelijkheden met andere aanslagen 
en winkelhaken.

Het raster 100x100 mm maakt het mogelijk 
eenvoudig en snel te oriënteren.

Alle U-balken met een lengte langer dan 500 mm 
 hebben achterop bevestigingsgaten om 
tafelpoten te monteren (behalve 280310.P, 
280360.P, 280360.2.P, 280630.3.P, 280321.P).

Afbeeldingen van iedere productgroep zijn te 
vinden op www.siegmund.com.
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SPANHAKEN

= Corrosiebescherming = Bescherming tegen 
lasspetters = Krasbestendigheid

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) MS: (d) Gewicht: plasmagenitreerd

U-balk 100x200x200 plasmagenitreerd 100 mm 200 mm 200 mm 25 mm circa 21 kg 2-280396.P
255,00 €

�

U-balk 200x200x200 plasmagenitreerd 200 mm 200 mm 200 mm 25 mm circa 31 kg 2-280396.1.P
309,00 €

�

U-balk 500x200x200 plasmagenitreerd 500 mm 200 mm 200 mm 25 mm circa 67 kg 2-280360.P
382,00 €

�

U-balk 600x200x200 plasmagenitreerd 600 mm 200 mm 200 mm 25 mm circa 77 kg 2-280362.P
490,00 €

�

U-balk 800x200x200 plasmagenitreerd 800 mm 200 mm 200 mm 25 mm circa 99 kg 2-280366.P
588,00 €

�

U-balk 1000x200x200 plasmagenitreerd 1000 mm 200 mm 200 mm 25 mm circa 120 kg 2-280370.P
643,00 €

�

U-balk 1200x200x200 plasmagenitreerd 1200 mm 200 mm 200 mm 25 mm circa 140 kg 2-280374.P
807,00 €

�

U-balk 1400x200x200 plasmagenitreerd 1400 mm 200 mm 200 mm 25 mm circa 162 kg 2-280378.P
888,00 €

�

U-balk 1500x200x200 plasmagenitreerd 1500 mm 200 mm 200 mm 25 mm circa 172 kg 2-280380.P
915,00 €

�

U-balk 1600x200x200 plasmagenitreerd 1600 mm 200 mm 200 mm 25 mm circa 182 kg 2-280382.P
990,00 €

�

U-balk 1800x200x200 plasmagenitreerd 1800 mm 200 mm 200 mm 25 mm circa 204 kg 2-280386.P
1.073,00 €

�

U-balk 2000x200x200 plasmagenitreerd 2000 mm 200 mm 200 mm 25 mm circa 225 kg 2-280390.P
1.124,00 €

�

U-balk 2400x200x200 plasmagenitreerd 2400 mm 200 mm 200 mm 25 mm circa 266 kg 2-280391.P
1.386,00 €

�

U-balk 3000x200x200 plasmagenitreerd 3000 mm 200 mm 200 mm 25 mm circa 331 kg 2-280392.P
1.738,00 €

�

U-balk 4000x200x200 plasmagenitreerd 4000 mm 200 mm 200 mm 25 mm circa 439 kg 2-280394.P
2.135,00 €

�

MS=Materiaaldikte; � = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84

Vanaf een afname van 5 stuks ook zonder nitrering beschikbaar Artikel wordt op bestelling geproduceerd.
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SPANHAKEN

U-balk 200/200 aluminium-titanium

Omschrijving:

De U-balk 200/200 (Zijwanden 200 mm) 
is uitermate geschikt voor tafeluitbreiding, 
loodrechte constructies en een stevige verbinding 
tussen twee tafels. Door de vijf zijden zijn er 
diverse combinaties met andere hoeken mogelijk 
en is er een veelzijdigheid aan spanmogelijkheden. 
Om de U-balk te bevestigen dient u speciale 
verbindingsbouten gebruik (artikelnummer 
280560.N).

Als tafelverlenging dient men bij balken met een 
lengte groter dan 1000 mm een poot te gebruiken 
ter ondersteuning.

In combinatie met de voeten (artikelnummer 
280376) is de hoek van het basiselement flexibel 
instelbaar.

Door de vijfzijdige boring en het diagonaal 
gatenpatroon onstaan vele opspan- en 
combinatiemogelijkheden met andere aanslagen 
en winkelhaken.

Het raster 100x100 mm maakt het mogelijk 
eenvoudig en snel te oriënteren.

Alle U-balken met een lengte langer dan 500 mm 
hebben achterop bevestigingsgaten om tafelpoten 
te monteren. 

Aluminium-titanium: Deze lichtgewichte en toch 
sterke materialen gebruiken we vanwege het 
gewicht dat de grote aanslag- en winkelhaken 
normaal hebben. De hardheid van genitreerd staal 
wordt echter niet gehaald. 

Afbeeldingen van iedere productgroep zijn te 
vinden op www.siegmund.com.
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SPANHAKEN

= Titanium = aluminium

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) MS: (d) Gewicht: aluminium

U-balk 500x200x200 aluminium-titanium 500 mm 200 mm 200 mm 25 mm circa 23 kg 3-280360.AT
·

�

U-balk 1000x200x200 aluminium-titanium 1000 mm 200 mm 200 mm 25 mm circa 41 kg 3-280370.AT
·

�

U-balk 1500x200x200 aluminium-titanium 1500 mm 200 mm 200 mm 25 mm circa 59 kg 3-280380.AT
·

�

U-balk 2000x200x200 aluminium-titanium 2000 mm 200 mm 200 mm 25 mm circa 82 kg 3-280390.AT
·

�

Andere afmetingen op aanvraag leverbaar ·
�

MS=Materiaaldikte; � = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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SPANHAKEN

U-balk 400/200

Omschrijving:

De U-balk 400/200 (Zijwanden 200 mm) 
is uitermate geschikt voor tafeluitbreiding, 
loodrechte constructies en een stevige 
verbinding tussen twee tafels. Door de vijf 
zijden zijn er diverse combinaties met andere 
hoeken mogelijk en is er een veelzijdigheid 
aan spanmogelijkheden. Om de U-balk te 
bevestigen dient u speciale verbindingsbouten 
gebruik (artikelnummer 280560.N).

Als tafelverlenging dient men bij balken met 
een lengte groter dan 1000 mm een poot te 
gebruiken ter ondersteuning.

In combinatie met de voeten (artikelnummer 
280371) is de hoek van het basiselement 
flexibel instelbaar.

Door de vijfzijdige boring en het optionele 
diagonale gatenpatroon zijn er vele mogelijke 
combinaties met andere hoeken en aanslagen.

Het raster 100x100 mm maakt oriëntering 
eenvoudig en snel.

Alle U-balken met een lengte langer dan 
500 mm hebben achterop bevestigingsgaten 
om tafelpoten te monteren (behalve 280310.P, 
280360.P, 280360.2.P, 280630.3.P, 280321.P).

Afbeeldingen van iedere productgroep zijn te 
vinden op www.siegmund.com.
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SPANHAKEN

= Corrosiebescherming = Bescherming tegen 
lasspetters = Krasbestendigheid

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) MS: (d) Gewicht: plasmagenitreerd

U-balk 500x400x200 plasmagenitreerd 500 mm 400 mm 200 mm 25 mm circa 107 kg 2-280360.2.P
594,00 €

�

U-balk 1000x400x200 plasmagenitreerd 1000 mm 400 mm 200 mm 25 mm circa 188 kg 2-280370.2.P
960,00 €

�

U-balk 1200x400x200 plasmagenitreerd 1200 mm 400 mm 200 mm 25 mm circa 216 kg 2-280374.2.P
1.386,00 €

�

U-balk 1500x400x200 plasmagenitreerd 1500 mm 400 mm 200 mm 25 mm circa 260 kg 2-280380.2.P
1.493,00 €

�

U-balk 2000x400x200 plasmagenitreerd 2000 mm 400 mm 200 mm 25 mm circa 336 kg 2-280390.2.P
1.766,00 €

�

U-balk 2400x400x200 plasmagenitreerd 2400 mm 400 mm 200 mm 25 mm circa 392 kg 2-280391.2.P
2.135,00 €

�

U-balk 3000x400x200 plasmagenitreerd 3000 mm 400 mm 200 mm 25 mm circa 489 kg 2-280392.2.P
2.622,00 €

�

U-balk 4000x400x200 plasmagenitreerd 4000 mm 400 mm 200 mm 25 mm circa 641 kg 2-280394.2.P
3.478,00 €

�

MS=Materiaaldikte; � = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84

Vanaf een afname van 5 stuks ook zonder nitrering beschikbaar Artikel wordt op bestelling geproduceerd.



Bez: Winkel U-Form 400/400
Name: Winkel U-Form 400/400
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Musterseite: Tabelle 1.3.1 (Tischtabelle) / K-Table_1_3_1
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SPANHAKEN

U-balk 400/400

Omschrijving:

De U-balk 400/400 (Zijwanden 400 mm) is 
uitermate geschikt voor tafeluitbreiding, loodrechte 
constructies en een stevige verbinding tussen 
twee tafels. Door de vijf zijden zijn er diverse 
combinaties met andere hoeken mogelijk en is 
er een veelzijdigheid aan spanmogelijkheden. 
Om de U-balk te bevestigen dient u speciale 
verbindingsbouten gebruik (artikelnummer 
280560.N).

Als tafelverlenging dient men bij balken met een 
lengte groter dan 1000 mm een poot te gebruiken 
ter ondersteuning.

In combinatie met de voeten (artikelnummer 
280371) is de hoek van het basiselement flexibel 
instelbaar.

Door de vijfzijdige boring en het optionele diagonale 
gatenpatroon zijn er vele mogelijke combinaties met 
andere hoeken en aanslagen.

Het raster 100x100 mm. maakt oriëntering 
eenvoudig en snel.

Alle U-balken met een lengte langer dan 500 mm 
hebben achterop bevestigingsgaten om tafelpoten 
te monteren (behalve 280310.P, 280360.P, 
280360.2.P, 280630.3.P, 280321.P).

Diagonaalraster op aanvraag.

Afbeeldingen van iedere productgroep zijn te vinden 
op www.siegmund.com.
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SPANHAKEN

= Corrosiebescherming = Bescherming tegen 
lasspetters = Krasbestendigheid

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) MS: (d) Gewicht: plasmagenitreerd

U-balk 500x400x400 plasmagenitreerd 500 mm 400 mm 400 mm 25 mm circa 176 kg 2-280360.3.P
907,00 €

�

U-balk 1000x400x400 plasmagenitreerd 1000 mm 400 mm 400 mm 25 mm circa 295 kg 2-280370.3.P
1.512,00 €

�

U-balk 1200x400x400 plasmagenitreerd 1200 mm 400 mm 400 mm 25 mm circa 340 kg 2-280374.3.P
1.714,00 €

�

U-balk 1500x400x400 plasmagenitreerd 1500 mm 400 mm 400 mm 25 mm circa 414 kg 2-280380.3.P
2.192,00 €

�

U-balk 2000x400x400 plasmagenitreerd 2000 mm 400 mm 400 mm 25 mm circa 533 kg 2-280390.3.P
2.646,00 €

�

U-balk 2400x400x400 plasmagenitreerd 2400 mm 400 mm 400 mm 25 mm circa 622 kg 2-280391.3.P
3.326,00 €

�

U-balk 3000x400x400 plasmagenitreerd 3000 mm 400 mm 400 mm 25 mm circa 770 kg 2-280392.3.P
3.997,00 €

�

U-balk 4000x400x400 plasmagenitreerd 4000 mm 400 mm 400 mm 25 mm circa 1007 kg 2-280394.3.P
5.443,00 €

�

MS=Materiaaldikte; � = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84

Vanaf een afname van 5 stuks ook zonder nitrering beschikbaar Artikel wordt op bestelling geproduceerd.
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SPANBOUTEN

Snelspanbout kort
Pagina 246

Snelspanbout lang
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Spanbouten

Snel en geoptimaliseerd

In enkele seconden te bevestigen en 
los te halen dankzij het geavanceerde 
mechanisme.

Snel opspannen door 
krachtstimulatie

Optimale gripergonomie: 
door voldoende afstand tussen de handgreep 
en het werkstuk eenvoudiger te bedienen

Geoptimaliseerde 
oppervlakte voor maximale grip

Oppervlakte van de boringen is geslepen voor 
maximale nauwkeurigheid

Het lichaam van de bout is vervaardigd 
uit gehard staal voor een maximale 
sterkte

Door de minimale interne wrijving is geen O-ring 
nodig, hierdoor is het niet mogelijk te klemmen 
bij vuile draadgaten. Indien nodig kan een O-ring 
gebruikt worden

Krachtversterking 
met minimale interne wrijving door vier kogels in 
een knie-hefboomconstructie. In veel gevallen is 
handmatig opspannen mogelijk.

Ø 12,7 mm kogels; groot contactoppervlak; drukpunt 
maximaal naar buiten verplaatst

Ondersteuning door drie ballen, waardoor 
een optimale krachtverdeling plaatsvindt!

Door de afschuining is het mogelijk 
kruislings op te spannen

Gepatenteerd mechanisme voor het reinigen en 
wisselen van de kogels
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AANDRAAIMOMENT (AM)
Het aandraaimoment beschrijft de kracht waarmee 
de bouten met behulp van momentsleutels vastgezet 
worden. Om een optimale spankracht te behalen, 
mag het aandraaimoment niet overschreden worden. 

De bouten worden zo geconstrueerd dat een 
gering aandraaimoment genoeg is om de hoogste 
spankracht te behalen. Hierdoor is eenvoudig 
opspannen met de hand mogelijk.

Maximaal AM bij 280510: ≤ 25 Nm

SCHUIFKRACHT (SK)
Bij de schuifkracht gaat het om de druk die 
uitgeoefend wordt op de dwarsdoorsnede van de 
bout, zoals op de bovenstaande foto zichtbaar is.

Maximale SK bij 280510: ≤ 220 kN

TREKKRACHT (ZK)
De zuigkracht is de kracht waarmee aan de 
gemonteerde bouten getrokken wordt.

Maximale ZK bij 280510: ≤ 25 kN

Deze video is 
te zien via 
onderstaande link:

www.siegmund.com/
V280510
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Snelspanbout

Omschrijving:

De gezwarte snelspanbout met vergrendeling is 
het ideale verbindingselement tussen de Siegmund 
bouwdelen. De snelspanbout wordt gekenmerkt 
door bijzonder grote kogels, waardoor een kleine 
oppervlaktedruk op de boringen ontstaat. De vierde 
kogel in het centrum vermindert de interne wrijving 
en versterkt de werking van het handwiel. Door de 
O-ringen kan de bout gemakkelijk worden schoon 
gehouden.

Deze bouten zijn NIET geschikt voor het koppelen 
van tafels en U-balken!

280510 280512

Lengte: (a) Ø: (o) Gewicht: SK: AM: ZK: Artikelnummer

Snelspanbout kort
- opspannen van 2 bouwdelen
- gezwart
- met schroefdop

95 mm 28 mm 0,54 kg 220,00 kN 25,00 Nm 25,00 kN 2-280510
41,00 €

�

Snelspanbout lang
- opspannen van 3 bouwdelen
- gezwart
- met schroefdop

120 mm 28 mm 0,65 kg 220,00 kN 25,00 Nm 25,00 kN 2-280512
52,00 €

�

SK=Schuifkracht; AM=Aandraaimoment; ZK=Trekkracht (TK); � = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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Spanbout universeel

Omschrijving:

De gezwarte kogelspanbout met vergrendeling  
is het ideale verbindingselement tussen de  
Siegmund bouwdelen. Het spanbereik van  
de spanbouten bedraagt van 45-53 mm,  
voor de universele spanbouten 70-78 mm.  
De kogelspanbout wordt gekenmerkt door  
bijzonder grote kogels, waardoor een kleine 
oppervlaktedruk op de boringen ontstaat.  
De vierde kogel in het centrum vermindert  
de interne wrijving. 

De kop is voorzien van een binnenzeskant bout die 
met behulp van een zeskantsleutel (artikelnummer 
280854) vastgezet kunnen worden.

Deze bouten zijn NIET geschikt voor het koppelen  
van tafels en U-balken!

280532 280533

Lengte: (a) Ø: (o) Gewicht: SK: AM: ZK: Artikelnummer

Spanbout universeel kort
- opspannen van 2 bouwdelen
- gezwart

100 mm 28 mm 0,60 kg 200,00 kN 25,00 Nm 25,00 kN 2-280532
42,00 €

�

Spanbout universeel lang
- opspannen van 3 bouwdelen
- gezwart

125 mm 28 mm 0,70 kg 200,00 kN 25,00 Nm 25,00 kN 2-280533
53,00 €

�

SK=Schuifkracht; AM=Aandraaimoment; ZK=Trekkracht (TK); � = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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Spanbout universeel Basic

Omschrijving:

De gezwarte universele snelspanbout Basic is 
het ideale verbindingselement voor Siegmund 
bouwdelen. Deze snelspanbout wordt gebruikt 
wanneer elementen met verschillende 
materiaaldikten met elkaar verbonden moeten 
worden. Het spanbereik van de korte versie bedraagt 
42 mm tot en met 57 mm, voor de lange versie 
is dat 67 mm tot en met 82 mm. De O-ring zorgt 
ervoor dat de universele snelspanbout zelfcentrerend 
is. De bout wordt gekenmerkt door bijzonder grote 
kogels, waardoor een kleine oppervlaktedruk op de 
boringen ontstaat.

De kop is voorzien van een binnnenzeskant bout die 
met behulp van een zeskantsleutel (artikelnummer 
280854) vastgezet kunnen worden.

Deze bouten zijn NIET geschikt voor het koppelen 
van tafels en U-balken!

De boringen dienen gereigd te worden met een 
borstel om te garanderen dat deze bouten minder 
onderhevig zijn aan slijtage.

280536 280537

Lengte: (a) Ø: (o) Gewicht: SK: AM: ZK: Artikelnummer

Spanbout universeel Basic kort
- opspannen van 2 bouwdelen
- gezwart

84 mm 28 mm 0,43 kg 200,00 kN 25,00 Nm 25,00 kN 2-280536
31,00 €

�

Spanbout universeel Basic lang
- opspannen van 3 bouwdelen
- gezwart

108 mm 28 mm 0,55 kg 200,00 kN 25,00 Nm 25,00 kN 2-280537
41,00 €

�

SK=Schuifkracht; AM=Aandraaimoment; ZK=Trekkracht (TK); � = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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Pasbus

Omschrijving:

De pasbus dient voor onder andere het aanpassen 
van hoeken die slechts met spanbouten zijn 
bevestigd. Zo kunnen spanbouten op een 
economische manier worden vervangen. 
Bovendien kunnen er ook verschillende hoeken 
worden gevormd, bijvoorbeeld van 90° of 45° 
graden.

Op de foto is een voorbeeld te zien van gebruik 
met klant-sjablonen.

Deze bouten zijn NIET geschikt voor het koppelen 
van tafels en U-balken!

280540 280541

Lengte: (a) Ø: (o) Gewicht: Artikelnummer

Pasbus
- gezwart 70 mm 28 mm 0,40 kg 2-280540

11,00 €
�

Pasbus
- voor het monteren van de verbindingsframes op de rails 90 mm 28 mm 0,53 kg 2-280541

14,00 €
�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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Kogelspanbout vlak

Omschrijving:

De gezwarte kogelspanbout plat wordt gebruikt voor 
het vastzetten van klemmen waarbij de spanbout 
het op te spannen werkstuk niet in de weg mag 
zitten.

Ideaal voor een schroeftol met een aandraaimoment 
van maximaal 25 Nm.

Deze bouten zijn NIET geschikt voor het koppelen 
van tafels en U-balken!

280522 280523

Lengte: (a) Ø: (o) Gewicht: SK: AM: ZK: Artikelnummer

Kogelspanbout vlak kort
- opspannen van 2 bouwdelen
- gezwart

74 mm 28 mm 0,36 kg 220,00 kN 25,00 Nm 25,00 kN 2-280522
37,00 €

�

Kogelspanbout vlak lang
- opspannen van 3 bouwdelen
- gezwart

99 mm 28 mm 0,46 kg 220,00 kN 25,00 Nm 25,00 kN 2-280523
43,00 €

�

Draadeinde voor 280522
- verpakt per 10

2-289020
11,00 €

�

Draadeinde voor 280523
- verpakt per 10

2-289013
11,00 €

�

SK=Schuifkracht; AM=Aandraaimoment; ZK=Trekkracht (TK); � = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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Verzonken spanbout

Omschrijving:

De verzonken bout wordt gebruikt voor het 
vastzetten van klemmen waarbij de spanbout het 
op te spannen werkstuk niet in de weg mag zitten.

Deze bouten zijn NIET geschikt voor het koppelen 
van tafels en U-balken!

280528 280529

Lengte: (a) Ø: (o) Gewicht: SK: AM: ZK: Artikelnummer

Verzonken spanbout kort
- opspannen van 2 bouwdelen
- gezwart

67 mm 28 mm 0,30 kg 220,00 kN 25,00 Nm 10,00 kN 2-280528
37,00 €

�

Verzonken spanbout lang
- opspannen van 3 bouwdelen
- gezwart

91 mm 28 mm 0,41 kg 220,00 kN 25,00 Nm 10,00 kN 2-280529
48,00 €

�

SK=Schuifkracht; AM=Aandraaimoment; ZK=Trekkracht (TK); � = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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Snelle klembout met handgreep

Omschrijving:

Met de snelspanbout met handgreep kunnen 
componenten snel en eenvoudig opgespannen 
worden, zonder dat extra gereedschappen  
benodigd zijn.

De klemslag kan worden geregeld met de  
stelmoer in het bereik van 33 tot 60 mm.

Deze bouten zijn NIET geschikt voor het  
koppelen van tafels en U-balken!

Leverbaar vanaf  01.04.2019.

280516

Lengte: (a) Ø: (o) Gewicht: SK: ZK: Artikelnummer

Snelle klembout met handgreep
- gezwart 235 mm 28 mm 0,63 kg 220,00 kN 25,00 kN 2-280516

53,00 €
�

SK=Schuifkracht; ZK=Trekkracht (TK); � = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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Verbindingsbout zeskant

Omschrijving:

De verbindingsbout zeskant is speciaal ontworpen 
voor langdurige verbindingen. Doordat de bout 
zelfcentrerend is, is het eenvoudig te bevestigen.

Met de verbindingsbout zeskant ontstaat een 
sterke en stabiele verbinding.

280550.1

Lengte: (a) Ø: (o) Gewicht: SK: AM: ZK: Artikelnummer

Verbindingsbout zeskant kort
- verbinden van 2 bouwdelen
- gezwart
- inclusief binnenzeskant

58 mm 28 mm 0,40 kg 200,00 kN 25,00 Nm 20,00 kN 2-280550.1
23,00 €

�

SK=Schuifkracht; AM=Aandraaimoment; ZK=Trekkracht (TK); � = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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Verbindingsbout

Omschrijving:

De verbindingsbouten zijn speciaal ontworpen om 
grote bouwdelen voor langere tijd op te spannen, 
bijvoorbeeld met U-balken. 

Met behulp van een zeskantsleutel en het 
vermogen van de bout om zichzelf te centreren, is 
het eenvoudig om de bout te bevestigen. 

De verbindingsbout zorgt voor een robuuste 
montage, maar is niet aanbevolen voor gebruik 
met sleufgaten.

280562

280560.N 280561

= Krasbestendigheid = Bescherming tegen 
lasspetters = Corrosiebescherming

Lengte: (a) Ø: (o) Gewicht: SK: AM: ZK: Artikelnummer

Verbindingsbout kort
- verbinden van 2 bouwdelen
- genitreerd
- inclusief binnenzeskant

50 mm 28 mm 0,12 kg 200,00 kN 25,00 Nm 10,00 kN 2-280560.N
17,00 €

�

Verbindingsbout lang
- verbinden van 3 bouwdelen
- gezwart
- inclusief binnenzeskant

75 mm 28 mm 0,20 kg 200,00 kN 25,00 Nm 10,00 kN 2-280561
21,00 €

�

Verbindingsbout lang
- verbinden van 4 bouwdelen
- gezwart
- inclusief binnenzeskant

100 mm 28 mm 0,34 kg 200,00 kN 25,00 Nm 10,00 kN 2-280562
25,00 €

�

SK=Schuifkracht; AM=Aandraaimoment; ZK=Trekkracht (TK); � = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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Verbindingsbout Premium Light

Omschrijving:

De verbindingsboutne worden speciaal 
vervaardigd om Siegmund lastafels en 
andere bouwdelen (materiaaldikte 25 mm) te 
verbinden met de Siegmund Light producten 
(materiaaldikte 15 mm).  

Die U-balk Premium Light wordt met behulp  
van verbindingsbouten (artikelnummer 800562) 
aan de tafel bevestigd.

800562

Lengte: (a) Ø: (o) Gewicht: Artikelnummer

Verbindingsbout Siegmund <-> Siegmund Light
- gezwart 40 mm 28 mm 0,15 kg 2-800562

17,00 €
�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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Reservedelen voor bouten oude versie

289102289010.10 289016.10

289007.10

289009.10

280501 280653280510.1 280512.1

Lengte: (a) Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: Artikelnummer

Handwiel met draad en binnen zeskant kort 
- onderdeel voor snelspanbouten 280510 70 mm 40 mm 0,23 kg 2-280510.1

13,00 €
�

Handwiel met draad en binnen zeskant lang 
- onderdeel voor snelspanbouten 280512 95 mm 40 mm 0,30 kg 2-280512.1

14,00 €
�

Afstandspakket voor bouten
- voor alle bouten
- bestaat uit: 1x schijf 1 mm, 4x schijf 2 mm, 1x schijf 6 mm, 1x schijf 10 mm

0,12 kg 2-280501
8,00 €

�

Stelring
- voor 280604, 280625, 280608 10 mm 28 mm 0,05 kg 2-280653

6,00 €
�

Kogels
- voor 28 mm spanbouten
- verpakt per 10

2-289007.10
3,00 €

�

O-ring 22 mm binnendiamter
- voor 28 mm spanbouten, prisma's en afstandsbouten
- verpakt per 10

2-289009.10
2,00 €

�

O-ring 24 mm binnendiamter
- voor alle 28 mm spanbouten
- verpakt per 10

2-289010.10
2,00 €

�

O-ring 31 mm binnendiamter
- voor 28 mm verstelbare spanbout komfort
- verpakt per 10

2-289016.10
2,00 €

�

Reservedelen voor bouten oude versie met o-ringen + Kogels
- 10x 289009, 10x 289007, 10x 289010

2-289102
4,00 €

�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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Magnetische spanbout

Omschrijving:

De magnetische spanbout maakt het mogelijk 
snel te spannen zonder vastzetten van bouten of 
het gebruik van hulpmiddelen. De magnetische 
spanbout voorkomt veel spanningsdruk en is 
hiermee uitermate geschikt bij kleine en /of 
dunne werkstukken.

280741.C

280740.2 280741

280740 280740.1
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= aluminium

Lengte: (a) Ø: (o) Gewicht: Artikelnummer

Magnetische spanbout 68
- Aslengte 25 mm
- aluminium

68 mm 28 mm 0,09 kg 2-280740
21,00 €

�

Magnetische spanbout 93
- Aslengte 50 mm
- aluminium

93 mm 28 mm 0,13 kg 2-280740.1
25,00 €

�

Magnetische spanbout 118
- Aslengte 75 mm
- aluminium

118 mm 28 mm 0,16 kg 2-280740.2
29,00 €

�

Afstandsring voor magneetspanner
- gezwart 25 mm 40 mm 0,12 kg 2-280741

6,00 €
�

Afstandsring voor magneetspanner
- verchroomd, Levertijd circa 10 weken 25 mm 40 mm 0,12 kg 2-280741.C

15,00 €
�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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Professional Spanklem
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snelspanner
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Basic snelspanklem met ronde buis 
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Draadbus
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Drukring rond voor spanklemmen
Pagina 287

Drukring rond voor spanklemmen
Pagina 287

Drukring rond voor spanklemmen
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Klemaanslag 45° voor spanbuis
Pagina 288

Klemaanslag 90° voor spanbuis
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Hoekmouw 45° voor spanbuis
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Hoekmouw 90° voor spanbuis
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Spanklemmen & Overige toebehoren

Deze video is 
te zien via 
onderstaande link:

gezwart / 
genitreerd

Roestvaststaal Polyamide

gezwart / 
genitreerd

aluminium Polyamide

genitreerd Roestvaststaal Polyamide

Alle onderdelen voor de 280610 zijn de vinden op pagina 265. Prisma's voor spanklemmen zijn te vinden op pagina 284; 286; 287.

280634.2
170 mm

280634.1
135 mm

280634
100 mm

280636.2
170 mm

280636.1
135 mm

280636
100 mm

280635.2
170 mm

280635.1
135 mm

280635
  83 mm

280650 280650.A 280650.PA

280657.1.N 280658.E 280659.PA

280631
200 mm

280631.1
350 mm

280631.2
500 mm

280617

280662

280632.2
800 mm

280632.1
500 mm

280632
310 mm

Ø 40

Ø 40

www.siegmund.com/
V280610

280660 280660.E 280660.PAØ 35

280618
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gezwart / 
genitreerd

Roestvaststaal Polyamide

gezwart / 
genitreerd

aluminium Polyamide

genitreerd Roestvaststaal Polyamide

Alle onderdelen voor de 280604 zijn de vinden op pagina 277. Prisma's voor spanklemmen zijn te vinden op pagina 284; 286; 287.

280634.2
170 mm

280634.1
135 mm

280634
100 mm

280636.2
170 mm

280636.1
135 mm

280636
100 mm

280635.2
170 mm

280635.1
135 mm

280635
  83 mm

280650 280650.A 280650.PA

280657.1.N 280658.E 280659.PA

Ø 40

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

280660 280660.E 280660.PAØ 35

280679

280678
200 mm

280618

280644
200 mm

280653
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Professional Spanklem

Omschrijving:

De Professional spanklem maakt het mogelijk snel 
en eenvoudig krachtige klemmingen te realiseren in 
elke gewenste positie zowel in hoogte als breedte van 
allerlei werkstukken. De afmetingen van de horizontale 
steunen bedragen 30x10 mm. De afmetingen van de 
verticale steunen bedragen 30x14 mm. Verder is de 
verticale steun gehard. De prisma van de spanklem is 
uitwisselbaar om elke gewenste klemming te kunnen 
bewerkstelligen.

De diverse prisma's vindt u op pagina 284. Een lange 
levensduur wordt gegarandeerd door het gezwarte 
materiaal en de mogelijkheid onderdelen los te 
bestellen.

Een lange levensduur wordt gegarandeerd door het 
genitreerde materiaal, daarnaast kunnen alle 
onderdelen los besteld worden en door het handwiel 
aan het gietijzeren kruis is het mogelijk de klem snel 
en eenvoudig in hoogte te verstellen.
Door de 6 mm binnenzeskant aan de bovenzijde van 
de klem is men instaat de spankracht exact in te 
stellen.

280610.N 280610.S

= Krasbestendigheid = Bescherming tegen 
lasspetters = Corrosiebescherming

Standaard uitvoering maximale belasting: Gewicht: Artikelnummer

Professional Spanklem
5 kN 2,70 kg 2-280610.N

62,00 €
�

Professional Spanklem speciale afmetingen 2-280610.S
·

�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84

Standaard uitvoering 280610:  
bestaat uit 1x 280634.N, 1x 280631.N, 1x 280632.N, 1x 280618.N, 1x 280617, 1x 280662.N, 1x 280657.1.N

280657.1.N

Tr 20x4

50-165 mm

30
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m
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280634.N 280635.N 280636.N 280631.N 280632.N 280618.N 280617 280662.N

Reserve-onderdelen, speciale afmetingen en toebehoren voor een persoonlijke configuratie
Draadspindel met handgreep
- voor 280610, 280612, 280630, 280604, 280625, 280608
- trapeziumdraad 20 x 4 mm

100 mm
�

135 mm
�

170 mm
�

speciale afmetingen
�2-280634.N

10,00 €
2-280634.1.N

11,00 €
2-280634.2.N

12,00 €
2-280634.S

·
Draadspindel met zeskant
- voor 280610, 280612, 280630, 280604, 280625, 280608
- trapeziumdraad 20 x 4 mm

83 mm
�

135 mm
�

170 mm
�

speciale afmetingen
�2-280635.N

11,00 €
2-280635.1.N

12,00 €
2-280635.2.N

13,00 €
2-280635.S

·
Draadspindel met knevel
- voor 280610, 280612, 280630, 280604, 280625, 280608
- trapeziumdraad 20 x 4 mm

100 mm
�

135 mm
�

170 mm
�

speciale afmetingen
�2-280636.N

11,00 €
2-280636.1.N

12,00 €
2-280636.2.N

13,00 €
2-280636.S

·
Horizontale steun
- voor 280610, 280611
- zonder bus 280618, deze is separaat bestelbaar

200 mm
�

350 mm
�

500 mm
�

speciale afmetingen
�2-280631.N

9,00 €
2-280631.1.N

11,00 €
2-280631.2.N

14,00 €
2-280631.S

·
Verticale steun
- voor 280610, 280612, 280611
- verticaalsteunen zijn gehard

310 mm
�

500 mm
�

800 mm
�

speciale afmetingen
�2-280632.N

17,00 €
2-280632.1.N

21,00 €
2-280632.2.N

28,00 €
2-280632.S

·
Draadbus
- trapeziumdraad 20 x 4 mm
- voor 280610, 280612, 280625
- genitreerd

�2-280618.N
6,00 €

Kruis van gietijzer
- voor 280610, 280611, 280615, 220610.1, 220615.1
- zonder handwiel

45 mm
�2-280617

16,00 €
Handwiel voor kruis van gietijzer
- voor 280610, 280612, 280630, 280615, 280611, 220610.1, 220630.1, 220615.1

25 mm
�2-280662.N

7,00 €
� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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Professional Spanklem XL

Omschrijving:

De Professional spanklem XL is speciaal ontwikkeld 
voor werkzaamheden waarbij een bijzonder hoge 
drukkracht benodigd is. 

Om met deze spanklem verschillende werkstukken 
veilig te kunnen bevestigen is het prisma uitwisselbaar. 
Zie pagina 284 voor passende prisma’s.

De horizontale en verticale balk zijn op aanvraag in 
verschillende maten verkrijgbaar. De afmetingen van 
de gebruikte balk bedragen 35x14 mm.

Een lange levensduur wordt gegarandeerd door het 
materiaal, daarnaast kunnen alle onderdelen los 
besteld worden en door het handwiel aan het 
gietijzeren kruis is het mogelijk de klem snel en 
eenvoudig in hoogte te verstellen.

Door de 6 mm binnenzeskant aan de bovenzijde van 
de klem is men in staat de spankracht exact in te 
stellen.

280612 280612.S

Standaard uitvoering maximale belasting: Gewicht: Artikelnummer

Professional Spanklem XL
7 kN 3,40 kg 2-280612

73,00 €
�

Professional Spanklem XL speciale afmetingen 2-280612.S
·

�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84

Standaard uitvoering 280612:  
bestaat uit 1x 280634.N, 1x 280638, 1x 280639, 1x 280618.N, 1x 280617.1, 1x 280662.N, 1x 280657.1.N

280657.1.N

Tr 20x4

50-160 mm

30
0 
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280634.N 280635.N 280636.N 280638 280639 280618.N 280617.1 280662.N

Reserve-onderdelen, speciale afmetingen en toebehoren voor een persoonlijke configuratie
Draadspindel met handgreep
- voor 280610, 280612, 280630, 280604, 280625, 280608
- trapeziumdraad 20 x 4 mm

100 mm
�

135 mm
�

170 mm
�

speciale afmetingen
�2-280634.N

10,00 €
2-280634.1.N

11,00 €
2-280634.2.N

12,00 €
2-280634.S

·
Draadspindel met zeskant
- voor 280610, 280612, 280630, 280604, 280625, 280608
- trapeziumdraad 20 x 4 mm

83 mm
�

135 mm
�

170 mm
�

speciale afmetingen
�2-280635.N

11,00 €
2-280635.1.N

12,00 €
2-280635.2.N

13,00 €
2-280635.S

·
Draadspindel met knevel
- voor 280610, 280612, 280630, 280604, 280625, 280608
- trapeziumdraad 20 x 4 mm

100 mm
�

135 mm
�

170 mm
�

speciale afmetingen
�2-280636.N

11,00 €
2-280636.1.N

12,00 €
2-280636.2.N

13,00 €
2-280636.S

·
Horizontale steun
- voor 280612
- zonder bus 280618, deze is separaat bestelbaar

200 mm
�

350 mm
�

500 mm
�

speciale afmetingen
�2-280638

11,00 €
2-280638.1

16,00 €
2-280638.2

21,00 €
2-280638.S

·
Verticale steun
- voor 280612
- verticaalsteunen zijn gehard

310 mm
�

500 mm
�

800 mm
�

speciale afmetingen
�2-280639

19,00 €
2-280639.1

27,00 €
2-280639.2

38,00 €
2-280639.S

·
Draadbus
- trapeziumdraad 20 x 4 mm
- voor 280610, 280612, 280625
- genitreerd

�2-280618.N
6,00 €

Kruis van gietijzer
- voor 280612
- zonder handwiel

52 mm
�2-280617.1

20,00 €
Handwiel voor kruis van gietijzer
- voor 280610, 280612, 280630, 280615, 280611, 220610.1, 220630.1, 220615.1

25 mm
�2-280662.N

7,00 €
� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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Professional Spanklem 45°/90°

Omschrijving:

De Professional spanklem 45°/90° is traploos 
verstelbaar waardoor de klem 0-360° te gebruiken is.

De prisma is uitwisselbaar met diverse andere 
prisma's (materialen). Passende prisma's vind u  
op pagina 284. De geleider heeft een afmeting 
van 30x14 mm.

Een lange levensduur wordt gegarandeerd door 
het genitreerde materiaal, daarnaast kunnen alle 
onderdelen los besteld worden en door het handwiel 
aan het gietijzeren kruis is het mogelijk de klem snel 
en eenvoudig in hoogte te verstellen.

Door de 6 mm binnenzeskant aan de bovenzijde van 
de klem is men instaat de spankracht exact in te 
stellen.

280630.N 280630.S

= Krasbestendigheid = Bescherming tegen 
lasspetters = Corrosiebescherming

Standaard uitvoering maximale belasting: Gewicht: Artikelnummer

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

58,00 €
�

Professional Spanklem 45°/90° speciale afmetingen 2-280630.S
·

�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84

Standaard uitvoering 280630:  
bestaat uit 1x 280634.2.N, 1x 280633.N, 1x 289108, 1x 280617.2, 1x 280662.N, 1x 289109, 1x 280657.1.N

280657.1.N

Tr 20x4

360°

30
0 
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m
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280634.2.N 280635.2.N 280636.2.N 280633.N 289108 280617.2 280662.N 289109

Reserve-onderdelen, speciale afmetingen en toebehoren voor een persoonlijke configuratie
Draadspindel met handgreep
- voor 280610, 280612, 280630, 280604, 280625, 280608
- trapeziumdraad 20 x 4 mm

100 mm
�

135 mm
�

170 mm
�

speciale afmetingen
�2-280634.N

10,00 €
2-280634.1.N

11,00 €
2-280634.2.N

12,00 €
2-280634.S

·
Draadspindel met zeskant
- voor 280610, 280612, 280630, 280604, 280625, 280608
- trapeziumdraad 20 x 4 mm

83 mm
�

135 mm
�

170 mm
�

speciale afmetingen
�2-280635.N

11,00 €
2-280635.1.N

12,00 €
2-280635.2.N

13,00 €
2-280635.S

·
Draadspindel met knevel
- voor 280610, 280612, 280630, 280604, 280625, 280608
- trapeziumdraad 20 x 4 mm

100 mm
�

135 mm
�

170 mm
�

speciale afmetingen
�2-280636.N

11,00 €
2-280636.1.N

12,00 €
2-280636.2.N

13,00 €
2-280636.S

·
Verticale steun
- voor 280630
- verticaalsteunen zijn gehard

310 mm
�

500 mm
�

800 mm
�

speciale afmetingen
�2-280633.N

17,00 €
2-280633.1.N

21,00 €
2-280633.2.N

28,00 €
2-280633.S

·
Draadgeleidespindel
- voor 280630

42 mm
�2-289108

4,00 €
Kruis van gietijzer
- voor 280630, 220630.1
- zonder handwiel

70 mm
�2-280617.2

16,00 €
Handwiel voor kruis van gietijzer
- voor 280610, 280612, 280630, 280615, 280611, 220610.1, 220630.1, 220615.1

25 mm
�2-280662.N

7,00 €
Schijf voor kruis van gietijzer
- voor 280630, 220630.1
- met verzonken schroef M10x25

10 mm
�2-289109

3,00 €
� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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Professional Snelspanklem

Omschrijving:

Met de Professional snelspanklem kunnen gelaste  
delen snel en sterk worden gespannen. Door het net  
kan de sterkte individueel worden aangepast.

Doordat de klem is gezwart onstaat er een langere 
levensduur daarnaast bestaat de mogelijkheid om  
alle onderdelen los te bestellen. 

Met het nieuwe handwiel aan het gietijzeren kruis  
kan men de hoogte snel instellen.

280615 280615.S

Standaard uitvoering maximale belasting: Gewicht: Artikelnummer

Professional Snelspanklem
5 kN 2,00 kg 2-280615

79,00 €
�

Professional Snelspanklem speciale afmetingen 2-280615.S
·

�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84

Standaard uitvoering 280615:  
bestaat uit 1x 280637, 1x 280632.N, 1x 280617, 1x 280662.N

30
0 

m
m

105-240 mm
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280637 280632.N 280617 280662.N

Reserve-onderdelen, speciale afmetingen en toebehoren voor een persoonlijke configuratie
Horizontale steun met snelspanklem
- voor 280615, 220615.1

200 mm
�

350 mm
�

500 mm
�

speciale afmetingen
�2-280637

42,00 €
2-280637.1

45,00 €
2-280637.2

48,00 €
2-280637.S

·
Verticale steun
- voor 280610, 280612, 280611
- verticaalsteunen zijn gehard

310 mm
�

500 mm
�

800 mm
�

speciale afmetingen
�2-280632.N

17,00 €
2-280632.1.N

21,00 €
2-280632.2.N

28,00 €
2-280632.S

·
Kruis van gietijzer
- voor 280610, 280611, 280615, 220610.1, 220615.1
- zonder handwiel

45 mm
�2-280617

16,00 €
Handwiel voor kruis van gietijzer
- voor 280610, 280612, 280630, 280615, 280611, 220610.1, 220630.1, 220615.1

25 mm
�2-280662.N

7,00 €
� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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Verlengbuis + Kruis van gietijzer

280617.4 280617.6 280642 280653

Verlengbuis
- standaard = 300

300 mm
�

500 mm
�

800 mm
�

speciale afmetingen
�2-280642

15,00 €
2-280642.1

19,00 €
2-280642.2

26,00 €
2-280642.S

·
Stelring
- voor 280604, 280625, 280608 �2-280653

6,00 €
Kruis van gietijzer
- voor 280638, 280642
- zonder handwiel

67 mm
�2-280617.4

19,00 €
Kruis van gietijzer
- voor 280631, 280642
- zonder handwiel

69 mm
�2-280617.6

19,00 €
� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84

c
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Voorbeeldvarianten



02fa9dedc9d52a75f9fa13e67ddd2c2c
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Professional Spanklem met snelspanner

Omschrijving:

Met de Professional spanklem kunnen werkstukken 
op een snelle, krachtige en nauwkeurige manier 
worden vastgeklemd. Het demonteren gaat snel en 
eenvoudig en leidt tot tijdsbesparing.

Met het nieuw ontwikkelde handvat kan snel de 
hoogte worden bepaald en aangepast. Met behulp 
van een zeskant sleutel kan het werkstuk extra 
krachtig worden vastgeklemd.

De diverse prisma's vindt u op pagina 284.

009902

280611.1 280611.2

Breedte: (b) Hoogte: (c) maximale 
belasting Gewicht: Artikelnummer

Professional Spanklem met snelspanner
222 mm 310 mm 2,5 kN 3,30 kg 2-280611.1

89,00 €
�

Professional Spanklem 45°/90° met snelspanner
310 mm 2,5 kN 2,20 kg 2-280611.2

87,00 €
�

Verticale spanner
85 mm 0,40 kg 2-009902

60,00 €
�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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Snelspanklem conventioneel

Omschrijving:

De conventionele snelspanklem wordt gekenmerkt 
door een eenvoudig maar nauwkeurig mechanisme. 
Hierdoor kan men verschillende bouwdelen sneller 
opspannen.

De klem is in verschillende grootte verkrijgbaar.

280616.2 280616.3

280616 280616.1

Lengte: (a) Breedte: (b) Gewicht: Artikelnummer

Snelspanklem conventioneel S20
200 mm 100 mm 1,10 kg 2-280616

50,00 €
�

Snelspanklem conventioneel S25
250 mm 120 mm 1,50 kg 2-280616.1

57,00 €
�

Snelspanklem conventioneel S30
300 mm 140 mm 2,30 kg 2-280616.2

67,00 €
�

Snelspanklem conventioneel S40
400 mm 120 mm 2,50 kg 2-280616.3

70,00 €
�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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Basic snelspanklem met ronde buis universeel

Omschrijving:

De draaibare spindel in de snelspanklem met ronde buis 
maakt het mogelijk een hoek van ongeveer + / - 42° 
flexibel op te spannen. De snelspanklem met ronde buis 
combineert de voordelen van normale snelspanklemmen 
met die van 45° of 90°. Er kan zowel recht als schuin 
opgespannen worden, het gevolg hiervan is dat er veel 
nieuwe mogelijkheden en een variabel klembereik 
ontstaat.

De horizontale buis is in te stellen op een bereik van 
200 mm en maakt een variabel klembereik mogelijk in 
combinatie met de draaibare spindel. De lengte van de 
verticale buis is 250 mm. 

De prisma is uitwisselbaar met diverse andere prisma’s 
(materialen). Passende prisma’s vindt u op pagina 284. 

Een lange levensduur wordt gegarandeerd door het 
gezwarte materiaal, daarnaast kunnen alle onderdelen 
vervangen worden. Om een verticale buis te monteren 
wordt gebruik gemaakt van de stelring (artikelnummer 
280653). De spindel heeft een lengte van 135 mm. 

280604 280604.S

Standaard uitvoering maximale belasting: Gewicht: Artikelnummer

Pijpklem universeel
3 kN 2,30 kg 2-280604

62,00 €
�

Pijpklem universeel speciale afmetingen 2-280604.S
·

�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84

Standaard uitvoering 280604:  
bestaat uit 1x 280634.1.N, 1x 280678, 1x 280677, 1x 280679, 1x 280653, 1x 280657.1.N

± 42°

135 mm

280657.1.N

65-220 mm

280653

360°

25
0 
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m
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280634.1.N 280635.1.N 280636.1.N 280678 280677 280679 280653

Reserve-onderdelen, speciale afmetingen en toebehoren voor een persoonlijke configuratie
Draadspindel met handgreep
- voor 280610, 280612, 280630, 280604, 280625, 280608
- trapeziumdraad 20 x 4 mm

100 mm
�

135 mm
�

170 mm
�

speciale afmetingen
�2-280634.N

10,00 €
2-280634.1.N

11,00 €
2-280634.2.N

12,00 €
2-280634.S

·
Draadspindel met zeskant
- voor 280610, 280612, 280630, 280604, 280625, 280608
- trapeziumdraad 20 x 4 mm

83 mm
�

135 mm
�

170 mm
�

speciale afmetingen
�2-280635.N

11,00 €
2-280635.1.N

12,00 €
2-280635.2.N

13,00 €
2-280635.S

·
Draadspindel met knevel
- voor 280610, 280612, 280630, 280604, 280625, 280608
- trapeziumdraad 20 x 4 mm

100 mm
�

135 mm
�

170 mm
�

speciale afmetingen
�2-280636.N

11,00 €
2-280636.1.N

12,00 €
2-280636.2.N

13,00 €
2-280636.S

·
Horizontale ronde buis
- voor 280604

200 mm
�

speciale afmetingen
�2-280678

21,00 €
2-280678.S

·
Verlengbuis
- voor 280604, 280625
- Kan ook als horizontale steun gebruikt worden

250 mm
�

300 mm
�

500 mm
�

800 mm
�

speciale afmetingen
�2-280677

15,00 €
2-280677.1

17,00 €
2-280677.2

21,00 €
2-280677.3

28,00 €
2-280677.S

·
Spindelborgring
- voor 280604

42 mm
�2-280679

6,00 €
Stelring
- voor 280604, 280625, 280608 �2-280653

6,00 €
� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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Basic snelspanklem met ronde buis 90°

Omschrijving:

De snelspanklem 90° maakt het mogelijk om nauwkeurig 
en krachtig onderdelen haaks te klemmen op een 
gatenpatroon. De klem is 360° draaibaar en kan vrij 
gepositioneerd worden. 

De prisma is uitwisselbaar met diverse andere prisma's 
(materialen). Passende prisma's vindt u op pagina 284.

Een langere levensduur wordt gegarandeerd door het 
gezwarte materiaal en daarnaast kunnen alle onderdelen 
los besteld worden.

Om de verticale buis in de draadgaten te monteren, 
wordt de stelring (280653) gebruikt.

280608 280608.S

Standaard uitvoering maximale belasting: Gewicht: Artikelnummer

Basic snelspanklem met ronde buis 90°
3 kN 1,40 kg 2-280608

41,00 €
�

Basic snelspanklem met ronde buis 90° speciale afmetingen 2-280608.S
·

�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84

Standaard uitvoering 280608:  
bestaat uit 1x 280634.1.N, 1x 280676, 1x 280653, 1x 280657.1.N

100 mm

360°

280657.1.N

Tr 20x4

280653

20
0 

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

Reserve-onderdelen, speciale afmetingen en toebehoren voor een persoonlijke configuratie
Draadspindel met handgreep
- voor 280610, 280612, 280630, 280604, 280625, 280608
- trapeziumdraad 20 x 4 mm

100 mm
�

135 mm
�

170 mm
�

speciale 
afmetingen

�

2-280634.N
10,00 €

2-280634.1.N
11,00 €

2-280634.2.N
12,00 €

2-280634.S
·

Draadspindel met zeskant
- voor 280610, 280612, 280630, 280604, 280625, 280608
- trapeziumdraad 20 x 4 mm

83 mm
�

135 mm
�

170 mm
�

speciale 
afmetingen

�

2-280635.N
11,00 €

2-280635.1.N
12,00 €

2-280635.2.N
13,00 €

2-280635.S
·

Draadspindel met knevel
- voor 280610, 280612, 280630, 280604, 280625, 280608
- trapeziumdraad 20 x 4 mm

100 mm
�

135 mm
�

170 mm
�

speciale 
afmetingen

�

2-280636.N
11,00 €

2-280636.1.N
12,00 €

2-280636.2.N
13,00 €

2-280636.S
·

Verlengbuis
- voor 280608 200 mm

�

300 mm
�

500 mm
�

800 mm
�

speciale 
afmetingen

�

2-280676
20,00 €

2-280676.1
22,00 €

2-280676.2
26,00 €

2-280676.3
33,00 €

2-280676.S
·

Stelring
- voor 280604, 280625, 280608 �2-280653

6,00 €
� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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Basic snelspanklem met ronde buis 180°

Omschrijving:

De snelspanklem 180° maakt het mogelijk om exact 
en krachtig bouwdelen op te spannen in een hoek van 
180°. De klem kan op de ronde buis worden ingesteld 
in een bereik van 45-180 mm. De lengte van de 
verticale buis is 250 mm.

De prisma is uitwisselbaar met diverse andere prisma's 
(materialen). Passende prisma's vindt u op pagina 284.

Een langere levensduur wordt gegarandeerd door 
het gezwarte materiaal en daarnaast kunnen alle 
onderdelen los besteld worden.

Om de verticale buis in de draadgaten te monteren, 
wordt de stelring (280653) gebruikt. De lengte van de 
spindel is 100 mm.

280625 280625.S

Standaard uitvoering maximale belasting: Gewicht: Artikelnummer

Basic snelspanklem met ronde buis 180°
3 kN 2,30 kg 2-280625

52,00 €
�

Basic snelspanklem met ronde buis 180° speciale afmetingen 2-280625.S
·

�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84

Standaard uitvoering 280625:  
bestaat uit 1x 280634.N, 1x 280644, 1x 280677, 1x 280618.N, 1x 280653, 1x 280657.1.N

Tr 20x4

280657.1.N

280653

360°

25
0 

m
m

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

Reserve-onderdelen, speciale afmetingen en toebehoren voor een persoonlijke configuratie
Draadspindel met handgreep
- voor 280610, 280612, 280630, 280604, 280625, 280608
- trapeziumdraad 20 x 4 mm

100 mm
�

135 mm
�

170 mm
�

speciale afmetingen
�2-280634.N

10,00 €
2-280634.1.N

11,00 €
2-280634.2.N

12,00 €
2-280634.S

·
Draadspindel met zeskant
- voor 280610, 280612, 280630, 280604, 280625, 280608
- trapeziumdraad 20 x 4 mm

83 mm
�

135 mm
�

170 mm
�

speciale afmetingen
�2-280635.N

11,00 €
2-280635.1.N

12,00 €
2-280635.2.N

13,00 €
2-280635.S

·
Draadspindel met knevel
- voor 280610, 280612, 280630, 280604, 280625, 280608
- trapeziumdraad 20 x 4 mm

100 mm
�

135 mm
�

170 mm
�

speciale afmetingen
�2-280636.N

11,00 €
2-280636.1.N

12,00 €
2-280636.2.N

13,00 €
2-280636.S

·
Horizontale ronde buis
- voor 280625

200 mm
�

speciale afmetingen
�2-280644

11,00 €
2-280644.S

·
Verlengbuis
- voor 280604, 280625
- Kan ook als horizontale steun gebruikt worden

250 mm
�

300 mm
�

500 mm
�

800 mm
�

speciale afmetingen
�2-280677

15,00 €
2-280677.1

17,00 €
2-280677.2

21,00 €
2-280677.3

28,00 €
2-280677.S

·
Draadbus
- trapeziumdraad 20 x 4 mm
- voor 280610, 280612, 280625
- genitreerd

�2-280618.N
6,00 €

Stelring
- voor 280604, 280625, 280608 �2-280653

6,00 €
� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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45° adapter

Omschrijving:

Met de 45° adapter verandert u uw standaard 
schroefklem in een handomdraai in een 45° 
schroefklem.

280663 280663.1

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) Gewicht: Artikelnummer

45° adapter 
- voor klem 280610
- gezwart / genitreerd

75 mm 30 mm 55 mm 0,18 kg 2-280663
16,00 €

�

45° adapter 
- voor spanklem XL 280612
- gezwart / genitreerd

75 mm 30 mm 60 mm 0,18 kg 2-280663.1
18,00 €

�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84



283

SPANKLEMMEN & OVERIGE TOEBEHOREN

Draadbus

Omschrijving:

De gezwarte draadbus is speciaal ontwikkeld  
voor werkzaamheden in krappe ruimtes.  
De draadbus is de passende tegenhanger voor het 
gebruik van 16 mm (Tr 12x3) schroefklemmen in  
28 mm systemen (Tr 20x4). Vooral bij het opspannen 
van zware horizontale werkstukken is de combinatie 
van een draadbus, schroefklem en een winkelhaak 
ideaal.

280618.N 280619

Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: Artikelnummer

Draadbus
- trapeziumdraad 20 x 4 mm
- voor 280610, 280612, 280625
- genitreerd

22 mm 28 mm 0,05 kg 2-280618.N
6,00 €

�

Draadbus Tr 12x3
- trapeziumdraad 12 x 3 mm voor 16 mm spindels
- gezwart / genitreerd

23 mm 28 mm 0,07 kg 2-280619
7,00 €

�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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Prisma voor spanklemmen

Omschrijving:

Het prisma voor spanklemmen is het hulpmiddel 
om tijdbesparend en effectief te werken.  
Het prisma voor spanklemmen is zowel geschikt 
voor ronde als rechthoekige pijpen. Door het 
kogelscharnier wordt een gelijkmatige druk 
uitgeoefend op het te klemmen materiaal en  
kan het zowel op ronde als vlakke materialen 
gebruikt worden.

Verwijderen en plaatsen van de spanklem is 
eenvoudig en zonder gebruik van gereedschappen.

Het prisma is in verschillende materiaalsoorten 
verkrijgbaar. 

Polyamide wordt ingezet om kraswerking 
teverminderen, roestvaststaal ter voorkoming  
van roestvorming.

280659.PA 280661

280657.1.N 280658.E
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= Krasbestendigheid = Bescherming tegen 
lasspetters = Corrosiebescherming = Polyamide

Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: Artikelnummer

Prisma voor spanklemmen
- genitreerd
- voor spindel met trapeziumdraad 20 x 4mm

24 mm 40 mm 0,09 kg 2-280657.1.N
8,00 €

�

Prisma voor spanklemmen
- Roestvaststaal
- voor spindel met trapeziumdraad 20 x 4mm

21 mm 40 mm 0,10 kg 2-280658.E
11,00 €

�

Prisma voor spanklemmen
- Polyamide
- voor spindel met trapeziumdraad 20 x 4mm

24 mm 40 mm 0,01 kg 2-280659.PA
9,00 €

�

Drukring onbewerkt voor spanklemmen
- blank
- voor spindel met trapeziumdraad 20 x 4mm
- aan klantspecifieke wensen aan te passen

30 mm 40 mm 0,19 kg 2-280661
11,00 €

�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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SPANKLEMMEN & OVERIGE TOEBEHOREN

Duo prisma Ø 40 voor spanklemmen

Omschrijving:

De duo prisma valt op door zijn dubbele functie. 
Het duo-prisma is te gebruiken voor alle 28 mm 
boringen en spanklemmen. De o-ring creëert een 
optimale bevestiging en nauwkeurigheid. De hoek 
van 120° biedt een stevige ondergrond voor alle 
ronde pijpen.

Deze prisma is in de uitvoering polymide en kan 
worden gebruikt bij krasgevoelige oppervlakken.

Het prisma polyamide is alleen geschikt voor gebruik 
als prisma voor schroefklemmen.

280650.PA

280650 280650.A

= aluminium = Polyamide

Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: Artikelnummer

Duo prisma Ø 40
- gezwart / genitreerd
- voor spindel met trapeziumdraad 20 x 4mm

35 mm 40 mm 0,15 kg 2-280650
16,00 €

�

Duo prisma Ø 40
- aluminium
- voor spindel met trapeziumdraad 20 x 4mm

35 mm 40 mm 0,05 kg 2-280650.A
18,00 €

�

Duo prisma Ø 40
- Polyamide
- voor spindel met trapeziumdraad 20 x 4mm
- Zonder O-ring

35 mm 40 mm 0,02 kg 2-280650.PA
18,00 €

�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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Drukring rond voor spanklemmen

Omschrijving:

De drukring voor spanklemmen is speciaal 
ontwikkeld voor het spannen van hoeken of 
inkepingen. Door de ronde vorm wordt het  
werkstuk snel en nauwkeurig vastgezet. 

De uitwisseling vindt zonder hulpmiddelen  
of het vastbouten plaats. 

De drukring is eenvoudig van de spanklem  
te verwijderen en vervolgens te reinigen. 

Tevens is de drukring in verschillende 
materiaalsoorten verkrijgbaar. 

Polyamide wordt ingezet om kraswerking 
teverminderen, roestvaststaal ter voorkoming  
van roestvorming.

280660.PA

280660 280660.E

= Polyamide

Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: Artikelnummer

Drukring rond voor spanklemmen
- gezwart / genitreerd
- voor spindel met trapeziumdraad 20 x 4mm

20 mm 35 mm 0,07 kg 2-280660
8,00 €

�

Drukring rond voor spanklemmen
- Roestvaststaal
- voor spindel met trapeziumdraad 20 x 4mm

20 mm 35 mm 0,07 kg 2-280660.E
11,00 €

�

Drukring rond voor spanklemmen
- Polyamide
- voor spindel met trapeziumdraad 20 x 4mm

20 mm 35 mm 0,01 kg 2-280660.PA
9,00 €

�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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Klemaanslag / Hoekmouw

Omschrijving:

De hoekverbinding kan flexibel worden  
gebruikt in combinatie met de spanbuis 
(artikelnummer 280750 + 280642).

Bij het gebruik van een draadbus met  
schroefdraad (artikelnummer 280618) kan  
de hoekverbinding ook in combinatie  
met een draadspindel gebruikt worden.

De diameter is 40 mm.

280772 280773

280770 280771

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) Gewicht: Artikelnummer

Klemaanslag 45°
- voor spanbuis 280750, 280642 80 mm 40 mm 40 mm 0,32 kg 2-280770

24,00 €
�

Klemaanslag 90°
- voor spanbuis 280750, 280642 80 mm 40 mm 40 mm 0,32 kg 2-280771

23,00 €
�

Hoekmouw 45°
- voor spanbuis 280750, 280642 100 mm 67 mm 40 mm 0,32 kg 2-280772

14,00 €
�

Hoekmouw 90°
- voor spanbuis 280750, 280642 85 mm 85 mm 40 mm 0,39 kg 2-280773

14,00 €
�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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Spanbrug 2P / Spanbrug 3P

Omschrijving:

De spanbrug 2P is ideaal om moeilijk 
toegankelijke posities of verscheidene 
bouweenheden te spannen. Ook op ongelijke 
oppervlakken is spannen mogelijk door 
kogelscharnier. Om een goede vastheid te 
verzekeren is de drukschijf door middel van een 
zelfsluitend kogelspinmechanisme verstelbaar. 
Een hoge functionaliteit wordt verzekerd door 
de snelle en veilige eigenschappen van de 
drukschijf. De stabiele vorm en het geschilderde, 
poeder-met een laag bedekte materiaal geven 
de spanbrug een lange levensduur. Bij levering 
zit één spanbout, twee kogelbouten en twee 
drukschijven.

De spanbrug 3P is ideaal bij moeilijk bereikbare 
posities of om gelijktijdig meerdere bouwdelen 
op te spannen. Ook op oneven vlakken is het 
spannen doormiddel van pendel vereffening 
mogelijk. Een hoge functionaliteit is door een 
snelle en veilige uitwisselbaarheid van de 
drukschalen gewaarborgd. Dit artikel bevat een 
spanbrug, twee kogelpinnen en twee prisma’s.

Om met de spanbrug allerlei werkstukken te 
kunnen bevestigen is de prisma uitwisselbaar. 
Voor passende prisma's zie pagina 284.

280212

280210 280211

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: Artikelnummer

Spanbrug 2P voor spanklemmen
- 2 gelijktijdige spanpunten 170 mm 35 mm 20 mm 0,80 kg 2-280210

39,00 €
�

Spanbrug 3P voor spanklemmen
- 3 gelijktijdige spanpunten 170 mm 35 mm 20 mm 1,00 kg 2-280211

48,00 €
�

Kogelpin voor opspanbrug
16 mm 0,04 kg 2-280212

4,00 €
�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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Prisma Ø 50 135° 
met schroefbare schacht
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Prisma-uitbreiding 
met verzonken schroef
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Prisma's

Alle prisma's van het 28 mm systeem hebben een 
schroefbare hals, die wanneer nodig losgehaald 
kan worden.

Bij de levering van een prisma wordt een 
schroefbare hals en een verzonken schroef 
meegeleverd.

Prisma

Schroefbare schacht

Wisselplaat

Zinken schroef

PRISMA Ø 50 135°

UITVOERINGEN

gezwart
aluminium
Polyamide

Pagina 294

VARIO PRISMA Ø 50 90° / 120°

UITVOERINGEN

gezwart / genitreerd
aluminium
Polyamide

Pagina 295

PRISMA Ø 60 135°

UITVOERINGEN

gezwart
aluminium
Polyamide

Pagina 296

PRISMA Ø 80 90°

UITVOERINGEN

gezwart / genitreerd
aluminium
Polyamide
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PRISMA Ø 120 157°

UITVOERINGEN

gezwart / genitreerd
aluminium
Polyamide
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280648.1

135°

280645.1

90°/120°

280651.1

135°

280647.1

90°

157°

280652.1
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Deze video is 
te zien via 
onderstaande link:

MET SCHACHT IN DE BORING
De prisma met schroefbare schacht kan 
toegepast worden voor alle boringen in het 28 
mm systeem en biedt een stabiel oppervlak 
voor buizen.

ZONDER SCHACHT OP DE TAFEL
Alle prisma's in het 28 mm systeem kunnen zonder 
schroefbare hals gebruikt worden en zijn met het 
positioneren niet afhankelijk van de draadgaten.

MET PRISMA-UITBREIDING
Als het nodig is kan een prisma-uitbreiding 
opgeschroefd worden. Deze maakt het mogelijk om 
in combinatie met een afstandhouder en schijf voor 
afstandhouder verschillende hoogten te bereiken.
In combinatie met de schroef is een continue 
positionering mogelijk.

Zie de oplegset (artikelnummer 280821) of het 
schroef onderlegstuk (artikelnummer 280822).

PRISMA-UITBREIDING

Deze kan snel en eenvoudig op alle 
prisma's gemonteerd worden.

Gebruik 280649.3 280649.2 280649.1 280649

www.siegmund.com/
V280645
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PRISMA'S & UITGAVEN

Prisma Ø 50 135° met schroefbare schacht

Omschrijving:

De prisma Ø 50 135° is het onderdeel om zowel buis 
als vierkantprofiel op een stabiele manier op de tafel 
te leggen en is geschikt voor pijpen tot 80 mm.

De prisma met ingeschroefde schacht kan in de 
boringen vastgezet worden d.m.v. een M16 
verzonken schroef (artikel-nr. 009410). Door middel 
van het verwijderen van de schacht uit de prisma is 
het mogelijk deze onafhankelijk van het 
gatenpatroon op welk gewenst plek op de tafel te 
positioneren. Indien noodzakelijk kan de 
werkhoogte van de prisma d.m.v. een prisma 
verlengering verhoogd worden.

Deze prisma is in de uitvoering polyamide en kan 
worden gebruikt bij kras-gevoelige oppervlakken.

280648.1.PA

280648.1 280648.1.A

= aluminium = Polyamide

Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: Artikelnummer

Prisma Ø 50 135° met schroefbare schacht
- gezwart
- M16 schroefdraad voor verlenging (artikelnummer 280649)

20 mm 50 mm 0,20 kg 2-280648.1
22,00 €

�

Prisma Ø 50 135° met schroefbare schacht
- aluminium
- M16 schroefdraad voor verlenging (artikelnummer 280649)

20 mm 50 mm 0,07 kg 2-280648.1.A
27,00 €

�

Prisma Ø 50 135° met schroefbare schacht
- Polyamide
- M16 schroefdraad voor verlenging (artikelnummer 280649)

20 mm 50 mm 0,03 kg 2-280648.1.PA
29,00 €

�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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90/120°

c

PRISMA'S & UITGAVEN

Vario prisma Ø 50 90°/120° met schroefbare schacht

Omschrijving:

De vario prisma is zowel voor ronde buis tot Ø 50 
mm als ook voor vierkante buis welke onder een 
hoek van 45° in de prisma gelegd kan worden 
geschikt.

De prisma met ingeschroefde schacht kan in de 
boringen vastgezet worden d.m.v. een M16 
verzonken schroef (artikel-nr. 009410). Door 
middel van het verwijderen van de schacht uit de 
prisma is het mogelijk deze onafhankelijk van 
het gatenpatroon op welk gewenst plek op de 
tafel te positioneren. Indien noodzakelijk kan de 
werkhoogte van de prisma d.m.v. een prisma 
verlengering verhoogd worden.

Deze prisma is in de uitvoering polyamide en kan 
worden gebruikt bij kras-gevoelige oppervlakken.

280645.1.PA

280645.1 280645.1.A

= aluminium = Polyamide

Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: Artikelnummer

Vario prisma Ø 50 90° / 120° met schroefbare schacht
- gezwart / genitreerd
- M16 schroefdraad voor verlenging (artikelnummer 280649)

20 mm 50 mm 0,20 kg 2-280645.1
25,00 €

�

Vario prisma Ø 50 90° / 120° met schroefbare schacht
- aluminium
- M16 schroefdraad voor verlenging (artikelnummer 280649)

20 mm 50 mm 0,07 kg 2-280645.1.A
29,00 €

�

Vario prisma Ø 50 90° / 120° met schroefbare schacht
- Polyamide
- M16 schroefdraad voor verlenging (artikelnummer 280649)

20 mm 50 mm 0,03 kg 2-280645.1.PA
31,00 €

�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84



Bez: Prisma Ø 60 / Prisma Ø 80
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135°

c

PRISMA'S & UITGAVEN

Prisma Ø 60 135° met schroefbare schacht

Omschrijving:

De prisma Ø 60 135° valt op door zijn 
functionaliteit en ergonomische ontwerp. Geschikt 
voor pijpen met een diameter tot 80 mm.

De prisma met ingeschroefde schacht kan in de 
boringen vastgezet worden d.m.v. een M16 
verzonken schroef (artikel-nr. 009410). Door 
middel van het verwijderen van de schacht uit de 
prisma is het mogelijk deze onafhankelijk van het 
gatenpatroon op welk gewenst plek op de tafel te 
positioneren. Indien noodzakelijk kan de 
werkhoogte van de prisma d.m.v. een prisma 
verlengering verhoogd worden.

Deze prisma is in de uitvoering polyamide en kan 
worden gebruikt bij kras-gevoelige oppervlakken.

280651.1.PA

280651.1 280651.1.A

= aluminium = Polyamide

Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: Artikelnummer

Prisma Ø 60 135° met schroefbare schacht
- gezwart
- M16 schroefdraad voor verlenging (artikelnummer 280649)

30 mm 60 mm 0,52 kg 2-280651.1
25,00 €

�

Prisma Ø 60 135° met schroefbare schacht
- aluminium
- M16 schroefdraad voor verlenging (artikelnummer 280649)

30 mm 60 mm 0,18 kg 2-280651.1.A
29,00 €

�

Prisma Ø 60 135° met schroefbare schacht
- Polyamide
- M16 schroefdraad voor verlenging (artikelnummer 280649)

30 mm 60 mm 0,08 kg 2-280651.1.PA
31,00 €

�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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90°

c

PRISMA'S & UITGAVEN

Prisma Ø 80 90° met schroefbare schacht

Omschrijving:

De prisma Ø 80 90° zonder basis is het hulpmiddel 
om zowel vierkante- als buisprofielen op een 
stabiele manier op de tafel te leggen tot een 
buisdiameter van 100 mm.

De prisma met ingeschroefde schacht kan in de 
boringen vastgezet worden d.m.v. een M16 
verzonken schroef (artikel-nr. 009410). Door 
middel van het verwijderen van de schacht uit de 
prisma is het mogelijk deze onafhankelijk van het 
gatenpatroon op welk gewenst plek op de tafel te 
positioneren. Indien noodzakelijk kan de 
werkhoogte van de prisma d.m.v. een prisma 
verlengering verhoogd worden.

Deze prisma is in de uitvoering polyamide en kan 
worden gebruikt bij kras-gevoelige oppervlakken.

280647.1.PA

280647.1 280647.1.A

= aluminium = Polyamide

Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: Artikelnummer

Prisma Ø 80 90° met schroefbare schacht
- gezwart / genitreerd
- M16 schroefdraad voor verlenging (artikelnummer 280649)

40 mm 80 mm 1,01 kg 2-280647.1
30,00 €

�

Prisma Ø 80 90° met schroefbare schacht
- aluminium
- M16 schroefdraad voor verlenging (artikelnummer 280649)

40 mm 80 mm 0,55 kg 2-280647.1.A
35,00 €

�

Prisma Ø 80 90° met schroefbare schacht
- Polyamide
- M16 schroefdraad voor verlenging (artikelnummer 280649)

40 mm 80 mm 0,19 kg 2-280647.1.PA
37,00 €

�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84



Bez: Prisma Ø 120 / Spannkegel
Name: Prisma Ø 120 / Spannkegel
Tag: Tabelle 4 (Doppelseite) / K-Table_4
Musterseite: Tabelle 4 (Doppelseite) / K-Table_4
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1024af49c67e321aea266a9f01b7b8c2
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157°

c

PRISMA'S & UITGAVEN

Prisma Ø 120 157° met schroefbare schacht

Omschrijving:

De prisma Ø 120 valt op door zijn functionaliteit en 
ergonomische ontwerp. Door de hoek van 157° is de 
prisma uitermate geschikt voor grotere pijpen met 
een diameter tot 400 mm.

De prisma met ingeschroefde schacht kan in de 
boringen vastgezet worden d.m.v. een M16 
verzonken schroef (artikel-nr. 009410). Door middel 
van het verwijderen van de schacht uit de prisma is 
het mogelijk deze onafhankelijk van het 
gatenpatroon op welk gewenst plek op de tafel te 
positioneren. Indien noodzakelijk kan de 
werkhoogte van de prisma d.m.v. een prisma 
verlengering verhoogd worden.

280652.1.PA

280652.1 280652.1.A

= aluminium = Polyamide

Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: Artikelnummer

Prisma Ø 120 157° met schroefbare schacht
- gezwart / genitreerd
- M16 schroefdraad voor verlenging (artikelnummer 280649)

30 mm 120 mm 1,70 kg 2-280652.1
42,00 €

�

Prisma Ø 120 157° met schroefbare schacht
- aluminium
- M16 schroefdraad voor verlenging (artikelnummer 280649)

30 mm 120 mm 0,70 kg 2-280652.1.A
52,00 €

�

Prisma Ø 120 157° met schroefbare schacht
- Polyamide
- M16 schroefdraad voor verlenging (artikelnummer 280649)

30 mm 120 mm 0,30 kg 2-280652.1.PA
59,00 €

�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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c

PRISMA'S & UITGAVEN

Spankegel

Omschrijving:

De spankegel heeft een conische vorm die het 
mogelijk maakt om snel en eenvoudig vierkante 
en ronde buizen op te spannen tot een diameter 
van < 80 mm.

280670

Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: Artikelnummer

Spankegel 
- gezwart / genitreerd 70 mm 80 mm 1,40 kg 2-280670

27,00 €
�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84



Bez: Prisma-Verlängerung
Name: Prisma-Verlängerung
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eec9f383edbdc1ce88ee5357457fada2
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a

PRISMA'S & UITGAVEN

Prisma-uitbreiding

Omschrijving:

De prisma-verlenging kan snel en secuur in alle 
prisma's geschroefd worden en maakt het mogelijk 
om een prisma in combinatie met een opbouwset 
(artikel-nr. 280821) in verschillende hoogten te 
gebruiken. 

Met het schroef onderlegstuk (artikel-nr. 280822) 
is traploos positioneren mogelijk.

Vanwege de platte onderkant kan de prisma 
verlenging bevestigd worden op de prisma of aan 
een klantspecifieke constructie bevestigd worden. 

280669

280649.2 280649.3

280649 280649.1
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PRISMA'S & UITGAVEN

Lengte: (a) Ø: (o) Gewicht: Artikelnummer

Prisma-uitbreiding 25
- gezwart 25 mm 28 mm 0,11 kg 2-280649

10,00 €
�

Prisma-uitbreiding 50
- gezwart 50 mm 28 mm 0,22 kg 2-280649.1

12,00 €
�

Prisma-uitbreiding 100
- gezwart 100 mm 28 mm 0,45 kg 2-280649.2

15,00 €
�

Prisma-uitbreiding 150
- gezwart 150 mm 28 mm 0,69 kg 2-280649.3

19,00 €
�

Prisma-uitbreiding met verzonken schroef
- gezwart 17 mm 28 mm 0,14 kg 2-280669

8,00 €
�

Zinken schroef M16
- onderdeel
- voor prisma’s van het 28 mm systeem

20 mm 29 mm 0,07 kg 2-009410
2,00 €

�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84

Alle delen die men aanvraagd kunnen desgewenst in Aluminium of Polyamide mogelijk.



Bez: Multispann-Auflageturm modular
Name: Multispann-Auflageturm modular
Tag: Tabelle 1 (Text, Bild, 3 Spalten) / K-Table_1
Musterseite: Tabelle 1 (Text, Bild, 3 Spalten) / K-Table_1
Erzeugt am: 2016-07-22 11:45:30
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0180fab59de3385c007506053a38a5ce
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c

c

b
a

PRISMA'S & UITGAVEN

Multi-span oplegtoren modulair

Omschrijving:

Door middel van spanbouten wordt het multi-span 
oplegstuk bevestigd op de tafel. Dit oplegstuk  
maakt het mogelijk om in de hoogte spanklemmen 
en prisma’s aan te brengen op het werkstuk.  
Het multi-span oplegstuk is een ware aanvulling  
op het totaalpakket.

Voor een stevigere bevestiging kan de buis door  
de gebruiker gelast worden.

280617.5H

280646.3 280646.4

280646.1 280646.2

280646.5 280646
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PRISMA'S & UITGAVEN

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: Artikelnummer

Plaat groot
- voor multi-span oplegtoren 150 mm 100 mm 25 mm 2,60 kg 2-280646.5

31,00 €
�

Plaat klein
- voor multi-span oplegtoren 120 mm 120 mm 25 mm 2,23 kg 2-280646

20,00 €
�

Verlengbuis 225
- voor multi-span oplegtoren 225 mm 57 mm 1,70 kg 2-280646.1

42,00 €
�

Verlengbuis 475
- voor multi-span oplegtoren 475 mm 57 mm 2,94 kg 2-280646.2

47,00 €
�

Verlengbuis 725
- voor multi-span oplegtoren 725 mm 57 mm 4,24 kg 2-280646.3

52,00 €
�

Verlengbuis 975
- voor multi-span oplegtoren 975 mm 57 mm 5,54 kg 2-280646.4

59,00 €
�

Gietijzerkruis
- voor multi-span oplegtoren
- voor 280638 (zie pagina 267)

104 mm 80 mm 56 mm 1,27 kg 2-280617.5H
25,00 €

�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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PRISMA'S & UITGAVEN

Oplegset 11-delig

Omschrijving:

De gezwarte opbouwset maakt het mogelijk 
om zowel vaste als ook in hoogte variabele 
opbouwvlakken te creëren. Deze 11-delige 
opbouwset bestaat uit een toren en 10 mm 
ringen. De opbouwschijven kunnen gebruikt 
worden om hoogteverschillen van 1-100 mm 
te compenseren. Om de gewenste hoogte zo 
precies mogelijk te bereiken kunt u de kleinste 
ring van 1 mm gebruiken. De maten zijn op 
de ringen aangegeven. Door de O-ringen laat 
de opbouw zich makkelijk en precies afstellen. 
Doordat de opbouwelementen zijn voorzien van 
M10 inwendige schroefdraad is het mogelijk om 
klantspecifieke gereedschappen, bouwdelen of 
prisma’s te plaatsen.

280821.2

280821 280821.1

Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: Artikelnummer

Oplegset 11-delig
- gezwart 125 mm 50 mm 1,95 kg 2-280821

42,00 €
�

Opbouwtoren
- gezwart 125 mm 50 mm 0,60 kg 2-280821.1

20,00 €
�

Set ringen
- Deze set bevat de volgende ringen:
1 / 2 / 3 / 4 / 5 mm
10 / 20 / 40 / 50 mm
inclusief 1/10" duimring 2,54 mm

50 mm 1,35 kg 2-280821.2
21,00 €

�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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PRISMA'S & UITGAVEN

Schroef onderlegstuk Ø 80

Omschrijving:

Het schroefonderlegstuk dient als uitbreiding van  
het prisma. Met het schroefonderlegstuk kan het 
prisma op hoogte worden gebracht. De maximale 
hoogte ligt tussen de 75 mm en 110 mm.

280822

Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: Artikelnummer

Schroef onderlegstuk Ø 80
- gezwart 75-110 mm 80 mm 2,30 kg 2-280822

63,00 €
�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84



Bez: Auflagesatz schraubbar
Name: Auflage höhenverstellbar mit Skala
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b349c4ea77976dd29144d7e961ae5f28
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a

PRISMA'S & UITGAVEN

Ondersteuning in hoogte verstelbaar met schaalverdeling

Omschrijving:

De in hoogte verstelbare steun met schaal  
biedt een solide ondersteuningsoppervlak  
en kan worden gebruikt in alle boorgaten  
van het systeem.

De hoogte kan traploos worden aangepast  
in het bereik van 20 – 105 mm door de stelring 
en de borgmoer te regelen. Door de fijne schaal 
kan de hoogte nauwkeurig op de millimeter 
worden ingesteld.

Leverbaar vanaf  01.04.2019.

280824
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Lengte: (a) Ø: (o) Gewicht: Artikelnummer

Ondersteuning in hoogte verstelbaar
 met schaalverdeling 144 mm 50 mm 0,87 kg 2-280824

39,00 €
�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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Name: Distanzhalter
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fc55c3177d74bde2df194b53066fbfb3
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PRISMA'S & UITGAVEN

Afstandhouder

Omschrijving:

De afstandhouder is in combinatie met de 
draadbus M16 (artikel 280825) en een  
aanslag- en winkelhaak universeel te gebruiken.  
Door het eenvoudige draaimechanisme van de 
afstandhouder, is het werkstuk snel en precies  
op de juiste afstand te plaatsen.

a

ø

a

ø
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280175.1 280176

280825

Lengte: (a) Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: Artikelnummer

Afstandhouder 100 100 mm 50 mm 0,52 kg 2-280175
31,00 €

�

100 mm 75 mm 0,92 kg 2-280176
35,00 €

�

100 mm 100 mm 1,42 kg 2-280177
37,00 €

�

Afstandhouder 150 150 mm 50 mm 0,60 kg 2-280175.1
33,00 €

�

150 mm 75 mm 1,00 kg 2-280176.1
36,00 €

�

150 mm 100 mm 1,50 kg 2-280177.1
39,00 €

�

Draadbus voor M16 draad
- gezwart 23 mm 30 mm 0,07 kg 2-280825

12,00 €
�



Bez: Spannrohr mit Schnellverschluss
Name: Spannrohr mit Schnellverschluss
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11e9f9c877a999ce4fe4a25b580c3701
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PRISMA'S & UITGAVEN

Spanbuis met snelspaninrichting

Omschrijving:

De spanbuis met snelspaninrichting met 
geïntregeerde snelspanbouten maakt het  
mogelijk om eenvoudig op elke gewenste 
hoogte klemmen, snelspanners, aanslagen  
en andere gereedschappen te bevestigen.

Meer voorbeelden en gereedschappen vindt  
u op onze internetsite.

De hoekverbinding kan flexibel worden  
gebruikt in combinatie met de spanbuis 
(artikelnummer 280750 + 280642).

Bij het gebruik van een draadbus met  
schroefdraad (artikelnummer 280618) kan  
de hoekverbinding ook in combinatie  
met een draadspindel gebruikt worden.

De diameter is 40 mm.

280760.1 280662.N

280750 280760
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Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: Artikelnummer

Spanbuis met snelspaninrichting
380 mm 28 mm 1,80 kg 2-280750

79,00 €
�

Andere afmetingen op aanvraag leverbaar
·

�

Klemaanslag
200 mm 50 mm 50 mm 28 mm 1,66 kg 2-280760

62,00 €
�

Klemaanslag
- met sleuf 200 mm 50 mm 50 mm 1,37 kg 2-280760.1

67,00 €
�

Handwiel voor kruis van gietijzer
- voor 280610, 280612, 280630, 280615, 280611, 220610.1, 220630.1, 220615.1 25 mm 30 mm 0,06 kg 2-280662.N

7,00 €
�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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SNELSPANINRICHTINGEN & ADAPTER
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SNELSPANINRICHTINGEN & ADAPTER

Verticale spanner 
met adapter

Pagina 314
Horizontale spanner 
met adapter

Pagina 315
Combi adapter 225
Pagina 316

Combi adapter 100
Pagina 316

Snelspanklem 100
Pagina 317

Snelspanklem 160
Pagina 317

Adapter met gatenpatroon Ø 50 / 15 
voor snelspanner

Pagina 318
Adapter met gatenpatroon Ø 50 / 40 
voor snelspanner

Pagina 318

Adapter met gatenpatroon Ø 50 / 70 
voor snelspanner

Pagina 318
Adapter met gatenpatroonØ 50 / 100 
voor snelspanner

Pagina 318
Adapter onbewerkt Ø 50 / 15 
voor snelspanner

Pagina 318
Adapter onbewerkt Ø 50 / 5 
voor snelspanner

Pagina 318

Adapter onbewerkt Ø 50 / 40 
voor snelspanner

Pagina 318
Adapter onbewerkt Ø 50 / 70 
voor snelspanner

Pagina 318
Adapter onbewerkt Ø 50 / 100 
voor snelspanner

Pagina 318
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314

40-75 mm

3-28 mm

SNELSPANINRICHTINGEN & ADAPTER

Verticale spanner met adapter

Omschrijving:

De verticale spanner met adapter is universeel 
toepasbaar op alle 28 mm boringen. De beste 
functionaliteit wordt bereikt in combinatie met de 
universele aanslag 280420.N.

De adapter kan worden vervangen. Voor andere 
afmetingen, zie pagina 318.

Meer Quick-Change-klemmen vindt u op internet 
op www.siegmund.com

280705 009082

maximale 
belasting Gewicht: Artikelnummer

Verticale spanner met adapter
- Adapter 280715 1,8 kN 0,73 kg 2-280705

33,00 €
�

Verticale spanner
0,39 kg 2-009082

22,00 €
�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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60-75 mm

35 mm

SNELSPANINRICHTINGEN & ADAPTER

Horizontale spanner met adapter

Omschrijving:

De horizontale spanner met adapter is universeel 
toepasbaar op alle 28 mm boringen. 
De beste functionaliteit wordt bereikt in 
combinatie met de universele aanslag 280420.N.

De adapter kan worden vervangen. Voor andere 
afmetingen, zie pagina 318.

Meer Quick-Change-klemmen vindt u op internet 
op www.siegmund.com

280710 009083

maximale 
belasting Gewicht: Artikelnummer

Horizontale spanner met adapter
- Adapter 280715 2,5 kN 0,71 kg 2-280710

41,00 €
�

Horizontale spanner
0,40 kg 2-009083

25,00 €
�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84



Bez: Kombi-Adapter / Schnellspanner 100 / 160
Name: Kombi-Adapter / Schnellspanner
Tag: Tabelle 4 (Doppelseite) / K-Table_4
Musterseite: Tabelle 4 (Doppelseite) / K-Table_4
Erzeugt am: 2016-07-22 11:45:30
zuletzt geändert am: 2018-04-11 17:24:35
von: ms$xu%pp

e347bf603accd2cd158acafd4866ec85

316

a

bc

SNELSPANINRICHTINGEN & ADAPTER

Combi adapter 225 / 100

Omschrijving:

De combi adapter 225 en 100 is speciaal gemaakt 
voor de bevestiging van Siegmund-snelspanners. 
De directe montage van de snelspanners op de 
combi adapter is vooral bij kleine werkstukken 
ideaal. Daarnaast zijn de adapters ook als normale 
aanslagen te gebruiken.

280730.N 280730.1.N

= Krasbestendigheid = Bescherming tegen 
lasspetters = Corrosiebescherming

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) Gewicht: Artikelnummer

Combi adapter 225
- genitreerd 225 mm 50 mm 25 mm 1,35 kg 2-280730.N

46,00 €
�

Combi adapter 100
- genitreerd 100 mm 50 mm 25 mm 0,80 kg 2-280730.1.N

31,00 €
�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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SNELSPANINRICHTINGEN & ADAPTER

Snelspanklem 100 / 160

Omschrijving:

De verticale spanner is universeel inzetbaar 
bij 28 mm boringen. Het instelbereik laat zich 
d.m.v. fijn instelschroeven verstellen.

280706 280707

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: Artikelnummer

Snelspanklem 100
- Lange Spanarm 100 mm
- Klembereik 5-75 mm

340 mm 30 mm 150 mm 28 mm 1,20 kg 2-280706
52,00 €

�

Snelspanklem 160
- Lange Spanarm 160 mm
- Klembereik 0-75 mm

360 mm 30 mm 150 mm 28 mm 1,20 kg 2-280707
52,00 €

�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84



Bez: Adapter mit Lochbild / Adapter Rohling
Name: Adapter mit Lochbild / Adapter Rohling ohne Lochbild
Tag: Tabelle 1 (Text, Bild, 3 Spalten) / K-Table_1
Musterseite: Tabelle 1 (Text, Bild, 3 Spalten) / K-Table_1
Erzeugt am: 2016-07-22 11:45:30
zuletzt geändert am: 2016-07-22 11:45:30
von: ms$xu%pp

32f85e2de524d2c58f70d290f39cfc32

318

c
d

SNELSPANINRICHTINGEN & ADAPTER

Adapter met gatenpatroon / Adapter onbewerkt

Omschrijving:

De adapter met gatenpatroon is universeel en 
bij alle 28 mm boringen toepasbaar. Uiterste 
nauwkeurigheid wordt bereikt door de O-ringen.

280720.4

280720.2 280720.3

280720 280720.1

280715.2 280715.3

280715 280715.1

37
 m

m
19 mm

32
 m

m
M16
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SNELSPANINRICHTINGEN & ADAPTER

Hoogte: (c) Ø: (o) MS: (d) Gewicht: Artikelnummer

Adapter met gatenpatroon Ø 50 / 15
- voor snelspanner
- gezwart

30 mm 50 mm 15 mm 0,30 kg 2-280715
13,00 €

�

Adapter met gatenpatroon Ø 50 / 40
- voor snelspanner
- gezwart

55 mm 50 mm 40 mm 0,56 kg 2-280715.1
16,00 €

�

Adapter met gatenpatroon Ø 50 / 70
- voor snelspanner
- gezwart

85 mm 50 mm 70 mm 1,00 kg 2-280715.2
18,00 €

�

Adapter met gatenpatroon Ø 50 / 100
- voor snelspanner
- gezwart

115 mm 50 mm 100 mm 1,49 kg 2-280715.3
20,00 €

�

Adapter onbewerkt Ø 50 / 15
- voor snelspanner
- gezwart

30 mm 50 mm 15 mm 0,30 kg 2-280720
14,00 €

�

Adapter onbewerkt Ø 50 / 5
- voor snelspanner
- gezwart

20 mm 50 mm 5 mm 0,11 kg 2-280720.1
12,00 €

�

Adapter onbewerkt Ø 50 / 40
- voor snelspanner
- gezwart

55 mm 50 mm 40 mm 0,62 kg 2-280720.2
17,00 €

�

Adapter onbewerkt Ø 50 / 70
- voor snelspanner
- gezwart

85 mm 50 mm 70 mm 1,07 kg 2-280720.3
19,00 €

�

Adapter onbewerkt Ø 50 / 100
- voor snelspanner
- gezwart

115 mm 50 mm 100 mm 1,50 kg 2-280720.4
21,00 €

�

MS=Materiaaldikte; � = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84



Bez: Inhalt
Name: 
Tag: Kapitel Inhaltsverzeichnis / K-KapContents
Musterseite: Kapitel Inhaltsverzeichnis / K-KapContents
Erzeugt am: 2016-07-22 11:45:30
zuletzt geändert am: 2016-07-22 11:45:30
von: ms$xu%pp

2f9afe52361d124effa9bcebb5b1f63f

320

OVERIGE TOEBEHOREN
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OVERIGE TOEBEHOREN

Sub Table Box voor systeem 28
Pagina 322

Toebehorenwagen
Pagina 324

Toebehorenwagen compact
Pagina 325

Onderdelenwand
Pagina 326

Module voor onderdelenwand
Pagina 327

Afschermingswand
Pagina 328

Massa-aansluiting Komfort
Pagina 329

Borstel Ø 30 met beschermkap
Pagina 330

Standaard voor laspistool
Pagina 331

Zeskant sleutel 6
Pagina 332

Zeskant sleutel 6
Pagina 332

Zeskant sleutel 14
Pagina 333

Standaard bankschroef 125 voor 
systeem 16 / 22 / 28

Pagina 334
Premium bankschroef 125 voor 
systeem 16 / 22 / 28

Pagina 334
Hijsoog met bevestigingsplaat 
1800 kg draaglast

Pagina 336
Hijsoog genitreerd
Pagina 336

Richt- en klempers Systeem 28
Pagina 338



Bez: ST Box
Name: Sub Table Box
Tag: Tabelle 1 (Text, Bild, 3 Spalten) / K-Table_1
Musterseite: Tabelle 1 (Text, Bild, 3 Spalten) / K-Table_1
Erzeugt am: 2018-01-29 08:44:26
zuletzt geändert am: 2018-01-29 10:52:18
von: michi

1d68ffe6b61c884ee297ee61746786c6

322

a

b

c

OVERIGE TOEBEHOREN

Sub Table Box

Omschrijving:

Met de Siegmund ST Box heb je gereedschap 
altijd bij de hand. Creëer opslagruimte en 
organiseer uw lastafel. 

De ST Box kan worden geladen met een 
maximum van ongeveer 100 kg. Elke lade heeft 
een maximale belasting van ongeveer 50 kg.

De volledig gesloten koffer beschermt de inhoud 
van de laden tegen vuil en lasspetters. 

Ongeacht de grootte van de tafel of de ribbels, 
kan de ST Box aan elke Siegmund-lastafel 
worden bevestigd.

Bij levering ontvangt u een 
montagehandleiding. Na de montage kunt u de 
ST Box eenvoudig aan de lastafel bevestigen. 

004210 004215

004200 004205

280900 281900
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OVERIGE TOEBEHOREN

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) Gewicht: Artikelnummer

Sub Table Box voor systeem 28
- gelakt 630 mm 510 mm 420 mm 36,00 kg 2-280900

267,00 €
�

Sub Table Box voor Systeem 28 Basic
- gelakt 630 mm 510 mm 420 mm 34,30 kg 2-281900

267,00 €
�

Lade 60 mm
590 mm 400 mm 60 mm 7,10 kg 2-004200

108,00 €
�

Lade 120 mm
590 mm 400 mm 120 mm 8,70 kg 2-004205

124,00 €
�

Lade 180 mm
590 mm 400 mm 180 mm 9,10 kg 2-004210

133,00 €
�

Lade 240 mm
590 mm 400 mm 240 mm 9,50 kg 2-004215

142,00 €
�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84



Bez: Werkzeugwagen / Werkzeugwagen kompakt
Name: Werkzeugwagen / Werkzeugwagen kompakt
Tag: Tabelle 4 (Doppelseite) / K-Table_4
Musterseite: Tabelle 4 (Doppelseite) / K-Table_4
Erzeugt am: 2016-07-22 11:45:30
zuletzt geändert am: 2016-07-22 11:45:30
von: ms$xu%pp

fede09e4682b9c46ea67cae13ad943b9

324

b

a

c

OVERIGE TOEBEHOREN

Toebehorenwagen

Omschrijving:

De toebehorenwagen biedt genoeg plaats voor 
uw Siegmund toebehoren. Het grote oppervlak 
van de wagen maakt hem overzichtelijk en de 
toebehoren binnen handbereik. Door de wielen is 
de toebehorenwagen snel te transporteren naar de 
werkplek.

280910 280915

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) Gewicht: Artikelnummer

Toebehorenwagen
- gelakt
- Totale gewicht 240kg

650 mm 900 mm 1020 mm 50,00 kg 2-280910
555,00 €

�

Afdekhoes
- voor toebehorenwagen 280910

2-280915
215,00 €

�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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c

b
a

OVERIGE TOEBEHOREN

Toebehorenwagen compact

Omschrijving:

De toebehorenwagen compact biedt genoeg plaats 
voor uw Siegmund toebehoren. Het grote oppervlak 
van de wagen maakt hem overzichtelijk en de 
toebehoren zijn binnen handbereik. Door de wielen 
is de toebehorenwagen snel te transporteren naar 
de werkplek.

280911 280916

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) Gewicht: Artikelnummer

Toebehorenwagen compact
- gelakt 1000 mm 650 mm 640 mm 59,00 kg 2-280911

555,00 €
�

Afdekhoes
- voor toebehorenwagen compact 280911

2-280916
215,00 €

�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84



Bez: Werkzeugwand / Modulare Werkzeugwand
Name: Werkzeugwand / Modulare Werkzeugwand
Tag: Tabelle 4 (Doppelseite) / K-Table_4
Musterseite: Tabelle 4 (Doppelseite) / K-Table_4
Erzeugt am: 2016-07-22 11:45:30
zuletzt geändert am: 2016-07-22 11:45:30
von: ms$xu%pp

e7da9cd61bcc48f14c8242a1c4046342

326

ab

c

OVERIGE TOEBEHOREN

Onderdelenwand

Omschrijving:

Met de onderdelenwand zijn de Siegmund 
onderdelen altijd eenvoudig voorhanden. 
Het is mogelijk de onderdelenwand met 
bouten aan de tafel te verbinden of met 
schroeven aan de wand.

280912

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) Gewicht: Artikelnummer

Onderdelenwand
- gelakt 800 mm 100 mm 800 mm 22,50 kg 2-280912

212,00 €
�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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c
a

b

OVERIGE TOEBEHOREN

Module voor onderdelenwand

Omschrijving:

Met de verschillende modules is het mogelijk om 
een opbergwand naar wens samen te stellen.

De module 280930 is geschikt voor klemmen, 
prisma's en bouten.

Module 280931 is geschikt voor prisma's en 
bouten met de opname pen en met 280936 
kunt u alle gereedschappen met een 28 mm 
boring ophangen.

De achterwand is niet bij de levering 
inbegrepen, u kunt hier het beste een 5 cm dikke 
multiplex plaat voor gebruiken.

280936

280930 280931

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: Artikelnummer

Module voor onderdelenwand
- gelakt 500 mm 100 mm 110 mm 28 mm 2,20 kg 2-280930

63,00 €
�

Module voor onderdelenwand zonder hulzen
- gelakt 500 mm 100 mm 110 mm 28 mm 1,90 kg 2-280931

42,00 €
�

Opnamepen voor onderdelenwand
- gezwart 37 mm 28 mm 0,10 kg 2-280936

3,00 €
�

Set Module voor onderdelenwand
- bestaand uit 2x 280930, 2x 280931, 5x 280936.10

2-280930.Set
307,00 €

�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84



Bez: Schweißschutzwand / Masseanschluss
Name: Schweißschutzwand / Masseanschluss
Tag: Tabelle 4 (Doppelseite) / K-Table_4
Musterseite: Tabelle 4 (Doppelseite) / K-Table_4
Erzeugt am: 2016-07-22 11:45:30
zuletzt geändert am: 2016-07-22 11:45:30
von: ms$xu%pp

81725757f0e7189b81e6681d407931e5

328

b
a

c

OVERIGE TOEBEHOREN

Afschermingswand

Omschrijving:

Met de afschermingswand bent u in staat meerdere 
werkplekken op een tafel te maken. Ook biedt de 
wand bescherming tegen laslicht en spetters. De 
afschermingswand is vervaardigd uit aluminium en 
wordt middels twee spanbouten bevestigd. De wand 
is door productie niet krasvrij.

280980

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) Gewicht: Artikelnummer

Afschermingswand
- gelakte uitvoering is op aanvraag tegen meerprijs beschikbaar 1600 mm 50 mm 800 mm 23,00 kg 2-280980

144,00 €
�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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OVERIGE TOEBEHOREN

Massa-aansluiting Komfort

Omschrijving:

De massa-aansluiting is te gebruiken in 
combinatie met de meest gangbare diameters 
massakabels. Door de 100% overdracht van 
spanning ontstaat er geen oververhitting van de 
kabel.

Maximaal 500 Ampère,
Diameter 70-95 mm².

000810

Gewicht: Artikelnummer

Massa-aansluiting Komfort
0,66 kg 2-000810

37,00 €
�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84



Bez: Bürste / Brennerhalter
Name: Bürste / Brennerhalter
Tag: Tabelle 4 (Doppelseite) / K-Table_4
Musterseite: Tabelle 4 (Doppelseite) / K-Table_4
Erzeugt am: 2016-07-22 11:45:30
zuletzt geändert am: 2016-07-22 11:45:30
von: ms$xu%pp

b6930eaabca1adadc59f403d0f7d19a1

330

OVERIGE TOEBEHOREN

Borstel

Omschrijving:

Deze 30 mm borstel is speciaal ontwikkeld voor de 
reiniging van de 28 mm boringen. Met deze borstel 
kunt u moeiteloos vuil uit de boringen verwijderen.

280820 280820.10

Ø: (o) Gewicht: Artikelnummer

Borstel Ø 30 met beschermkap
- met beschermkap 30 mm 0,06 kg 2-280820

16,00 €
�

Borstel Ø 30 voor boringen / verpakt per 10
30 mm 0,06 kg 2-280820.10

49,00 €
�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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c

OVERIGE TOEBEHOREN

Standaard voor laspistool

Omschrijving:

Siegmund heeft een speciale standaard voor 
laspistool ontwikkeld die u direct op de las- en 
opspantafel kunt bevestigen. In de standaard kunt 
u uw laspistool /-toorts plaatsen wanneer u deze 
even niet gebruikt.

280920

Hoogte: (c) Gewicht: Artikelnummer

Standaard voor laspistool
- gezwart 200 mm 0,50 kg 2-280920

24,00 €
�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84



Bez: Inbusschlüssel
Name: Inbusschlüssel
Tag: Tabelle 4 (Doppelseite) / K-Table_4
Musterseite: Tabelle 4 (Doppelseite) / K-Table_4
Erzeugt am: 2016-07-22 11:45:30
zuletzt geändert am: 2016-07-22 11:45:30
von: ms$xu%pp

21ef5d264b0f9644d0ed0a152f75d125

332

OVERIGE TOEBEHOREN

Zeskant sleutel 6

Omschrijving:

De zeskantsleutel is een efficiënt hulpmiddel 
om diverse spanbouten stevig vast te zetten. 
De zeskantsleutel wordt grotendeels gebruikt 
voor het aanhalen van de bouten en de 
universele hoeken.

280852.1 280852

Gewicht: Artikelnummer

Zeskant sleutel 6
- geel 0,09 kg 2-280852.1

12,00 €
�

Zeskant sleutel 6
- rood 0,50 kg 2-280852

12,00 €
�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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OVERIGE TOEBEHOREN

Zeskant sleutel 14

Omschrijving:

De zeskant sleutel 14 wordt grotendeels 
gebruikt voor het aanhalen van de 
spanbouten, poten en de grote 
universele hoeken.

280854

Gewicht: Artikelnummer

Zeskant sleutel 14
0,45 kg 2-280854

12,00 €
�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84



Bez: Schraubstock
Name: Schraubstock
Tag: Tabelle 1 (Text, Bild, 3 Spalten) / K-Table_1
Musterseite: Tabelle 1 (Text, Bild, 3 Spalten) / K-Table_1
Erzeugt am: 2018-02-01 15:03:44
zuletzt geändert am: 2018-02-01 15:03:44
von: michi

90c84b619f17859d4f8529a7fb2ee258

334

OVERIGE TOEBEHOREN

Bankschroef

Omschrijving:

De basisuitrusting van iedere werkbank is een 
bankschroef. Onze Siegmund bankschroef staat 
voor verbeterde productiviteit.  

Om de bankschroef te bevestigen zijn 
snelklemmen vereist

004302

004300 004303
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OVERIGE TOEBEHOREN

Lengte: (a) Ø: (o) Gewicht: SK: AM: ZK: Artikelnummer

Premium bankschroef 100 voor systeem 16 / 22 / 28
- met 28 mm systeemboringen
- Spanwijdte 83 mm

14,00 kg 2-004300
132,00 €

�

Standaard bankschroef 125 voor systeem 16 / 22 / 28
- met 28 mm systeemboringen
- Spanwijdte 150 mm

14,00 kg 2-004303
160,00 €

�

Premium bankschroef 125 voor systeem 16 / 22 / 28
- met 28 mm systeemboringen
- Spanwijdte 150 mm

19,40 kg 2-004302
207,00 €

�

Snelspanbout kort
- opspannen van 2 bouwdelen
- gezwart
- met schroefdop

95 mm 28 mm 0,54 kg 220,00 kN 25,00 Nm 25,00 kN 2-280510
41,00 €

�

SK=Schuifkracht; AM=Aandraaimoment; ZK=Trekkracht (TK); � = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84



Bez: Transportbügel
Name: Transportbügel
Tag: Tabelle 1 (Text, Bild, 3 Spalten) / K-Table_1
Musterseite: Tabelle 1 (Text, Bild, 3 Spalten) / K-Table_1
Erzeugt am: 2016-07-22 11:45:30
zuletzt geändert am: 2016-07-22 11:45:30
von: ms$xu%pp

cca57745961b08734d7659feea6723f3

336

OVERIGE TOEBEHOREN

Hijsoog

Omschrijving:

Het hijsoog met bevestigingsplaat heeft een 
treksterkte van 1800 kg (met 2x 280510) /  
1000 kg (met 2x 002822). Dit hijsoog wordt 
gebruikt om tafels en andere zware Siegmund 
elementen veilig en makkelijk te transporteren.  
Het oog is snel en makkelijk te bevestigen door 
middel van spanbouten.

Bij het gebruik van dit hijsoog zijn de algemene 
voorschriften voor het gebruik van hijsogen van 
toepassing. Afwijkend gebruik van het hijsoog 
kan het draagvermogen beïnvloeden. Tijdens het 
transport mag de tafel niet hoger dan 100 mm 
opgetild worden.

Bovendien mag niemand zich onder de tafel 
ophouden tijdens het verplaatsen.

Voor uw eigen veiligheid, neem de volgende 
adviezen in acht: Ringmoeren dienen volledig te 
worden opgeschroefd. De ringmoeren moeten 
gelijkmatig vlak liggen en het volledige draagvlak 
ondersteunen. De lengte van de te koppelen 
schroefdraad moet lang genoeg zijn. Zijdelingse 
trekkracht moet worden vermeden.

000835.N 000830.N

000830.N.T1 000831

Ø 100 mmØ 50 mm
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OVERIGE TOEBEHOREN

= Krasbestendigheid = Bescherming tegen 
lasspetters = Corrosiebescherming

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) Gewicht: Artikelnummer

Hijsoog met bevestigingsplaat genitreerd
- 1800 kg draaglast (met 2x 280510)
- 1000 kg draaglast (met 2x 002822)

150 mm 150 mm 25 mm 4,70 kg 2-000830.N
42,00 €

�

Bevestigingsplaat 150x150x25 voor transportbeugel
150 mm 150 mm 25 mm 3,90 kg 2-000830.N.T1

31,00 €
�

Transportbeugel zonder bevestigingsplaat
0,70 kg 2-000831

12,00 €
�

Hijsoog genitreerd
- 2500 kg draaglast (met 2x 280510)
- 1000 kg draaglast (met 2x 002822)
- 700 kg draaglast (met 2x 160510)

200 mm 100 mm 165 mm 4,50 kg 2-000835.N
79,00 €

�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84

2500 Kg

2x 280510

1800 Kg

2x 280510

 ≤ 90°

2x 1270 Kg

4x 280510



Bez: Tischpresse
Name: Tischpresse
Tag: Tabelle 1 (Text, Bild, 3 Spalten) / K-Table_1
Musterseite: Tabelle 1 (Text, Bild, 3 Spalten) / K-Table_1
Erzeugt am: 2018-03-06 15:44:55
zuletzt geändert am: 2018-06-14 14:15:10
von: michi

9bfed852874fdb0b25fcff569b492814

338

OVERIGE TOEBEHOREN

Richt- en klempers

Omschrijving:

Perfecte lassen door voorspanning voorafgaand 
aan het lassen.

De richt- en klempers wordt gebruikt voor het 
rechtmaken van vervormde stalen producten.  
Met een perskracht van 2,5 ton kunnen onderdelen 
met ongewenste oneffenheden of spanningen 
in het materiaal worden rechtgetrokken. Met de 
extra verkrijgbare buispons kunnen buizen met een 
diameter tot 42 mm flexibel worden gebogen.

De totale slag is 60 mm, wat kan worden bereikt 
met 13 pompslagen met een bedieningskracht  
van ca. 330 N (slag per pomptoer 4,6 mm).  
Een overstortventiel voorkomt verdere drukopbouw 
wanneer de zuigerstang volledig is uitgeschoven.

Voor een veilige bevestiging op de tafel kunnen 
de richt- en klempers door het torentje worden 
bevestigd met behulp van snelkoppelingsbouten of 
door de bevestigde bout

De pers moet altijd op twee plaatsen bevestigd 
worden. 

Andere accessoires zijn te vinden  
op www.siegmund.com

28004643
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OVERIGE TOEBEHOREN

Gewicht: Artikelnummer

Richt- en klempers Systeem 28
- Voor klemmen en richten 5,70 kg 2-28004643

933,00 €
�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84

Andere accessoires zijn te vinden op www.siegmund.com
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Alle ruimte om snel en nauwkeurig te positioneren...
… om aan deze uitspraak te voldoen, biedt Siegmund de optimale oplossing - 
het nieuwe railsysteem met geïntegreerde ronde rails.

Door het railsysteem nauwkeurig te monteren ontstaat een gestructureerde 
werkplaats met een maximale nauwkeurigheid en minimale tolerantie. Dit 
resulteert bijvoorbeeld bij een lengte van 25 meter een afwijking van circa 
2 mm (bij montage met geschikte meetapparatuur). Grotere werkstukken 
kunnen nauwkeurig worden gemaakt.

Door de combinatie van tafels, verbindingsframes en toebehoren ontstaan vele 
opspanmogelijkheden in alle mogelijke dimensies. Door de veelzijdigheid van 
het railsysteem kunnen projecten in alle soorten en maten snel gepositioneerd, 
uitgelijnd en opgespannen worden. Het railsysteem van Siegmund staat voor 
kwaliteit, nauwkeurigheid en tijdwinst.

HOOGSTE NAUWKEURIGHEID
De nauwkeurige onderdelen in combinatie met een 
nauwkeurige installatie van het railsysteem maken het 
mogelijk om, met de juiste meetmiddelen, te produceren 
met een uitstekende nauwkeurigheid.

MODULESYSTEEM
Met het modulesysteem is het mogelijk ieder bouwdeel of 
toebehoren met elkaar te combineren en uit te breiden.
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MAATWERK
Het maakt niet uit wat voor project gerealiseerd 
moet worden, wij leveren de basis.

VARIABELE POSITIES
Uitbreiden van het werkgebied in alle dimensies!

... zo flexibel en mobiel als u het nodig heeft!
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Overzicht van de verschillende typen rails

FUNDATIERAIL FUNDATIERAIL XL
DOORGEHARD GEREEDSCHAPSSTAAL

RAIL MET RONDGELEIDING
(aanbevolen in combinatie met de ondersteunings- en  
fundatierails onder- en bovengronds)

FUNDATIERAIL
MET GEÏNTEGREERDE BORINGSGATEN

INSTALLATIEWIJZE onder- en bovengronds mogelijk
(afbeelding toont ondergronds)

onder- en bovengronds mogelijk
(afbeelding toont ondergronds)

onder- en bovengronds mogelijk
(afbeelding toont ondergronds)

onder- en bovengronds mogelijk
(afbeelding toont ondergronds)

VOORDELEN
• gestructureerde werkplaats met veel opspanmogelijkheden
• nauwkeurig positioneren van opspanelementen

• gestructureerde werkplaats met veel opspanmogelijkheden
• nauwkeurig positioneren van opspanelementen

• nauwkeurig positioneren van opspanelementen 
in verbinding met rails A, B of D

• gestructureerde werkplaats met veel opspanmogelijkheden
• nauwkeurig positioneren van opspanelementen

• gemakkelijk verschuiven van klemelementen op de rail via poot voor 
U-vierkant met caster (K) alleen bovengronds

• zonder het gebruik van hefmateriaal of een kraan alleen bovengronds

• extra van schroefdraad voorziene boringen voor nog meer 
klemmogelijkheden

• Grotere steunoppervlakken

• gemakkelijk verschuiven van klemelementen op de rail via verbindingsframe  
met patroonrol (G) of poot voor U-vierkant met ingezette roller (L)

• zonder het gebruik van hefmateriaal of een kraan

• gemakkelijk verschuiven van klemelementen op de rail via verbindingsframe  
met roterende rand (H) of poot voor U-vierkant met ingezette roller (L)

• zonder het gebruik van hefmateriaal of een kraan

• ook verkrijgbaar in gehard materiaal voor een meerprijs • Gehard materiaal - Professional Extreme 8.7 
(dus langere levensduur)

• rails gehard/gepolijst
• robuuste rails, dus een langere levensduur

• rails gehard/gepolijst
• robuuste rails, dus een langere levensduur

• veel hogere impact en schokbestendigheid 
(geschikt voor hoge belastingen)

• Centrering van de belasting op de ronde rails
• lagere rolweerstand, wat resulteert in hogere soepelheid

• Centrering van de belasting op de ronde rails
• lagere rolweerstand, wat resulteert in hogere soepelheid

• Delen van de rails zijn afzonderlijk vervangbaar (langere levensduur)

OPSPANMOGELIJKHEDEN

• Lastafel eenvoudig op verbindingsframe (E)
• U-balk op poot voor U-balk (I)
• U-balk op poot voor U-balk (I) en met wielen (K)  

alleen bovengronds
• U-balk
• Gietijzeren winkelhaken
• Multi-span oplegtoren

• Lastafel eenvoudig op verbindingsframe (E)
• U-balk op poot voor U-balk (I)
• U-balk
• Gietijzeren winkelhaken
• Multi-span oplegtoren

• Las- en opspantafel op verbindingsraam met wielenuitv (G)
• U-balk op poot voor U-balk met profielrol (L)

• Lastafel eenvoudig op verbindingsframe (E)
• Las- en opspantafel op verbindingsraam met draaikrans (H)
• U-balk op poot voor U-balk met profielrol (L) 

(aanbevolen alleen in combinatie met antikiep beveiliging)
• U-balk
• Gietijzeren winkelhaken
• Multi-span oplegtoren

FIXATIERASTER 100 mm rasterpatroon railzen 100 mm rasterpatroon railzen
100 mm rasterpatroon railzen
(alleen in combinatie met de ondersteunings- en fundatierails onder- en bovengronds)

100 mm rasterpatroon railzen

RAILLENGTES / 
UITVOERINGEN

zie pagina 359 zie pagina 361 zie pagina 363 zie pagina 365

KENMERKEN

• opspanelementen zijn verankerd in de rail  
(enkel verschuifbaar met gebruik van takel en kraan)

• opspanelementen zijn op de rails eenvoudig te verplaatsen
• zonder het gebruik van hefmateriaal of een kraan

• opspanelementen zijn verankerd in de rail  
(enkel verschuifbaar met gebruik van takel en kraan)

• licht te verschuiven
• soepele werking van de rails

• licht te verschuiven
• soepele werking van de rails

BA
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FUNDATIERAIL FUNDATIERAIL XL
DOORGEHARD GEREEDSCHAPSSTAAL

RAIL MET RONDGELEIDING
(aanbevolen in combinatie met de ondersteunings- en  
fundatierails onder- en bovengronds)

FUNDATIERAIL
MET GEÏNTEGREERDE BORINGSGATEN

INSTALLATIEWIJZE onder- en bovengronds mogelijk
(afbeelding toont ondergronds)

onder- en bovengronds mogelijk
(afbeelding toont ondergronds)

onder- en bovengronds mogelijk
(afbeelding toont ondergronds)

onder- en bovengronds mogelijk
(afbeelding toont ondergronds)

VOORDELEN
• gestructureerde werkplaats met veel opspanmogelijkheden
• nauwkeurig positioneren van opspanelementen

• gestructureerde werkplaats met veel opspanmogelijkheden
• nauwkeurig positioneren van opspanelementen

• nauwkeurig positioneren van opspanelementen 
in verbinding met rails A, B of D

• gestructureerde werkplaats met veel opspanmogelijkheden
• nauwkeurig positioneren van opspanelementen

• gemakkelijk verschuiven van klemelementen op de rail via poot voor 
U-vierkant met caster (K) alleen bovengronds

• zonder het gebruik van hefmateriaal of een kraan alleen bovengronds

• extra van schroefdraad voorziene boringen voor nog meer 
klemmogelijkheden

• Grotere steunoppervlakken

• gemakkelijk verschuiven van klemelementen op de rail via verbindingsframe  
met patroonrol (G) of poot voor U-vierkant met ingezette roller (L)

• zonder het gebruik van hefmateriaal of een kraan

• gemakkelijk verschuiven van klemelementen op de rail via verbindingsframe  
met roterende rand (H) of poot voor U-vierkant met ingezette roller (L)

• zonder het gebruik van hefmateriaal of een kraan

• ook verkrijgbaar in gehard materiaal voor een meerprijs • Gehard materiaal - Professional Extreme 8.7 
(dus langere levensduur)

• rails gehard/gepolijst
• robuuste rails, dus een langere levensduur

• rails gehard/gepolijst
• robuuste rails, dus een langere levensduur

• veel hogere impact en schokbestendigheid 
(geschikt voor hoge belastingen)

• Centrering van de belasting op de ronde rails
• lagere rolweerstand, wat resulteert in hogere soepelheid

• Centrering van de belasting op de ronde rails
• lagere rolweerstand, wat resulteert in hogere soepelheid

• Delen van de rails zijn afzonderlijk vervangbaar (langere levensduur)

OPSPANMOGELIJKHEDEN

• Lastafel eenvoudig op verbindingsframe (E)
• U-balk op poot voor U-balk (I)
• U-balk op poot voor U-balk (I) en met wielen (K)  

alleen bovengronds
• U-balk
• Gietijzeren winkelhaken
• Multi-span oplegtoren

• Lastafel eenvoudig op verbindingsframe (E)
• U-balk op poot voor U-balk (I)
• U-balk
• Gietijzeren winkelhaken
• Multi-span oplegtoren

• Las- en opspantafel op verbindingsraam met wielenuitv (G)
• U-balk op poot voor U-balk met profielrol (L)

• Lastafel eenvoudig op verbindingsframe (E)
• Las- en opspantafel op verbindingsraam met draaikrans (H)
• U-balk op poot voor U-balk met profielrol (L) 

(aanbevolen alleen in combinatie met antikiep beveiliging)
• U-balk
• Gietijzeren winkelhaken
• Multi-span oplegtoren

FIXATIERASTER 100 mm rasterpatroon railzen 100 mm rasterpatroon railzen
100 mm rasterpatroon railzen
(alleen in combinatie met de ondersteunings- en fundatierails onder- en bovengronds)

100 mm rasterpatroon railzen

RAILLENGTES / 
UITVOERINGEN

zie pagina 359 zie pagina 361 zie pagina 363 zie pagina 365

KENMERKEN

• opspanelementen zijn verankerd in de rail  
(enkel verschuifbaar met gebruik van takel en kraan)

• opspanelementen zijn op de rails eenvoudig te verplaatsen
• zonder het gebruik van hefmateriaal of een kraan

• opspanelementen zijn verankerd in de rail  
(enkel verschuifbaar met gebruik van takel en kraan)

• licht te verschuiven
• soepele werking van de rails

• licht te verschuiven
• soepele werking van de rails

C D
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Vergelijking steun- en fundatierails

FUNDATIERAIL

ONDERGRONDS
Deze video is 
te zien via 
onderstaande link:

VASTZETTEN VAN DE 
VERBINDINGSFRAMES
Het "verbindingsframe" wordt direct op de rails 
gemonteerd met bouten (bijvoorbeeld 280510).

VASTZETTEN VAN DE 
OPSPANELEMENTEN
Met verzonken bouten, zoals bijvoorbeeld 280528, kunnen U-balken direct of in combinatie met de 
poot eenvoudig op de rails bevestigd worden.

Alle andere opspanelementen worden tevens gemonteerd met opspanbouten, zoals bijvoorbeeld 280510.

1

A

1

2

2 3

3

www.siegmund.com/
V280883
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FUNDATIERAIL

BOVENGRONDS

VASTZETTEN VAN DE 
OPSPANELEMENTEN
Met lange bouten, zoals bijvoorbeeld 280512, kan de U-balk direct of in combinatie met de 
"poot voor U-balk basic (I)" of de "poot voor U-balk met wiel (K)" aan de rails gemonteerd worden.

Alle andere opspanelementen worden tevens gemonteerd met opspanbouten, zoals bijvoorbeeld 280510.

ANTI-KIEP MECHANISME VOOR DE 
POOT VOOR DE U-BALK (VOORBEELD)
Het anti-kiep mechanisme zorgt ervoor dat de 
U-balk niet omver kan kiepen als hij op de "poot 
voor U-balk" staat.

Het is mogelijk het anti-kiep mechanisme op 
klantspecifieke wensen aan te passen.

2 31

1

2

3

A

2
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Vergelijking steun- en fundatierails XL

FUNDATIERAIL XL

ONDERGRONDS

VASTZETTEN VAN DE 
VERBINDINGSFRAMES
Het "verbindingsframe" wordt direct op de rails 
gemonteerd met bouten (bijvoorbeeld 280510).

VASTZETTEN VAN DE 
OPSPANELEMENTEN
Met verzonken bouten, zoals bijvoorbeeld 280528, kunnen U-balken direct of in combinatie met de poot 
eenvoudig op de rails bevestigd worden.

Alle andere opspanelementen worden tevens gemonteerd met opspanbouten, zoals bijvoorbeeld 280510.

Een speciaal raster met draadgaten zorgt ervoor dat u kunt werken met uw eigen hulpmiddelen en apparatuur 
op de tafel.

1

B

1

2

2 3

3 4

4
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FUNDATIERAIL XL

BOVENGRONDS

VASTZETTEN VAN DE 
VERBINDINGSFRAMES
Het "verbindingsframe" wordt direct op de 
rails gemonteerd met bouten (bijvoorbeeld 
280510).

VASTZETTEN VAN DE 
OPSPANELEMENTEN
Met verzonken bouten, zoals bijvoorbeeld 280528, kunnen U-balken direct of in combinatie met de poot 
eenvoudig op de rails bevestigd worden.

Alle andere opspanelementen worden tevens gemonteerd met opspanbouten, zoals bijvoorbeeld 280510.

Een speciaal raster met draadgaten zorgt ervoor dat u kunt werken met uw eigen hulpmiddelen en apparatuur 
op de tafel.

21

13

B

2

3 4

4
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Vergelijking ronde rails

FUNDATIERAIL

MET RONDGELEIDING

VASTZETTEN VAN DE 
VERBINDINGSFRAMES
Een hendel draagt zorg voor het vastzetten van het 
verbindingsraam met wielen (G) en verzekerd zijn 
positie.

ONZE AANBEVELING

Om het werken in combinatie met het 
boringsraster mogelijk te maken raden wij aan de 
rail met rondgeleiding (C) in combinatie met de 
ondersteunings- en fundatierails, zowel onder- als 
bovengronds (A).

C

1 2

1

2
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FUNDATIERAIL

MET GEÏNTEGREERDE BORINGSGATEN

Deze video is 
te zien via 
onderstaande link:

VASTZETTEN VAN DE 
VERBINDINGSFRAMES
Een hendel steekt in het boringsraster en zorgt ervoor dat 
het verbindingsraam met draaikrans (H) op een juiste manier 
vastgezet word.

HET DRAAIEN VAN VERBINDINGSRAMEN
Door het verdraaien van de draaikrans met 90° 
kan het verbindingsraam zowel in 
lengterichting en dwars op de rails 
worden geplaatst en verplaatst.

VASTZETTEN VAN DE 
OPSPANELEMENTEN
Met Bouten, Vb. 280510 kunnen de U-balken 
direct verbonden worden met 
„Poot voor U-balk (I)“ of met de „poot voor 
U-balk met profielrol (L)“ 
op de rails gemonteerd worden.

Alle andere opspanelementen worden 
tevens gemonteerd met opspanbouten, zoals 
bijvoorbeeld 280510.

ANTI-KIEP MECHANISME VOOR 
DE POOT VOOR DE U-BALK
De kiepbeveiliging verhinderd het kiepen 
van de U-balken op de "Poot voor U-balk met 
profielwielen (L)“.

Door het afhaken van de anti-kiep beveiliging 
kan men de poot op elk moment eenvoudig 
verplaatsen / verwijderen.

D

1 32

www.siegmund.com/
V280232.1

123 2
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Nauwkeurig monteren is de basis!

Het is aan te raden om de montage te laten doen door ervaren personeel van 
Bernd Siegmund GmbH, met behulp van de geavanceerde 3D-meettechniek:

Montagevoorschrift:
Uitvoeren in Duitsland

Informatie:
Door de klant Bernd Siegmund GmbH

Vlakheidstoets ing 
vanaf de bodem inclusief vlakheidstolerantie

Duur: 
ongeveer 1/2 dag + aankomst / vertrek
Kosten: 
ongeveer 1000 - 1500 €

Onderzoek 
de vlakheid

Ondergronds: 
De rails in het beton frezen optimaal door lokaal 

bouwbedrijf
na overleg met lokaal 

bouwbedrijf

Bovengronds: 
Frezen/egaliseren van de bodem als de vlakheid 
niet toereikend is optimaal door lokaal 

bouwbedrijf
na overleg met lokaal 

bouwbedrijf

Montage 
van het railsysteem door middel van de nieuwste 
3D-meettechniek en ervaren personeel

Kosten: 
ongeveer € 200-250 per meter

Afname van de klant 
na de samenstelling van het meetprotocol door 
gemiddelde van metingen, want na het gieten is 
correctie niet meer mogelijk

Ondergronds: 
Ingieten van de railzen

Mogelijk  
Niet mogelijk

� =
� =
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Belangrijke informatie

De installatie van het railsysteem wordt samen met de klant afgestemd en naar wens 
aangepast. Een paar belangrijke aandachtspunten:

Geschatte tijd
• de benodigde tijd om de rails te monteren 

bedraagt ongeveer 1,5 uur per meter

Gemiddelde montagetijd
Door het gebruik van de nieuwste 
3D-meettechniek wordt gemiddeld 
40-50 meter per week gebouwd

Standaardbreedte rails
• De standaardbreedte van de rails 

bedraagt 1 meter, wanneer meer dan 
2 rails worden gebruikt

• Speciale oplossingen mogelijk

Siegmund Montage-Service
• op aanvraag bieden wij wereldwijd 

montageservice

Ideale montagelengte
• de ideale montagelengte van de rails 

bedraagt 3-4 meter

Speciaal oplossingen
• alle getoonde maten rails en toebehoren zijn 

standaard
• Speciale oplossingen op aanvraag

Ons ervaren team zal u adviseren - vanzelfsprekend bij u op locatie.

Samen met u kunnen wij een oplossing ontwikkelen die op u en uw productie afgestemd is.

Uiteraard wordt daarbij rekening gehouden met de veiligheids- en 
gezondheidsnormen.

•  
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Nieuwe dimensies
Zo flexibel en mobiel als nodig

Om te voldoen aan de steeds groter wordende vraag en de concurrentie voor te blijven in flexibiliteit en  
nauwkeurigheid, bieden wij diverse mogelijkheden om uw werkruimte op maat uit te breiden en flexibel aan  
te passen aan uw specifieke behoeften.

De veelzijdigheid van het railsysteem kan worden toegepast om snel en eenvoudig grote producten te draaien  
en uit te lijnen. Door het combineren van tafels, verbindingsframes en toebehoren zoals de U-balken kunnen  
talloze opspanmogelijkheden werkelijkheid worden. Door rails met geïntegreerde rollers te gebruiken tezamen  
met passende rails kan de tafel met toebehoren flexibel ingezet worden.

FUNDATIERAIL

ondergronds

bovengronds
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Dit frame bestaat uit 2 delen met een totale grootte  
van 4,5 x 7,0 meter en kan met een zeer grote nauwkeurigheid gelast 
worden. Na demontage voor transport kan de constructie weer  
met een hoge nauwkeurigheid worden opgebouwd. Mechanische  
verwerking is hiervoor niet benodigd.

FUNDATIERAIL MET 
GEÏNTEGREERDE 
BORINGSGATEN

ondergronds

bovengronds

VAN BEGIN TOT EIND –  
WIJ ONDERSTEUNEN U

1. ONDERZOEK
Het testen van de 
basishardheid en het 
opstellen van het 
vlakheidsprotocol.

2. PLANNING
Met de modernste 
CAD-software werken 
we samen met de klant 
om een klantspecifieke 
rail- en platformsysteem 
te maken.

3. VOORBEREIDING
Het voorbereiden van het 
spoor door bijvoorbeeld 
frezen in de vloer, tenzij 
vloerverwarming aanwezig 
is. Een railsysteem vereist 
een vlakke ondergrond.

4. MONTAGE
De montage volgt naar wens 
door middel van 3D-meet-
techniek door gekwalificeerde 
meettechnici. Bij het gebruik 
van de 3D-lasers kan een 
meetprotocol opgesteld 
worden.

5. OVEREENKOMST
Na het opstellen van de 
meetgegevens wordt de 
overeenkomst gesloten.

6. VERGIETEN
In geval van ondergrondse 
montage worden de rails in 
de vloer geplaatst worden.
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Op elke manier uit te breiden
Meer werkoppervlak, meer flexibiliteit.

Als u grote bouwdelen heeft die naadloos en vlak opgespannen moeten worden zijn 
platformsystemen, samengesteld uit platen en tafels, een voor de hand liggende 
oplossing. Met deze oplossing zijn vele klanten al tot tevredenheid geholpen.

Het aantal terugkerende aanvragen bij deze systemen is groot, daaruit blijkt dat 
deze oplossing tot als goed wordt beoordeeld. Het grote voordeel voor u is dat grote 
bouwdelen precies en tijdsbesparend geproduceerd kunnen worden.  

Wij ondersteunen u daarbij graag.
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Fundatierail ondergronds / bovengronds

Omschrijving:

De fundatierail is geschikt voor de opbouw van een 
groot oppervlak en het opspannen van Siegmund 
onderdelen. 

De geleider wordt aan de vloer bevestigd 
of, indien mogelijk, in de vloer verzonken. 
Met de funderingsgeleider ontstaat een 
gestructureerde werkruimte met een veelvoud aan 
opspanmogelijkheden. Bovendien wordt met de 
funderingsgeleider de veiligheid en productiviteit 
gewaarborgd.

Eventueel kunnen wij een sjabloon en afstelbouten 
ten behoeve van de montage beschikbaar stellen. 
De onderlegplaat is bij de levering inbegrepen. De 
plastic kappen zijn nodig wanneer de fundatierails 
na de montage in het beton vergoten wordt. 
Alleen op deze manier kan vervuiling verhinderd 
worden. De stalen afdichting voorkomt het 
binnendringen van vuil. Deze kan op gemakkelijke 
wijze met behulp van een magneetbout  
(artikelnummer 280740) verwijderd worden.

Afwijkende afmetingen op aanvraag.

FUNDATIERAIL

ONDERGRONDS

FUNDATIERAIL

BOVENGRONDS
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280230 280231 280232 280233 280234

280235 280238.10 280239.10

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) Gewicht: Artikelnummer

Fundatierail 1000
1000 mm 120 mm 40 mm 38,00 kg 2-280230

238,00 €
�

Fundatierail 2000
2000 mm 120 mm 40 mm 75,00 kg 2-280231

365,00 €
�

Fundatierail 3000
3000 mm 120 mm 40 mm 113,00 kg 2-280232

465,00 €
�

Fundatierail 4000
4000 mm 120 mm 40 mm 150,00 kg 2-280233

598,00 €
�

Fundatierail 5000
5000 mm 120 mm 40 mm 187,00 kg 2-280234

754,00 €
�

Andere afmetingen op aanvraag leverbaar
·

�

Afstandstiften, lange moeren met schroeven en ankers met schroeven zitten in de levering inbegrepen mits de klant zelf monteert. 
Bij montage door de leverancier zijn de artikelen in de montageprijs opgenomen en worden meegeleverd. 
Afhankelijk van het type installatie zijn verdere artikelen (zoals voegmassa, L-profielen, extra schroeven en moeren) vereist. We bezorgen deze graag op verzoek.

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) Ø: (o) MS: (d) Gewicht: Artikelnummer

Onderlegplaat voor fundatierail
- voor fundatierail
- 4 Stuks / 1 m rails

129 mm 35 mm 23 mm 3 mm 0,13 kg 2-280235.4
9,00 €

�

Afdekkap / per 10 verpakt
- voor fundatierail
- bescherming tegen vuil in de boringen
- 10 Stuks / 1 M rails

10 mm 28-31 mm 0,50 kg 2-280238.10
22,00 €

�

Plastic afdekkap / per 10 verpakt
- voor fundatierail
- Bij montage in de bodem aanbevolen
- 10 Stuks / 1 M rails

17 mm 42 mm 0,08 kg 2-280239.10
6,00 €

�

MS=Materiaaldikte; 

Afstandstiften, lange moeren met schroeven en ankers met schroeven zitten in de levering inbegrepen mits de klant zelf monteert. 
Bij montage door de leverancier zijn de artikelen in de montageprijs opgenomen en worden meegeleverd.
Afhankelijk van het type installatie zijn verdere artikelen (zoals voegmassa, L-profielen, extra schroeven en moeren) vereist. We bezorgen deze graag op verzoek.

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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Fundatierail XL ondergronds / bovengronds

Omschrijving:

De fundatierail is geschikt voor de opbouw van een 
groot oppervlak en het opspannen van Siegmund 
onderdelen. 

De geleider wordt aan de vloer bevestigd 
of, indien mogelijk, in de vloer verzonken. 
Met de funderingsgeleider ontstaat een 
gestructureerde werkruimte met een veelvoud aan 
opspanmogelijkheden. Bovendien wordt met de 
funderingsgeleider de veiligheid en productiviteit 
gewaarborgd.

Eventueel kunnen wij een sjabloon en afstelbouten 
ten behoeve van de montage beschikbaar stellen. 
De onderlegplaat is bij de levering inbegrepen. De 
plastic kappen zijn nodig wanneer de fundatierails 
na de montage in het beton vergoten wordt. Alleen 
op deze manier kan vervuiling verhinderd worden. 
De stalen afdichting voorkomt het binnendringen 
van vuil. Deze kan op gemakkelijke wijze met behulp 
van een magneetbout (artikelnummer 280740) 
verwijderd worden.

Afwijkende afmetingen op aanvraag.

FUNDATIERAIL XL

ONDERGRONDS

FUNDATIERAIL XL

BOVENGRONDS
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280231.2 280232.2 280233.2

280235.3.5 280238.10 280239.10 280238.3.20

Lengte: (a) Artikelnummer

Fundatierail XL 2000
- doorgehard gereedschapsstaal 2000 mm 2-280231.2

·
�

Fundatierail XL 3000
- doorgehard gereedschapsstaal 3000 mm 2-280232.2

·
�

Fundatierail XL 4000
- doorgehard gereedschapsstaal 4000 mm 2-280233.2

·
�

Andere afmetingen op aanvraag leverbaar
·

�

Hoogte: (c) Ø: (o) MS: (d) Gewicht: Artikelnummer

Onderlegplaat voor fundatierail XL
- voor fundatierail XL
- 5 Stuks / 1 m rails

3 mm 2-280235.3.5
·

�

Afdekkap / per 10 verpakt
- voor fundatierail
- bescherming tegen vuil in de boringen
- 10 Stuks / 1 M rails

10 mm 28-31 mm 0,50 kg 2-280238.10
22,00 €

�

Plastic afdekkap / per 10 verpakt
- voor fundatierail
- Bij montage in de bodem aanbevolen
- 10 Stuks / 1 M rails

17 mm 42 mm 0,08 kg 2-280239.10
6,00 €

�

Afdekkap voor M24 / per 20 verpakt
- voor fundatierail XL
- bescherming tegen vuil in de boringen
- 20 Stuks / 1 M rails

10 mm 25 mm 0,03 kg 2-280238.3.20
·

�

Afstandstiften, lange moeren met schroeven en ankers met schroeven zitten in de levering inbegrepen mits de klant zelf monteert. 
Bij montage door de leverancier zijn de artikelen in de montageprijs opgenomen en worden meegeleverd. 
Afhankelijk van het type installatie zijn verdere artikelen (zoals voegmassa, L-profielen, extra schroeven en moeren) vereist. We bezorgen deze graag op verzoek.

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84

MS=Materiaaldikte; 

Afstandstiften, lange moeren met schroeven en ankers met schroeven zitten in de levering inbegrepen mits de klant zelf monteert. 
Bij montage door de leverancier zijn de artikelen in de montageprijs opgenomen en worden meegeleverd.
Afhankelijk van het type installatie zijn verdere artikelen (zoals voegmassa, L-profielen, extra schroeven en moeren) vereist. We bezorgen deze graag op verzoek.

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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Rail met rondgeleiding

Omschrijving:

De rail met rondgeleiding wordt gebruikt bij grote 
objecten.

Op de verankerde rail is het mogelijk om met 
wielen snel en eenvoudig in elke positie een tafel 
te installeren. Zo ontstaat een situatie met vele 
spanmogelijkheden.

Afwijkende afmetingen op aanvraag leverbaar.

De rail wordt verankerd in een betonnen 
ondergrond.

Afwijkende afmetingen op aanvraag.

Voor het positioneren en fixeren in 100 mm raster 
bevelen wij u de rondgeleiding (aanbevolen in 
combinatie met de ondersteunings- en fundatierails 
onder- en bovengronds) aan.

RAIL MET RONDGELEIDING
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Gewicht: Artikelnummer

Rail met rondgeleiding 25
- prijs per meter 6,00 kg 2-280240

109,00 €
�

Geleidewielset voor rondgeleiders 25
1,14 kg 2-280245

212,00 €
�

Montage instructie naar gelang complexiteit
·

�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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Fundatierail met geïntegreerde boringsgaten

Omschrijving:

De fundatie rail met geintregreerde rondrails 
is bijzonder geschikt voor de bouw van een 
grootschalige netwerk van gereedschappen voor 
de verwerking van grote componenten.

Op de geharde en geslepen rondrails kan 
het verbindingsraam met draaikrans snel en 
stappenvrij gepositioneerd worden. Een fixatiegat 
maakt het mogeijk om de tafel te positioneren 
met een onderlinge afstand gelijk aan het 
boringsraster.

Plastic kappen kunnen worden geleverd zodat bij 
het ingieten van de rail in de bodem er geen beton 
in het boringsraster kan binnendringen, de stalen 
afdekplaatjes verhinderen het binnendringen van 
stof en vuil en kunnen met een magneetspanbout 
(artikelnummer 280740) eenvoudig worden 
verwijderd.

Een schroevenset en onderlegplaatjes worden met 
het railsysteem bijgeleverd.

Speciale afmetingen zijn op aanvraag mogelijk.

FUNDATIERAIL MET GEÏNTEGREERDE BORINGSGATEN

ONDERGRONDS

FUNDATIERAIL MET GEÏNTEGREERDE BORINGSGATEN

BOVENGRONDS
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Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) Gewicht: Artikelnummer

Fundatierail 3000
- met geïntegreerde boringsgaten 3000 mm 160 mm 40 mm 120,00 kg 2-280232.1.T1

971,00 €
�

Fundatierail 4000
- met geïntegreerde boringsgaten 4000 mm 160 mm 40 mm 160,00 kg 2-280233.1.T1

1.360,00 €
�

Stopper voor raileinde
- op aanvraag ·

�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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Verbindingsframes in de tabel

VERBINDINGSFRAME
EENVOUDIG

VERBINDINGSFRAME
MET ROLLER

VERBINDINGSFRAME
MET DRAAIKRANS

VOOR RAILS VOOR RAILVARIANTEN A / B / D VOOR RAILVARIANT C VOOR RAILVARIANT D

A = Fundatierail
B = Fundatierail XL
D = ondersteunings- en fundatierails met geintregreerde rondrails

C = Ronde rails D = ondersteunings- en fundatierails met geintregreerde rondrails

DRAAGLAST volgens de klant zijn eis 2-10 ton 
(Totaal belasting is afhankelijk van de constructie)

Draagvermogen wielen 1,5 ton 
(Totaal belasting is afhankelijk van de constructie)

Draagvermogen wielen 1,5 ton 
(Totaal belasting is afhankelijk van de constructie)

FIXATIE /
FIXEREN

1 bout per poot
bijvoorbeeld 280510

Borgpin
Alleen in combinatie met rails ondergronds (A)

4x pasbus 280541 
per verbindingsframe

UITVOERINGEN zie pagina 371 zie pagina 373 zie pagina 373

Aangezicht verbindingsraam met draaikrans onderzijde:

E G
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VERBINDINGSFRAME
EENVOUDIG

VERBINDINGSFRAME
MET ROLLER

VERBINDINGSFRAME
MET DRAAIKRANS

VOOR RAILS VOOR RAILVARIANTEN A / B / D VOOR RAILVARIANT C VOOR RAILVARIANT D

A = Fundatierail
B = Fundatierail XL
D = ondersteunings- en fundatierails met geintregreerde rondrails

C = Ronde rails D = ondersteunings- en fundatierails met geintregreerde rondrails

DRAAGLAST volgens de klant zijn eis 2-10 ton 
(Totaal belasting is afhankelijk van de constructie)

Draagvermogen wielen 1,5 ton 
(Totaal belasting is afhankelijk van de constructie)

Draagvermogen wielen 1,5 ton 
(Totaal belasting is afhankelijk van de constructie)

FIXATIE /
FIXEREN

1 bout per poot
bijvoorbeeld 280510

Borgpin
Alleen in combinatie met rails ondergronds (A)

4x pasbus 280541 
per verbindingsframe

UITVOERINGEN zie pagina 371 zie pagina 373 zie pagina 373

Aangezicht verbindingsraam met draaikrans onderzijde:

langsrichting kruislings

H



Bez: Verbindungsrahmen einfach
Name: Verbindungsrahmen einfach
Tag: Tabelle 1 Multi (Special) / K-Table_1_M
Musterseite: Tabelle 1 Multi (Special) / K-Table_1_M
Erzeugt am: 2016-07-22 11:45:27
zuletzt geändert am: 2016-07-22 11:45:27
von: ms$xu%pp

bf6eecad742a317ead008e0c13aca995

370

E

RAILSYSTEEM

Verbindingsframe eenvoudig

Omschrijving:

Het verbindingsframe maakt een veelvoud aan 
opspanmogelijkheden mogelijk. In combinatie met 
een willekeurig tafelblad kan het frame met bouten 
op de fundatierail bevestigd worden om zo een 
snelle positie wisseling en nauwkeurige afstelling 
mogelijk te maken.

Door het verbinden van meerdere verbindingsframes 
en rails laten de meest complexe constructies zich op 
efficiënte wijze samenstellen.

<- (artikelnummer 280883)

Om meerdere tafels met elkaar te verbinden is 
een kogelspanbout kort (artikelnummer 280528) 
benodigd. Deze worden niet met de order 
meegeleverd en dienen apart besteld te worden.

VERBINDINGSFRAME

EENVOUDIG
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VERBINDINGSFRAME (E) VOOR

FUNDATIERAIL (A)

VERBINDINGSFRAME (E) VOOR

FUNDATIERAIL XL (B)

VERBINDINGSFRAME (E) VOOR

FUNDATIERAIL MET GEÏNTEGREERDE BORINGSGATEN (D)

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) Ø: (o) Lengte: (a1) Breedte: (b1) Gewicht: Artikelnummer

Verbindingsframe
- voor tafel 280010
- Tafelgrootte 1000x1000x200

1100 mm 1100 mm 650 mm 1000 mm 1000 mm 94,00 kg 2-280881
1.119,00 €

�

Verbindingsframe
- voor tafel 280025
- Tafelgrootte 1200x800x200

1170 mm 800 mm 650 mm 1000 mm 700 mm 91,00 kg 2-280891
1.119,00 €

�

Verbindingsframe
- voor tafel 280015
- Tafelgrootte 1200x1200x200

1190 mm 1190 mm 650 mm 1000 mm 1000 mm 106,00 kg 2-280882
1.265,00 €

�

Verbindingsframe
- voor tafel 280035
- Tafelgrootte 1500x1000x200

1600 mm 1100 mm 650 mm 1500 mm 1000 mm 114,00 kg 2-280885
1.195,00 €

�

Verbindingsframe
- voor tafel 280050
- Tafelgrootte 1500x1500x200

1580 mm 1490 mm 650 mm 1500 mm 1000 mm 125,00 kg 2-280887
1.279,00 €

�

Verbindingsframe
- voor tafel 280020
- Tafelgrootte 2000x1000x200

2100 mm 1100 mm 650 mm 2000 mm 1000 mm 138,00 kg 2-280883
1.290,00 €

�

Verbindingsframe
- voor tafel 280060
- Tafelgrootte 2000x1200x200

2100 mm 1200 mm 650 mm 2000 mm 1000 mm 150,00 kg 2-280893
1.339,00 €

�

Verbindingsframe
- voor tafel 280045
- Tafelgrootte 2000x2000x200

2100 mm 2100 mm 650 mm 2000 mm 2000 mm 164,00 kg 2-280889
1.615,00 €

�

Verbindingsframe
- voor tafel 280030
- Tafelgrootte 2400x1200x200

2380 mm 1180 mm 650 mm 2000 mm 1000 mm 150,00 kg 2-280884
1.360,00 €

�

Verbindingsframe
- voor tafel 280040
- Tafelgrootte 3000x1500x200

3090 mm 1590 mm 650 mm 3000 mm 1500 mm 231,00 kg 2-280886
1.700,00 €

�

Verbindingsframe
- voor tafel 280055
- Tafelgrootte 4000x2000x200

4050 mm 2060 mm 650 mm 4000 mm 2000 mm 305,00 kg 2-280888
2.295,00 €

�

Andere afmetingen op aanvraag leverbaar
·

�

Verstelbare voet
- 50 mm in hoogte fijnverstelbaar
- M24x1,5 draad voor fijninstelling
- voor verbindingsramen

130 mm 90 mm 1,00 kg 2-280855.X
30,00 €

�

Tegen meerprijs is een afwijking van standaard mogelijk.

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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Verbindingsframe met roller / met draaikrans

Omschrijving:

Om het verbindingsraam nog flexibeler te 
verplaatsen en positioneren op het railsysteem, 
zijn diverse wilen/rollen beschikbaar. Door het 
gebruik van een grotere vierkante buis is een hogere 
stabiliteit van de verbindingsramen gewaarborgd.

Het verbindingsraam met roller is speciaal 
ontwikkeld voor het gebruik i.c.m. met rondrails. 
De fixatie van het verbindingsraam geschiedt door 
middel van een hendel.

Het verbindingsraam met draaikrans is ontwikkeld 
voor het gebruik i.c.m. fundamentsrailzen met 
rondprofiel. Om het verbingsraam te fixeren aan de 
rails is er een fixatiepen voor handen.

Om meerdere tafels met elkaar te verbinden is 
een kogelspanbout kort (artikelnummer 280528) 
benodigd. Deze worden niet met de order 
meegeleverd en dienen apart besteld te worden.

VERBINDINGSFRAME

MET ROLLER

VERBINDINGSFRAME

MET DRAAIKRANS
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VERBINDINGSFRAME (G) VOOR

RAIL MET RONDGELEIDING (C)

VERBINDINGSFRAME (H) VOOR

FUNDATIERAIL MET GEÏNTEGREERDE BORINGSGATEN (D)

Wielen: Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) Lengte: (a1) Breedte: (b1) Gewicht: Artikelnummer

Verbindingsframe met roller
- voor tafel 280020
- Tafelgrootte 2000x1000x200

4 2100 mm 1100 mm 650 mm 2000 mm 1000 mm 138,00 kg 2-280883.2
2.335,00 €

�

Verbindingsframe met roller
- voor tafel 280030
- Tafelgrootte 2400x1200x200

4 2380 mm 1180 mm 650 mm 2000 mm 1000 mm 150,00 kg 2-280884.2
2.400,00 €

�

Verbindingsframe met roller
- voor tafel 280040
- Tafelgrootte 3000x1500x200

6 3090 mm 1590 mm 650 mm 3000 mm 1500 mm 231,00 kg 2-280886.2
3.115,00 €

�

Andere afmetingen op aanvraag leverbaar
·

�

Tegen meerprijs is een afwijking van standaard mogelijk.

Wielen: Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) Lengte: (a1) Breedte: (b1) Gewicht: Artikelnummer

Verbindingsframe met draaikrans
- voor tafel 280020
- Tafelgrootte 2000x1000x200

4 2100 mm 1100 mm 650 mm 2000 mm 1000 mm 138,00 kg 2-280883.3
1.945,00 €

�

Verbindingsframe met draaikrans
- voor tafel 280030
- Tafelgrootte 2400x1200x200

4 2380 mm 1180 mm 650 mm 2000 mm 1000 mm 150,00 kg 2-280884.3
2.009,00 €

�

Verbindingsframe met draaikrans
- voor tafel 280040
- Tafelgrootte 3000x1500x200

6 3090 mm 1590 mm 650 mm 3000 mm 1500 mm 231,00 kg 2-280886.3
2.689,00 €

�

Andere afmetingen op aanvraag leverbaar
·

�

Tegen meerprijs is een afwijking van standaard mogelijk.

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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Bez: Fuß für U-Winkel Vorseite 15-16
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Poot voor U-balk in de tabel

POOT VOOR U-BALK
EENVOUDIG

POOT VOOR U-BALK
MET WIELEN

POOT VOOR U-BALK
MET PROFIELROLLER

VOOR RAILS VOOR RAILVARIANTEN A / B / D VOOR RAIL OPTIE A 
BOVENGRONDS

VOOR RAILVARIANT D

A = Fundatierail
B = Fundatierail XL
D = Ondersteunings- en fundatierails met geintregreerde rondrails

A = Fundatierail bovengronds D = Ondersteunings- en fundatierails met geintregreerde rondrails

KANTELBEVEILIGING Zonder kiepbeveiliging*1
Koppelen niet toegestaan

inclusief Kantelbeveiliging*2 inclusief Kantelbeveiliging*2

DRAAGLAST 2 ton per poot maximale statische last per poot 2 Ton maximale statische last per poot 2 Ton

FIXATIE /
FIXEREN

2x Snelspanbouten
Vb. 280510 per poot voor de U-balk

2x Bouten lang
Vb. 280512 per poot voor U-balk met wielen

1x Bouten
Vb. 280510 per poot voor U-balk met profielwiel

UITVOERINGEN zie pagina 379 zie pagina 381 zie pagina 383

*1 Bij het verplaatsen is een kraan of een ander hijsmiddel nodig.  
*2 Antikiepsteunen zijn ontworpen om te bewegen zonder belasting. Maximale hoogte 850 mm.

I K
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POOT VOOR U-BALK
EENVOUDIG

POOT VOOR U-BALK
MET WIELEN

POOT VOOR U-BALK
MET PROFIELROLLER

VOOR RAILS VOOR RAILVARIANTEN A / B / D VOOR RAIL OPTIE A 
BOVENGRONDS

VOOR RAILVARIANT D

A = Fundatierail
B = Fundatierail XL
D = Ondersteunings- en fundatierails met geintregreerde rondrails

A = Fundatierail bovengronds D = Ondersteunings- en fundatierails met geintregreerde rondrails

KANTELBEVEILIGING Zonder kiepbeveiliging*1
Koppelen niet toegestaan

inclusief Kantelbeveiliging*2 inclusief Kantelbeveiliging*2

DRAAGLAST 2 ton per poot maximale statische last per poot 2 Ton maximale statische last per poot 2 Ton

FIXATIE /
FIXEREN

2x Snelspanbouten
Vb. 280510 per poot voor de U-balk

2x Bouten lang
Vb. 280512 per poot voor U-balk met wielen

1x Bouten
Vb. 280510 per poot voor U-balk met profielwiel

UITVOERINGEN zie pagina 379 zie pagina 381 zie pagina 383

L



Bez: Fuß für U-Profile einfach
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Poot voor U-balk eenvoudig

Omschrijving:

Verbindingselement voor U-balken met geleide 
rails. Door gebruik te maken van deze poten is het 
mogelijk sneller van positie te wisselen.

De afstandhouder (artikelnummer 280373) kan 
alleen verbonden worden met een poot voor een 
U-balk door middel van 100 mm verbindingsbouten 
(artikelnummer 280562). 

POOT VOOR U-BALK

EENVOUDIG 190

POOT VOOR U-BALK

EENVOUDIG 390
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POOT VOOR U-BALK (I) VOOR

FUNDATIERAIL (A)

POOT VOOR U-BALK (I) VOOR

FUNDATIERAIL XL (B)

POOT VOOR U-BALK (I) VOOR

FUNDATIERAIL MET GEÏNTEGREERDE BORINGSGATEN (D)

280371 280371.1 280371.2 280371.3 280371.4 280373

280371.6 280371.7 280371.8 280371.9 280371.10

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: Artikelnummer

Poot basic 190x200
- voor U- Balk 190 mm 130 mm 200 mm 10,30 kg 2-280371

259,00 €
�

Poot basic 190x300
- voor U- Balk 190 mm 130 mm 300 mm 12,10 kg 2-280371.1

275,00 €
�

Poot basic 190x400
- voor U- Balk 190 mm 130 mm 400 mm 13,90 kg 2-280371.2

299,00 €
�

Poot basic 190x500
- voor U- Balk 190 mm 130 mm 500 mm 15,70 kg 2-280371.3

320,00 €
�

Poot basic 190x650
- voor U- Balk 190 mm 130 mm 650 mm 18,60 kg 2-280371.4

345,00 €
�

Tussenstuk 50 mm
- voor U- Balk 190 mm 100 mm 50 mm 28 mm 6,70 kg 2-280373

36,00 €
�

Poot basic 390x200
- voor U- Balk 390 mm 130 mm 200 mm 20,40 kg 2-280371.6

439,00 €
�

Poot basic 390x300
- voor U- Balk 390 mm 130 mm 300 mm 23,70 kg 2-280371.7

469,00 €
�

Poot basic 390x400
- voor U- Balk 390 mm 130 mm 400 mm 27,10 kg 2-280371.8

505,00 €
�

Poot basic 390x500
- voor U- Balk 390 mm 130 mm 500 mm 30,40 kg 2-280371.9

539,00 €
�

Poot basic 390x650
- voor U- Balk 390 mm 130 mm 650 mm 35,60 kg 2-280371.10

569,00 €
�

Andere afmetingen op aanvraag leverbaar
·

�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84



Bez: Fuß für U-Winkel mit Rolle
Name: Fuß für U-Winkel mit Rolle
Tag: Tabelle 1 Multi (Special) / K-Table_1_M
Musterseite: Tabelle 1 Multi (Special) / K-Table_1_M
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zuletzt geändert am: 2018-05-28 13:59:33
von: michi

866ee65e9fa63392182364fa37d7fe44

380

K

K

RAILSYSTEEM

Poot voor U-balk met wielen

Omschrijving:

De poot voor U-balk met wielen verbindt de 
fundatierail aan het oppervlak van de bodem. 
Door het gebruik van wielen aan de poot kan de 
U-balk vrij worden bewogen over het railsysteem. 
De poot is dusdanig ontworpen dat de kans op 
kiepgevaar nihil is. Met bouten is het mogelijk om 
de poten daar te bevestigen waar gewenst. Op deze 
manier kunnen ook complexe opstellingen mogelijk 
gemaakt worden.

Benen voor U-vierkant met zwenkwiel stellen u ook 
in staat om Siegmund-tafels flexibel op de steun 
en de funderingsrail boven de vloer (A) te plaatsen. 
Passende tafels op aanvraag.

POOT VOOR U-BALK

MET WIELEN 198

POOT VOOR U-BALK

MET WIELEN 398



381

K

RAILSYSTEEM

POOT VOOR U-BALK (K) VOOR

FUNDATIERAIL BOVENGRONDS (A)

28002756 28002757 28002758 28002759 28002760

28004134 28004257 28004135 28004258 28004136

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) Gewicht: Artikelnummer

Poot met wiel 198x200
- voor U- Balk 198 mm 175 mm 200 mm 17,00 kg 2-28002756

610,00 €
�

Poot met wiel 198x300
- voor U- Balk 198 mm 175 mm 300 mm 19,10 kg 2-28002757

639,00 €
�

Poot met wiel 198x400
- voor U- Balk 198 mm 175 mm 400 mm 21,20 kg 2-28002758

638,00 €
�

Poot met wiel 198x500
- voor U- Balk 198 mm 175 mm 500 mm 23,30 kg 2-28002759

670,00 €
�

Poot met wiel 198x650
- voor U- Balk 198 mm 175 mm 650 mm 26,50 kg 2-28002760

729,00 €
�

Poot met wiel 398x200
- voor U- Balk 398 mm 175 mm 200 mm 33,60 kg 2-28004134

679,00 €
�

Poot met wiel 398x300
- voor U- Balk 398 mm 175 mm 300 mm 37,20 kg 2-28004257

710,00 €
�

Poot met wiel 398x400
- voor U- Balk 398 mm 175 mm 400 mm 40,90 kg 2-28004135

745,00 €
�

Poot met wiel 398x500
- voor U- Balk 398 mm 175 mm 500 mm 44,60 kg 2-28004258

775,00 €
�

Poot met wiel 398x650
- voor U- Balk 398 mm 175 mm 650 mm 50,40 kg 2-28004136

810,00 €
�

Andere afmetingen op aanvraag leverbaar
·

�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84



Bez: Fuß für U-Profile mit Profilrolle
Name: Fuß für U-Winkel mit Profilrolle
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Poot voor U-balk met profielroller

Omschrijving:

De poot voor de U-balk met roller aan de binnenkant 
kan de U-balk met de rails verbinden. Door de roller 
onder aan de poot kan de U-balk vrij bewogen 
worden over de rails. De poot met roller aan de 
binnenkant is beveiligd tegen kiepen met een 
anti-kiep mechanisme. De poot kan in de benodigde 
positie worden vastgezet met opspanbouten; zo 
kunnen zelfs de meest complexe werkstukken 
efficiënt worden gepositioneerd.

POOT VOOR U-BALK

MET PROFIELROLLER 190

POOT VOOR U-BALK

MET PROFIELROLLER 390
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POOT VOOR U-BALK (L) VOOR

FUNDATIERAIL MET GEÏNTEGREERDE BORINGSGATEN (D)

280372 280372.1 280372.2 280372.3 280372.4

280372.6 280372.7 280372.8 280372.9 280372.10

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) Gewicht: Artikelnummer

Poot met roller aan de binnenkant 190x200
- voor U- Balk 190 mm 186 mm 200 mm 15,30 kg 2-280372

610,00 €
�

Poot met roller aan de binnenkant 190x300
- voor U- Balk 190 mm 186 mm 300 mm 17,40 kg 2-280372.1

639,00 €
�

Poot met roller aan de binnenkant 190x400
- voor U- Balk 190 mm 186 mm 400 mm 19,40 kg 2-280372.2

638,00 €
�

Poot met roller aan de binnenkant 190x500
- voor U- Balk 190 mm 186 mm 500 mm 21,50 kg 2-280372.3

670,00 €
�

Poot met roller aan de binnenkant 190x650
- voor U- Balk 190 mm 186 mm 650 mm 24,70 kg 2-280372.4

729,00 €
�

Poot met roller aan de binnenkant 390x200
- voor U- Balk 390 mm 186 mm 200 mm 32,30 kg 2-280372.6

679,00 €
�

Poot met roller aan de binnenkant 390x300
- voor U- Balk 390 mm 186 mm 300 mm 35,90 kg 2-280372.7

710,00 €
�

Poot met roller aan de binnenkant 390x400
- voor U- Balk 390 mm 186 mm 400 mm 39,50 kg 2-280372.8

745,00 €
�

Poot met roller aan de binnenkant 390x500
- voor U- Balk 390 mm 186 mm 500 mm 43,10 kg 2-280372.9

775,00 €
�

Poot met roller aan de binnenkant 390x650
- voor U- Balk 390 mm 186 mm 650 mm 48,90 kg 2-280372.10

810,00 €
�

Andere afmetingen op aanvraag leverbaar
·

�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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Bez: Schienensystem Vorseite 17-18
Name: Übersicht
Tag: Katalog Page Pos / K-PagePos
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VARIANTEN

FUNDATIERAIL

ONDERGRONDS BOVENGRONDS

FUNDATIERAIL XL

ONDERGRONDS + 
BOVENGRONDS

RAIL MET 
RONDGELEIDING

(aanbevolen in combinatie 
met de ondersteunings- en 

fundatierails onder- en 
bovengronds)

FUNDATIERAIL

MET GEÏNTEGREERDE 
BORINGSGATEN

passend
niet passend

A B C D

� =
� =
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passend
niet passend

Van adviseren tot realiseren

HEEFT U ONDERSTEUNING NODIG OM EEN GROOT PROJECT TE REALISEREN?

Individueel advies door 
onze experts

Klantspecifieke 
oplossingen

Hoogste kwaliteit van de 
opspanelementen

Montage-service 
voor het railssysteem

Wij kijken er naar uit om samen uw 
project te verwezenlijken!

>

>

>

>

>
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Grote werkstukken eenvoudig en nauwkeurig opspannen
Om de concurrentie voor te zijn hebben wij het platformsysteem ontwikkeld, 
door samenstelling onstaat een werkgebied welke groot maar toch nauwkeurig 
is. De modernste 3D technieken maken het mogelijk om een platform samen 
te stellen zoals u dat wenst. Ongekend veel mogelijkheden zijn nu denkbaar en 
uitvoeringen met of zonder boringen rasterlijnen etc. u vraagt wij maken.

Het platform systeem kan zowel in als op de grond worden geplaatst. Mocht het 
oppervlak van het bestaande platform systeem niet toereikend blijken, kan men 
altijd het platform uitbreiden.
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MODULAIR SYSTEEM
alles is vervangbaar

PLATFORMEN ZIJN AFZONDERLIJK IN TE RICHTEN
naar de wens van de klant

FLEXIBEL POSITIONEREN
drie-dimensionaal positioneren
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Platform-varianten in het overzicht

TAFELS MET POTEN
BOVENGRONDS

TAFELS MET VERSTELBARE POTEN
BOVENGRONDS

PLATEN
BOVENGRONDS

PLATEN
ONDERGRONDS

INSTALLATIEWIJZE bovengronds bovengronds bovengronds ondergronds

VOORDELEN

• gestructureerde werkplaats met veel opspanmogelijkheden
• nauwkeurig positioneren van opspanelementen
• eenvoudig uit te breiden door tafelsysteem

• gestructureerde werkplaats met veel opspanmogelijkheden
• nauwkeurig positioneren van opspanelementen
• de zeer stabiele poten zijn van bovenaf instelbaar
• de tafelpoten zijn op de grond te verankeren

• gestructureerde werkplaats met veel opspanmogelijkheden
• nauwkeurig positioneren van opspanelementen
• voordeligere oplossing

• gestructureerde werkplaats met veel opspanmogelijkheden
• nauwkeurig positioneren van opspanelementen
• een extreem hoge stabiliteit door gieten na de montage
• aanbevolen voor zeer hoge belasting door de extreem hoge stabiliteit

AANBEVOLEN 
TAFELAFMETINGEN

2000x1000 mm tot 4000x2000 mm 2000x1000 mm tot 4000x2000 mm 2000x1000 mm tot 3000x1500 mm 2000x1000 mm tot 3000x1500 mm

HOOGTE Hoogte zijwanden 100-200 mm Hoogte zijwanden 100-200 mm Materiaaldikte ≥ 40 mm Materiaaldikte ≥ 40 mm

PLATFORMHOOGTE Hoogte zijwanden + poothoogte 100-800 mm + instelbereik Hoogte zijwanden + instelbereik 50-100 mm Materiaaldikte + instelbereik 0-40 mm Gelijkvoers

OPSPANMOGELIJKHEDEN Alle Siegmund opspanelementen Alle Siegmund opspanelementen Alle Siegmund opspanelementen Alle Siegmund opspanelementen

ROOSTER 100 mm raster of speciale uitvoering
zie pagina 399

100 mm raster of speciale uitvoering
zie pagina 399

100 mm raster of speciale uitvoering
zie pagina 401

100 mm raster of speciale uitvoering
zie pagina 401

UITVOERINGEN zie pagina 398 zie pagina 398 zie pagina 400 zie pagina 400

Ook mogelijk met andere diameter boringsgaten (16 mm) en draadgaten (M8).

A B
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TAFELS MET POTEN
BOVENGRONDS

TAFELS MET VERSTELBARE POTEN
BOVENGRONDS

PLATEN
BOVENGRONDS

PLATEN
ONDERGRONDS

INSTALLATIEWIJZE bovengronds bovengronds bovengronds ondergronds

VOORDELEN

• gestructureerde werkplaats met veel opspanmogelijkheden
• nauwkeurig positioneren van opspanelementen
• eenvoudig uit te breiden door tafelsysteem

• gestructureerde werkplaats met veel opspanmogelijkheden
• nauwkeurig positioneren van opspanelementen
• de zeer stabiele poten zijn van bovenaf instelbaar
• de tafelpoten zijn op de grond te verankeren

• gestructureerde werkplaats met veel opspanmogelijkheden
• nauwkeurig positioneren van opspanelementen
• voordeligere oplossing

• gestructureerde werkplaats met veel opspanmogelijkheden
• nauwkeurig positioneren van opspanelementen
• een extreem hoge stabiliteit door gieten na de montage
• aanbevolen voor zeer hoge belasting door de extreem hoge stabiliteit

AANBEVOLEN 
TAFELAFMETINGEN

2000x1000 mm tot 4000x2000 mm 2000x1000 mm tot 4000x2000 mm 2000x1000 mm tot 3000x1500 mm 2000x1000 mm tot 3000x1500 mm

HOOGTE Hoogte zijwanden 100-200 mm Hoogte zijwanden 100-200 mm Materiaaldikte ≥ 40 mm Materiaaldikte ≥ 40 mm

PLATFORMHOOGTE Hoogte zijwanden + poothoogte 100-800 mm + instelbereik Hoogte zijwanden + instelbereik 50-100 mm Materiaaldikte + instelbereik 0-40 mm Gelijkvoers

OPSPANMOGELIJKHEDEN Alle Siegmund opspanelementen Alle Siegmund opspanelementen Alle Siegmund opspanelementen Alle Siegmund opspanelementen

ROOSTER 100 mm raster of speciale uitvoering
zie pagina 399

100 mm raster of speciale uitvoering
zie pagina 399

100 mm raster of speciale uitvoering
zie pagina 401

100 mm raster of speciale uitvoering
zie pagina 401

UITVOERINGEN zie pagina 398 zie pagina 398 zie pagina 400 zie pagina 400

Ook mogelijk met andere diameter boringsgaten (16 mm) en draadgaten (M8).

C D



Bez: Plattformsystem Vorseite 5-6
Name: Vergleich Plattformsysteme A / B
Tag: Katalog Page Pos / K-PagePos
Musterseite: K-PagePos / K-PagePos
Erzeugt am: 2016-07-22 11:45:27
zuletzt geändert am: 2016-07-22 11:45:27
von: ms$xu%pp

1e71457e7503072eac4a70d86ca4897e

392

PLATFORMSYSTEEM

Vergelijking platformsystemen

TAFEL

BOVENGRONDS

TAFELPOTEN

Bij platformsysteem A worden de tafelpoten 
van het Siegmund systeem gebruikt.

Wij raden een poothoogte van minimaal 
100 en maximaal 800 mm aan.

Andere hoogten zijn op aanvraag.

TAFELVERBINDING

De tafels worden door middel van 
verbindingsbouten (Artikelnummer 280560.N) 
met elkaar gekoppeld.

AFDEKKAPPEN OP DE 
BOVENKANT
Om te voorkomen dat de gaten vol vuil komen te 
zitten, worden deze afgesloten met afdekkappen 
(Artikelnummer 280238.1, 280238.2).

A

A A A+B
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TAFEL

BOVENGRONDS

HOOGTEVERSTELBAAR

Door het boringsgat kan de bodemplaat aan de 
poot van het platform worden gemonteerd.

Met behulp van speciaal gereedschap kan de 
hoogte fijn ingesteld worden en daarna met een 
borgmoer vastgezet worden.

AFDEKKAP 
VOOR HET INSTELLEN VAN DE POOT
Om vuil in de boringsgaten te voorkomen 
wordt aangeraden een afdekkap te plaatsen 
en daarmee het gat vuilvrij af te sluiten 
(Artikelnummer 28002673).

B

B B
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Vergelijking platformsystemen

PLATEN

BOVENGRONDS

VLOERVERANKERING

Het platformtype C wordt met ankerschroeven 
en de speciale draadgaten gemonteerd.

In de vloer zijn ankers in de grond geplaatst en 
met bouten aan het platform vastgezet.

MONTAGE

Door symmetrisch geplaatste 
verstelmogelijkheden kan een uitermate 
nauwkeurige vlakheid worden bereikt.

AFDEKKAPPEN OP DE BOVENKANT

Om te voorkomen dat de gaten vol vuil 
komen te zitten, worden deze afgesloten 
met afdekkappen 
(Artikelnummer 280238.1, 280238.2).

C

C+D C+D C+D
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PLATEN

ONDERGRONDS

AFDEKKAPPEN BOVEN EN ONDER

Om vuil en stof te vermijden kunnen de 
boringen met een afdekplaat uitgevoerd 
worden (Artikelnummer 280238.1, 280238.2).

mochten de railzen ingegeoten worden zijn ook 
afdekkappen aan de onderzijde noodzakelijk 
(Artikelnummer 280239).

In de verzonken gaten zijn speciale 
afdekkappen noodzakelijk 
(Artikelnummer 28002673).

Afdekplaat (Artikelnummer 280239)
 
Platform

Beton ingieten

Bodem

D

D D

E-E

D
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Tafel

Omschrijving:

Door de samenstelling van speciaal vervaardigde 
platen met gatenpatroon onstaat een groot 
arbeidsgebied (blad) die al dan niet op de grond 
of in de bodem verankerd kunnen worden. 
De modernste lasertechnieken zorgen ervoor 
dat opppervlak van het systeem boorgaten en 
zijwanden, allemaal even precies en nauwkeurig 
zijn zoals u gewend bent van onze tafels. Grote en 
zware werkstukken kunnen eenvoudig op het blad 
geplaatst worden. Verbinding van de elementen 
geschiedt middels de standaard verbindingsbout 
welke in levering zijn meegenomen.

F

E
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Speciale opties

Voorbeeld voor
Diagonaalraster

Meerprijs 
diagonale rasterlijnen

(zie pagina 82)

Meerprijs 
50 mm rasterlijn

(zie pagina 82)

Meerprijs 
diagonale rasterlijnen M8 / M12 / M16 draad

(zie pagina 82)

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) Gewicht: Platformsysteem - Tafel
Gereedschapsstaal

Platformsysteem - Tafel
Staal S355J2+N

Tafel 8.7 -  2000x1000x200 plasmagenitreerd
zonder poten 2000 mm 1000 mm 125-200 mm circa 770 kg 2-PT280020.X7

4.211,00 €
�

2-PT280020.P
3.827,00 €

�

Tafel 8.7 -  2400x1200x200 plasmagenitreerd
zonder poten 2400 mm 1200 mm 125-200 mm circa 1075 kg 2-PT280030.X7

5.448,00 €
�

2-PT280030.P
4.953,00 €

�

Tafel 8.7 -  3000x1500x200 plasmagenitreerd
zonder poten 3000 mm 1500 mm 125-200 mm circa 1550 kg 2-PT280040.X7

7.916,00 €
�

2-PT280040.P
7.196,00 €

�

Tafel 8.7 -  4000x2000x200 plasmagenitreerd
zonder poten 4000 mm 2000 mm 125-200 mm circa 2700 kg 2-PT280055.X7

12.282,00 €
�

2-PT280055.P
11.166,00 €

�

Andere maten en hoogten op aanvraag 
(minimale hoogte 125 mm) ·

�

Montage op klant specificatie (toebehoren en montagemiddelen worden op nacalculatie berekend)   
richtprijs (het aantal en bouwhoogte bepalen de meer- of minderprijs)  
Montage niet in prijs inbegrepen, op aanvraag mogelijk door Siegmund

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84

E F
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Platen

Omschrijving:

Door de samenstelling van speciaal vervaardigde 
platen met gatenpatroon onstaat een groot 
arbeidsgebied (blad) die al dan niet op de grond 
of in de bodem verankerd kunnen worden. 
De modernste lasertechnieken zorgen ervoor 
dat opppervlak van het systeem boorgaten en 
zijwanden, allemaal evens precies en nauwkeurig 
zijn zoals u gewend bent van onze tafels. Grote en 
zware werkstukken kunnen eenvoudig op het blad 
geplaatst worden.

H
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Speciale opties

Voorbeeld voor
50 mm raster

Meerprijs 
diagonale rasterlijnen

(zie pagina 82)

Meerprijs 
50 mm rasterlijn

(zie pagina 82)

Meerprijs 
diagonale rasterlijnen M8 / M12 / M16 draad

(zie pagina 82)

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) Platformsysteem - 
Platen Staal S355J2+N

Plaat 750 - 2000x1000x40
zonder poten 2000 mm 1000 mm 40 mm 2-PP280020

2.013,00 €
�

Plaat 750 - 2400x1200x40
zonder poten 2400 mm 1200 mm 40 mm 2-PP280030

2.777,00 €
�

Plaat 750 - 3000x1500x40
zonder poten 3000 mm 1500 mm 40 mm 2-PP280040

3.360,00 €
�

Andere maten en hoogten op aanvraag ·
�

Montage op klant specificatie (toebehoren en montagemiddelen worden op nacalculatie berekend)   
richtprijs (het aantal en bouwhoogte bepalen de meer- of minderprijs)  
Montage niet in prijs inbegrepen, op aanvraag mogelijk door Siegmund

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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Bez: Plattformsystem Zubehör
Name: Plattformsystem Zubehör
Tag: Tabelle 1 (Text, Bild, 3 Spalten) / K-Table_1
Musterseite: Tabelle 1 (Text, Bild, 3 Spalten) / K-Table_1
Erzeugt am: 2016-07-22 11:45:28
zuletzt geändert am: 2018-06-14 14:46:27
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Overige toebehoren

280856.XS

280239

28002672

280238.1.10 28002673

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: Artikelnummer

Afdekkap / per 10 verpakt
- gezwart
- bescherming tegen vuil in de boringen
- 10 Stuks / 1 M rails

10 mm 30 mm 0,05 kg 2-280238.1.10
20,00 €

�

Afdekkap voor bevestigingsgat
- voor het afdekken van het bevestigingsgat (pootverstelling) 25 mm 63 mm 0,45 kg 2-28002673

36,00 €
�

Plastic afdekkap / per 10 verpakt
- voor fundatierail
- Bij montage in de bodem aanbevolen
- 10 Stuks / 1 M rails

17 mm 42 mm 0,08 kg 2-280239.10
6,00 €

�

Poot voor platformsysteem
- schroefdraadlengte 100 mm 130 mm 100 mm 1,60 kg 2-28002672

115,00 €
�

Standaard poot met speciale hoogte minmaal 150 mm
- 50 mm in hoogte fijnverstelbaar 90 mm 90 mm 2-280856.XS

·
�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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Afbeelding: Stalen afdekkap Afbeelding: Stalen afdekkap in het gat Afbeelding: Verwijderen van de afdekkap met de 
magnetische opspanbout

Afbeelding: Montagegat voor het bevestigen en 
instellen van de poot voor platformsysteem B

Afbeelding: Afsluiten van het montagegat met een 
stalen afdekkap voor platformsysteem B

Afbeelding: Gebruik van de plastic afdekkap

Afbeelding: Poten voor platformsysteem B Afbeelding: Poten voor platformsysteem B Afbeelding: Poten voor platformsysteem A
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Van adviseren tot realiseren

HEEFT U ONDERSTEUNING NODIG OM EEN 
GROOT PROJECT TE REALISEREN?

Individueel advies door 
onze experts

Klantspecifieke 
oplossingen

Hoogste kwaliteit van de 
opspanelementen

Montage-service 
voor het Platformsysteem

Wij kijken er naar uit om samen uw 
project te verwezenlijken!

>

>

>

>

>





TAFEL

TAFELPOTEN

AANSLAGEN

SPANHAKEN

SPANBOUTEN

SPANKLEMMEN & 

OVERIGE TOEBEHOREN

PRISMA‘S & UITGAVEN

SNELSPANINRICHTINGEN & ADAPTER

OVERIGE TOEBEHOREN

SIEGMUND WORKSTATION | SYSTEEM 28 + 22 + 16
Workstation
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Professional 750 
plasmagenitreerd

Pagina 412
Lastafels - bijzondere maten 
plasmagenitreerd

Pagina 432
Aluminium oplegplaat voor tafel
Pagina 434

Achtzijdige tafel 150 
plasmagenitreerd

Pagina 436

Achthoekige plaat 18 
plasmagenitreerd

Pagina 438
Oplegstuk en spanelement
Pagina 440
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TAFEL

Professional 750

Oppervlaktehardheid tot 750 Vickers!

Professional 750 lastafels zijn vervaardigd uit S355J2+N staal 
en daarna plasmagenitreerd en gecoat. Door de toegenomen 
belastbaarheid is de tafel uitstekend geschikt voor werken 
met zware bouwdelen. Door het diagonaal boringspatroon 
worden de spanmogelijkheden op deze Las- en opspantafel 
verdubbeld.

TAFELPOTEN

Standaard poot
Pagina 446

Poot in hoogte verstelbaar  
met zwenkwiel en rem

Pagina 449

Poot met zwenkwiel 
en rem

Pagina 448

Poot met bodemverankering
Pagina 450

Poot in hoogte verstelbaar
Pagina 447

Pootlengte in mm.
De in het zwart aangeduide poten zijn de standaardpoten 
voor de boven genoemde tafel. De in het grijs aangeduide 
pootlengtes zijn zonder meerprijs bij de bestelling op te geven.
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Professional 750 
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TAFEL

1. MATERIAALDIKTE
• ongeveer 17 – 19 mm

2. MATERIAAL
Hoogwaardig staal S355J2+N,
plasmagenitreerd en BAR-coating*

VICKERS HARDHEID
Oppervlaktehardheid: circa 450 – 750   
Basishardheid: circa 165 – 220

Door de mindere hardheid bij Professional 750  
slijt de tafel sneller.

3. GEGEVENS
• Diagonaalraster
• rasterafstand 100 mm

4. ZIJWANDEN
• 150 mm hoog
• Boringen in de zijwanden in 50 mm raster

5. RADIUS
• een radius van 3 mm aan de bovenzijde van het 

blad zorgt er voor dat er minder beschadigingen 
kunnen ontstaan aan de tafel

• een radius van 6 mm aan de zijkanten op de 
hoeken van de tafel vermindert de kans op letsels

6. SYSTEEMBORING
• Ø 22 mm

Radius R2,5 bij de boringen:

• vermindert beschadigingen aan de tafels en toebehoren
• voor eenvoudiger opspannen van bouten en toebehoren
• minder beschadigingen bij het verplaatsen van zware 

bouw- en opspandelen
• afgeschuind aan de zijkanten voor optimale spankracht 

aan de bouten (zie pagina 476)

7. VERSTEVIGING

• afstand van circa 500 – 600 mm
• verhoogde ribben

8. TAFELPOTEN
• kokerprofiel 80x80 mm
• voet Ø 90 mm (massief)
• 50 mm fijninstelbaar 

(gegevens voor standaard poot) 

9. DRAAGLAST
Draaglast per poot is 1.000 kg
Maximale totale draaglast:
met 4 poten: 2.000 kg
met 6 poten: 3.000 kg
met 8 poten: 4.000 kg
bij gelijkmatige gewichtsverdeling.
(gegevens voor standaard poot)

Wiskundig zijn hogere belastingen berekend, echter 
is een toelaatbare belasting berekend met een 
veiligheidsmarge.

Wanneer een hogere belasting benodigd is kan 
contact worden opgenomen met de fabrikant.

50 50 50

50
50

50

*

3.2. 9.8.

7.

22 mm

15
0 

m
m

5.

4.

6.

1.

17-19 mm



Bez: Professional 750 - 1200x800x150
Name: Professional 750 - 1200x800x150
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Professional 750 
1200x800x150 mm

Omschrijving:

De Professional 750 lastafel 1200x800x150 mm,  
met diagonaal gatenpatroon op het blad en 
een horizontaal/verticaal gatenpatroon in een 
50 mm raster op de zijwanden. De diameter 
van de boringen is 22 mm en de dikte van het 
materiaal is 17-19 mm. De tafel is vervaardigd 
uit hoogwaardig staal S355J2+N staal. De 
rasterlijnen van 100 mm zijn te gebruiken als 
meetinstrument tijdens de opbouw van het 
werkstuk.

Gewicht: circa 291 kg
Gewicht = Tafel + Pallet + Standaard poot  
 
Op de foto staat de uitvoering met diagonaalraster.



413

TAFEL

Professional 750 
1200x800x150 mm

Beenvarianten voor lastafels Professional 750

Gratis uitwisselbaar

Meerprijs Standaard 
poot 800

(zie pagina 446)

2-220857.XX

•

Meerprijs Poot met 
bodemverankering 
700

(zie pagina 450)

2-220874.XX

52,00 €

Meerprijs Poot met 
zwenkwiel en rem 
700

(zie pagina 448)

2-220866.XX

74,00 €

Meerprijs Poot in 
hoogte verstelbaar 
550-900

(zie pagina 447)

2-220877.XX

55,00 €

Meerprijs Poot in 
hoogte verstelbaar 
500-800

(zie pagina 447)

2-220878.XX

55,00 €

Meerprijs Poot in 
hoogte verstelbaar 
met zwenkwiel en 
rem 600-850

(zie pagina 449)

2-220879.XX

89,00 €

Speciale opties voor lastafels Professional 750

Voorbeeld voor
Diagonaalraster M12

Zijwanden Oppervlakte

Meerprijs
Zijwanden dubbel 
gehard

(zie pagina 410)

Professional 750
2-226725

520,00 €

Meerprijs 
50 mm rasterlijn

(zie pagina 82)

2-226525

454,00 €

Meerprijs 
diagonale rasterlijnen M8 / M12 / M16 draad

(zie pagina 82)

2-226125

479,00 €

2-226225

479,00 €

2-226325

479,00 €

Professional 750 1200x800x150 - plasmagenitreerd Professional 750 
100 mm raster

Professional 750 
Diagonaalraster

Zonder plasmanitratie 
gereduceerde prijs 

zonder poten 2-220025.P.T1
1.211,00 €

�
2-220025.PD.T1

1.366,00 €
�

2-225125
-233,00 €

�

met Standaard poot
Tafelhoogte 850

2-220025.P
1.395,00 €

�
2-220025.PD

1.550,00 €
�

2-225125
-233,00 €

�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84

M8 M12 M16
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Professional 750 
1000x1000x150 mm

Omschrijving:

De Professional 750 lastafel 1000x1000x150 mm, 
met diagonaal gatenpatroon op het blad en een 
horizontaal/verticaal gatenpatroon in een 50 mm 
raster op de zijwanden. De diameter van de 
boringen is 22 mm en de dikte van het materiaal is 
17-19 mm. De tafel is vervaardigd uit hoogwaardig 
staal S355J2+N staal. De rasterlijnen van 100 mm 
zijn te gebruiken als meetinstrument tijdens de 
opbouw van het werkstuk.

Gewicht: circa 296 kg
Gewicht = Tafel + Pallet + Standaard poot  
 
Op de foto staat de uitvoering met diagonaalraster.
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TAFEL

Professional 750 
1000x1000x150 mm

Beenvarianten voor lastafels Professional 750

Gratis uitwisselbaar

Meerprijs Standaard 
poot 800

(zie pagina 446)

2-220857.XX

•

Meerprijs Poot met 
bodemverankering 
700

(zie pagina 450)

2-220874.XX

52,00 €

Meerprijs Poot met 
zwenkwiel en rem 
700

(zie pagina 448)

2-220866.XX

74,00 €

Meerprijs Poot in 
hoogte verstelbaar 
550-900

(zie pagina 447)

2-220877.XX

55,00 €

Meerprijs Poot in 
hoogte verstelbaar 
500-800

(zie pagina 447)

2-220878.XX

55,00 €

Meerprijs Poot in 
hoogte verstelbaar 
met zwenkwiel en 
rem 600-850

(zie pagina 449)

2-220879.XX

89,00 €

Speciale opties voor lastafels Professional 750

Voorbeeld voor
50 mm raster

Zijwanden Oppervlakte

Meerprijs
Zijwanden dubbel 
gehard

(zie pagina 410)

Professional 750
2-226710

520,00 €

Meerprijs 
50 mm rasterlijn

(zie pagina 82)

2-226510

454,00 €

Meerprijs 
diagonale rasterlijnen M8 / M12 / M16 draad

(zie pagina 82)

2-226110

479,00 €

2-226210

479,00 €

2-226310

479,00 €

Professional 750 1000x1000x150 - plasmagenitreerd Professional 750 
100 mm raster

Professional 750 
Diagonaalraster

Zonder plasmanitratie 
gereduceerde prijs 

zonder poten 2-220010.P.T1
1.211,00 €

�
2-220010.PD.T1

1.366,00 €
�

2-225110
-233,00 €

�

met Standaard poot
Tafelhoogte 850

2-220010.P
1.395,00 €

�
2-220010.PD

1.550,00 €
�

2-225110
-233,00 €

�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84

M8 M12 M16
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Tag: Tabelle 3 (Tische) / K-Table_3
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TAFEL

Professional 750 
1200x1200x150 mm

Omschrijving:

De Professional 750 lastafel 1200x1200x150 mm, 
met diagonaal gatenpatroon op het blad en een 
horizontaal/verticaal gatenpatroon in een 50 mm  
raster op de zijwanden. De diameter van de 
boringen is 22 mm en de dikte van het materiaal is 
17-19 mm. De tafel is vervaardigd uit hoogwaardig 
staal S355J2+N staal. De rasterlijnen van 100 mm 
zijn te gebruiken als meetinstrument tijdens de 
opbouw van het werkstuk.

Gewicht: circa 387 kg
Gewicht = Tafel + Pallet + Standaard poot  
 
Op de foto staat de uitvoering met diagonaalraster.



417

TAFEL

Professional 750 
1200x1200x150 mm

Beenvarianten voor lastafels Professional 750

Gratis uitwisselbaar

Meerprijs Standaard 
poot 800

(zie pagina 446)

2-220857.XX

•

Meerprijs Poot met 
bodemverankering 
700

(zie pagina 450)

2-220874.XX

52,00 €

Meerprijs Poot met 
zwenkwiel en rem 
700

(zie pagina 448)

2-220866.XX

74,00 €

Meerprijs Poot in 
hoogte verstelbaar 
550-900

(zie pagina 447)

2-220877.XX

55,00 €

Meerprijs Poot in 
hoogte verstelbaar 
500-800

(zie pagina 447)

2-220878.XX

55,00 €

Meerprijs Poot in 
hoogte verstelbaar 
met zwenkwiel en 
rem 600-850

(zie pagina 449)

2-220879.XX

89,00 €

Speciale opties voor lastafels Professional 750

Voorbeeld voor
Diagonaalraster M8

Zijwanden Oppervlakte

Meerprijs
Zijwanden dubbel 
gehard

(zie pagina 410)

Professional 750
2-226715

629,00 €

Meerprijs 
50 mm rasterlijn

(zie pagina 82)

2-226515

624,00 €

Meerprijs 
diagonale rasterlijnen M8 / M12 / M16 draad

(zie pagina 82)

2-226115

479,00 €

2-226215

479,00 €

2-226315

479,00 €

Professional 750 1200x1200x150 - plasmagenitreerd Professional 750 
100 mm raster

Professional 750 
Diagonaalraster

Zonder plasmanitratie 
gereduceerde prijs 

zonder poten 2-220015.P.T1
1.611,00 €

�
2-220015.PD.T1

1.810,00 €
�

2-225115
-299,00 €

�

met Standaard poot
Tafelhoogte 850

2-220015.P
1.795,00 €

�
2-220015.PD

1.994,00 €
�

2-225115
-299,00 €

�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84

M8 M12 M16
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TAFEL

Professional 750 
1500x1000x150 mm

Omschrijving:

De Professional 750 lastafel 1500x1000x150 mm, 
met diagonaal gatenpatroon op het blad en een 
horizontaal/verticaal gatenpatroon in een 50 mm 
raster op de zijwanden. De diameter van de 
boringen is 22 mm en de dikte van het materiaal is 
17-19 mm. De tafel is vervaardigd uit hoogwaardig 
staal S355J2+N staal. De rasterlijnen van 100 mm 
zijn te gebruiken als meetinstrument tijdens de 
opbouw van het werkstuk.

Gewicht: circa 412 kg
Gewicht = Tafel + Pallet + Standaard poot  
 
Op de foto staat de uitvoering met diagonaalraster.
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TAFEL

Professional 750 
1500x1000x150 mm

Beenvarianten voor lastafels Professional 750

Gratis uitwisselbaar

Meerprijs Standaard 
poot 800

(zie pagina 446)

2-220857.XX

•

Meerprijs Poot met 
bodemverankering 
700

(zie pagina 450)

2-220874.XX

52,00 €

Meerprijs Poot met 
zwenkwiel en rem 
700

(zie pagina 448)

2-220866.XX

74,00 €

Meerprijs Poot in 
hoogte verstelbaar 
550-900

(zie pagina 447)

2-220877.XX

55,00 €

Meerprijs Poot in 
hoogte verstelbaar 
500-800

(zie pagina 447)

2-220878.XX

55,00 €

Meerprijs Poot in 
hoogte verstelbaar 
met zwenkwiel en 
rem 600-850

(zie pagina 449)

2-220879.XX

89,00 €

Speciale opties voor lastafels Professional 750

Voorbeeld voor
Diagonaalraster M16

Zijwanden Oppervlakte

Meerprijs
Zijwanden dubbel 
gehard

(zie pagina 410)

Professional 750
2-226735

657,00 €

Meerprijs 
50 mm rasterlijn

(zie pagina 82)

2-226535

624,00 €

Meerprijs 
diagonale rasterlijnen M8 / M12 / M16 draad

(zie pagina 82)

2-226135

479,00 €

2-226235

479,00 €

2-226335

479,00 €

Professional 750 1500x1000x150 - plasmagenitreerd Professional 750 
100 mm raster

Professional 750 
Diagonaalraster

Zonder plasmanitratie 
gereduceerde prijs 

zonder poten 2-220035.P.T1
1.611,00 €

�
2-220035.PD.T1

1.810,00 €
�

2-225135
-299,00 €

�

met Standaard poot
Tafelhoogte 850

2-220035.P
1.795,00 €

�
2-220035.PD

1.994,00 €
�

2-225135
-299,00 €

�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84

M8 M12 M16
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Bez: Professional 750 - 1500x1500x150
Name: Professional 750 - 1500x1500x150
Tag: Tabelle 3 (Tische) / K-Table_3
Musterseite: Tabelle 3 (Tische) / K-Table_3
Erzeugt am: 2018-01-29 09:33:55
zuletzt geändert am: 2018-01-29 09:33:55
von: michi

8cb995592bca91e3d783e98642ba3004

420

TAFEL

Professional 750 
1500x1500x150 mm

Omschrijving:

De Professional 750 lastafel 1500x1500x150 mm, 
met diagonaal gatenpatroon op het blad en een 
horizontaal/verticaal gatenpatroon in een 50 mm 
raster op de zijwanden. De diameter van de 
boringen is 22 mm en de dikte van het materiaal is 
17-19 mm. De tafel is vervaardigd uit hoogwaardig 
staal S355J2+N staal. De rasterlijnen van 100 mm 
zijn te gebruiken als meetinstrument tijdens de 
opbouw van het werkstuk.

Gewicht: circa 573 kg
Gewicht = Tafel + Pallet + Standaard poot  
 
Op de foto staat de uitvoering met diagonaalraster.
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TAFEL

Professional 750 
1500x1500x150 mm

Beenvarianten voor lastafels Professional 750

Gratis uitwisselbaar

Meerprijs Standaard 
poot 800

(zie pagina 446)

2-220857.XX

•

Meerprijs Poot met 
bodemverankering 
700

(zie pagina 450)

2-220874.XX

52,00 €

Meerprijs Poot met 
zwenkwiel en rem 
700

(zie pagina 448)

2-220866.XX

74,00 €

Meerprijs Poot in 
hoogte verstelbaar 
550-900

(zie pagina 447)

2-220877.XX

55,00 €

Meerprijs Poot in 
hoogte verstelbaar 
500-800

(zie pagina 447)

2-220878.XX

55,00 €

Meerprijs Poot in 
hoogte verstelbaar 
met zwenkwiel en 
rem 600-850

(zie pagina 449)

2-220879.XX

89,00 €

Speciale opties voor lastafels Professional 750

Voorbeeld voor
Diagonaalraster M12

Zijwanden Oppervlakte

Meerprijs
Zijwanden dubbel 
gehard

(zie pagina 410)

Professional 750
2-226750

850,00 €

Meerprijs 
50 mm rasterlijn

(zie pagina 82)

2-226550

898,00 €

Meerprijs 
diagonale rasterlijnen M8 / M12 / M16 draad

(zie pagina 82)

2-226150

630,00 €

2-226250

630,00 €

2-226350

630,00 €

Professional 750 1500x1500x150 - plasmagenitreerd Professional 750 
100 mm raster

Professional 750 
Diagonaalraster

Zonder plasmanitratie 
gereduceerde prijs 

zonder poten 2-220050.P.T1
2.361,00 €

�
2-220050.PD.T1

2.699,00 €
�

2-225150
-432,00 €

�

met Standaard poot
Tafelhoogte 850

2-220050.P
2.545,00 €

�
2-220050.PD

2.883,00 €
�

2-225150
-432,00 €

�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84

M8 M12 M16
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Bez: Professional 750 - 2000x1000x150
Name: Professional 750 - 2000x1000x150
Tag: Tabelle 3 (Tische) / K-Table_3
Musterseite: Tabelle 3 (Tische) / K-Table_3
Erzeugt am: 2018-01-08 16:38:31
zuletzt geändert am: 2018-01-09 10:55:24
von: steffi

9419834bc32673b8af36dc0bb4719edd

422

TAFEL

Professional 750 
2000x1000x150 mm

Omschrijving:

De Professional 750 lastafel 2000x1000x150 mm, 
met diagonaal gatenpatroon op het blad en een 
horizontaal/verticaal gatenpatroon in een 50 mm 
raster op de zijwanden. De diameter van de 
boringen is 22 mm en de dikte van het materiaal is 
17-19 mm. De tafel is vervaardigd uit hoogwaardig 
staal S355J2+N staal. De rasterlijnen van 100 mm 
zijn te gebruiken als meetinstrument tijdens de 
opbouw van het werkstuk.

Gewicht: circa 519 kg
Gewicht = Tafel + Pallet + Standaard poot  
 
Op de foto staat de uitvoering met diagonaalraster.
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TAFEL

Professional 750 
2000x1000x150 mm

Beenvarianten voor lastafels Professional 750

Gratis uitwisselbaar

Meerprijs Standaard poot 
800

(zie pagina 446)

2-220857.XX

•

Meerprijs Poot met 
bodemverankering 
700

(zie pagina 450)

2-220874.XX

52,00 €

Meerprijs Poot met 
zwenkwiel en rem 
700

(zie pagina 448)

2-220866.XX

74,00 €

Meerprijs Poot in 
hoogte verstelbaar 
550-900

(zie pagina 447)

2-220877.XX

55,00 €

Meerprijs Poot in 
hoogte verstelbaar 
500-800

(zie pagina 447)

2-220878.XX

55,00 €

Meerprijs Poot in 
hoogte verstelbaar 
met zwenkwiel en 
rem 600-850

(zie pagina 449)

2-220879.XX

89,00 €

Speciale opties voor lastafels Professional 750

Voorbeeld voor
50 mm raster

Zijwanden Oppervlakte

Meerprijs
Zijwanden dubbel 
gehard

(zie pagina 410)

Professional 750
2-226720

817,00 €

Meerprijs 
50 mm rasterlijn

(zie pagina 82)

2-226520

851,00 €

Meerprijs 
diagonale rasterlijnen M8 / M12 / M16 draad

(zie pagina 82)

2-226120

630,00 €

2-226220

630,00 €

2-226320

630,00 €

Professional 750 2000x1000x150 - plasmagenitreerd Professional 750 
100 mm raster

Professional 750 
Diagonaalraster

Zonder plasmanitratie 
gereduceerde prijs 

zonder poten 2-220020.P.T1
2.089,00 €

�
2-220020.PD.T1

2.342,00 €
�

2-225120
-379,00 €

�

met Standaard poot
Tafelhoogte 850

2-220020.P
2.273,00 €

�
2-220020.PD

2.526,00 €
�

2-225120
-379,00 €

�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84

M8 M12 M16
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Bez: Professional 750 - 2000x2000x150
Name: Professional 750 - 2000x2000x150
Tag: Tabelle 3 (Tische) / K-Table_3
Musterseite: Tabelle 3 (Tische) / K-Table_3
Erzeugt am: 2018-01-29 09:54:15
zuletzt geändert am: 2018-01-29 09:54:15
von: michi

d984a53dbf73ce2e3b0ff26048195a9e

424

TAFEL

Professional 750 
2000x2000x150 mm

Omschrijving:

De Professional 750 lastafel 2000x2000x150 mm, 
met diagonaal gatenpatroon op het blad en 
een horizontaal/verticaal gatenpatroon in een 
50 mm raster op de zijwanden. De diameter 
van de boringen is 22 mm en de dikte van het 
materiaal is 17-19 mm. De tafel is vervaardigd 
uit hoogwaardig staal S355J2+N staal. De 
rasterlijnen van 100 mm zijn te gebruiken als 
meetinstrument tijdens de opbouw van het 
werkstuk.

Gewicht: circa 929 kg
Gewicht = Tafel + Pallet + Standaard poot  
 
Op de foto staat de uitvoering met diagonaalraster.
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TAFEL

Professional 750 
2000x2000x150 mm

Beenvarianten voor lastafels Professional 750

Gratis uitwisselbaar

Meerprijs Standaard 
poot 800

(zie pagina 446)

2-220857.XX

•

Meerprijs Poot met 
bodemverankering 
700

(zie pagina 450)

2-220874.XX

52,00 €

Meerprijs Poot met 
zwenkwiel en rem 
700

(zie pagina 448)

2-220866.XX

74,00 €

Meerprijs Poot in 
hoogte verstelbaar 
550-900

(zie pagina 447)

2-220877.XX

55,00 €

Meerprijs Poot in 
hoogte verstelbaar 
500-800

(zie pagina 447)

2-220878.XX

55,00 €

Meerprijs Poot in 
hoogte verstelbaar 
met zwenkwiel en 
rem 600-850

(zie pagina 449)

2-220879.XX

89,00 €

Speciale opties voor lastafels Professional 750

Voorbeeld voor
Diagonaalraster M16

Zijwanden Oppervlakte

Meerprijs
Zijwanden dubbel 
gehard

(zie pagina 410)

Professional 750
2-226745

1.377,00 €

Meerprijs 
50 mm rasterlijn

(zie pagina 82)

2-226545

1.635,00 €

Meerprijs 
diagonale rasterlijnen M8 / M12 / M16 draad

(zie pagina 82)

2-226145

1.109,00 €

2-226245

1.109,00 €

2-226345

1.109,00 €

Professional 750 2000x2000x150 - plasmagenitreerd Professional 750 
100 mm raster

Professional 750 
Diagonaalraster

Zonder plasmanitratie 
gereduceerde prijs 

zonder poten 2-220045.P.T1
3.811,00 €

�
2-220045.PD.T1

4.254,00 €
�

2-225145
-666,00 €

�

met Standaard poot
Tafelhoogte 850

2-220045.P
3.995,00 €

�
2-220045.PD

4.438,00 €
�

2-225145
-666,00 €

�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84

M8 M12 M16
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Bez: Professional 750 - 2400x1200x150
Name: Professional 750 - 2400x1200x150
Tag: Tabelle 3 (Tische) / K-Table_3
Musterseite: Tabelle 3 (Tische) / K-Table_3
Erzeugt am: 2018-01-08 16:38:31
zuletzt geändert am: 2018-01-09 10:54:38
von: steffi

7bd4b20b041285d4b7fbc61aa36c25bb

426

TAFEL

Professional 750 
2400x1200x150 mm

Omschrijving:

De Professional 750 lastafel 2400x1200x150 mm, 
met diagonaal gatenpatroon op het blad en 
een horizontaal/verticaal gatenpatroon in een 
50 mm raster op de zijwanden. De diameter 
van de boringen is 22 mm en de dikte van het 
materiaal is 17-19 mm. De tafel is vervaardigd 
uit hoogwaardig staal S355J2+N staal. De 
rasterlijnen van 100 mm zijn te gebruiken als 
meetinstrument tijdens de opbouw van het 
werkstuk.

Gewicht: circa 724 kg
Gewicht = Tafel + Pallet + Standaard poot  
 
Op de foto staat de uitvoering met diagonaalraster.
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TAFEL

Professional 750 
2400x1200x150 mm

Beenvarianten voor lastafels Professional 750

Gratis uitwisselbaar

Meerprijs Standaard 
poot 800

(zie pagina 446)

2-220857.XX

•

Meerprijs Poot met 
bodemverankering 
700

(zie pagina 450)

2-220874.XX

52,00 €

Meerprijs Poot in 
hoogte verstelbaar 
550-900

(zie pagina 447)

2-220877.XX

55,00 €

Meerprijs Poot in 
hoogte verstelbaar 
500-800

(zie pagina 447)

2-220878.XX

55,00 €

Speciale opties voor lastafels Professional 750

Voorbeeld voor
Diagonaalraster M12

Zijwanden Oppervlakte

Meerprijs
Zijwanden dubbel 
gehard

(zie pagina 410)

Professional 750
2-226730

1.038,00 €

Meerprijs 
50 mm rasterlijn

(zie pagina 82)

2-226530

1.130,00 €

Meerprijs 
diagonale rasterlijnen M8 / M12 / M16 draad

(zie pagina 82)

2-226130

806,00 €

2-226230

806,00 €

2-226330

806,00 €

Professional 750 2400x1200x150 - plasmagenitreerd Professional 750 
100 mm raster

Professional 750 
Diagonaalraster

Zonder plasmanitratie 
gereduceerde prijs 

zonder poten 2-220030.P.T1
2.619,00 €

�
2-220030.PD.T1

2.941,00 €
�

2-225130
-483,00 €

�

met Standaard poot
Tafelhoogte 850

2-220030.P
2.895,00 €

�
2-220030.PD

3.217,00 €
�

2-225130
-483,00 €

�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84

M8 M12 M16
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Bez: Professional 750 - 3000x1500x150
Name: Professional 750 - 3000x1500x150
Tag: Tabelle 3 (Tische) / K-Table_3
Musterseite: Tabelle 3 (Tische) / K-Table_3
Erzeugt am: 2018-01-08 16:38:31
zuletzt geändert am: 2018-01-09 10:54:59
von: steffi

f65be1c427e5883512ae954438d93ab8

428

TAFEL

Professional 750 
3000x1500x150 mm

Omschrijving:

De Professional 750 lastafel 3000x1500x150 mm,  
met diagonaal gatenpatroon op het blad en 
een horizontaal/verticaal gatenpatroon in een  
50 mm raster op de zijwanden. De diameter 
van de boringen is 22 mm en de dikte van het 
materiaal is 17-19 mm. De tafel is vervaardigd  
uit hoogwaardig staal S355J2+N staal. De 
rasterlijnen van 100 mm zijn te gebruiken als 
meetinstrument tijdens de opbouw van het 
werkstuk.

Gewicht: circa 1.073 kg
Gewicht = Tafel + Pallet + Standaard poot  
 
Op de foto staat de uitvoering met diagonaalraster.
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TAFEL

Professional 750 
3000x1500x150 mm

Beenvarianten voor lastafels Professional 750

Gratis uitwisselbaar

Meerprijs Standaard 
poot 800

(zie pagina 446)

2-220857.XX

•

Meerprijs Poot met 
bodemverankering 
700

(zie pagina 450)

2-220874.XX

52,00 €

Meerprijs Poot in 
hoogte verstelbaar 
550-900

(zie pagina 447)

2-220877.XX

55,00 €

Meerprijs Poot in 
hoogte verstelbaar 
500-800

(zie pagina 447)

2-220878.XX

55,00 €

Speciale opties voor lastafels Professional 750

Voorbeeld voor
Diagonaalraster M8

Zijwanden Oppervlakte

Meerprijs
Zijwanden dubbel 
gehard

(zie pagina 410)

Professional 750
2-226740

1.420,00 €

Meerprijs 
50 mm rasterlijn

(zie pagina 82)

2-226540

1.805,00 €

Meerprijs 
diagonale rasterlijnen M8 / M12 / M16 draad

(zie pagina 82)

2-226140

945,00 €

2-226240

945,00 €

2-226340

945,00 €

Professional 750 3000x1500x150 - plasmagenitreerd Professional 750 
100 mm raster

Professional 750 
Diagonaalraster

Zonder plasmanitratie 
gereduceerde prijs 

zonder poten 2-220040.P.T1
3.936,00 €

�
2-220040.PD.T1

4.404,00 €
�

2-225140
-702,00 €

�

met Standaard poot
Tafelhoogte 850

2-220040.P
4.212,00 €

�
2-220040.PD

4.680,00 €
�

2-225140
-702,00 €

�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84

M8 M12 M16
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Bez: Professional 750 - 4000x2000x150
Name: Professional 750 - 4000x2000x150
Tag: Tabelle 3 (Tische) / K-Table_3
Musterseite: Tabelle 3 (Tische) / K-Table_3
Erzeugt am: 2018-01-29 10:05:47
zuletzt geändert am: 2018-06-13 10:45:53
von: michi

aadc86d1d660ea39ebc859833de6799d

430

TAFEL

Professional 750 
4000x2000x150 mm

Omschrijving:

De Professional 750 lastafel 4000x2000x150 mm,  
met diagonaal gatenpatroon op het blad en  
een horizontaal/verticaal gatenpatroon in een  
50 mm raster op de zijwanden. De diameter  
van de boringen is 22 mm en de dikte van het 
materiaal is 17-19 mm. De tafel is vervaardigd  
uit hoogwaardig staal S355J2+N staal. De 
rasterlijnen van 100 mm zijn te gebruiken als 
meetinstrument tijdens de opbouw van het 
werkstuk.

Gewicht: circa 1.806 kg
Gewicht = Tafel + Pallet + Standaard poot  
 
Op de foto staat de uitvoering met diagonaalraster.
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TAFEL

Professional 750 
4000x2000x150 mm

Beenvarianten voor lastafels Professional 750

Gratis uitwisselbaar

Meerprijs Standaard 
poot 800

(zie pagina 446)

2-220857.XX

•

Meerprijs Poot met 
bodemverankering 
700

(zie pagina 450)

2-220874.XX

52,00 €

Meerprijs Poot in 
hoogte verstelbaar 
550-900

(zie pagina 447)

2-220877.XX

55,00 €

Meerprijs Poot in 
hoogte verstelbaar 
500-800

(zie pagina 447)

2-220878.XX

55,00 €

Speciale opties voor lastafels Professional 750

Voorbeeld voor
50 mm raster

Zijwanden Oppervlakte

Meerprijs
Zijwanden dubbel 
gehard

(zie pagina 410)

Professional 750
2-226755

·

Meerprijs 
50 mm rasterlijn

(zie pagina 82)

2-226555

3.109,00 €

Meerprijs 
diagonale rasterlijnen M8 / M12 / M16 draad

(zie pagina 82)

2-226155

1.890,00 €

2-226255

1.890,00 €

2-226355

1.890,00 €

Professional 750 4000x2000x150 - plasmagenitreerd Professional 750 
100 mm raster

Professional 750 
Diagonaalraster

Zonder plasmanitratie 
gereduceerde prijs 

zonder poten 2-220055.P.T1
6.627,00 €

�
2-220055.PD.T1

7.404,00 €
�

2-225155
-1.166,00 €

�

met Standaard poot
Tafelhoogte 850

2-220055.P
6.995,00 €

�
2-220055.PD

7.772,00 €
�

2-225155
-1.166,00 €

�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84

M8 M12 M16
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Bez: Professional 750 - Sondergrößen 
Name: Professional 750 - Sondergrößen
Tag: Tabelle 3 (Tische) / K-Table_3
Musterseite: Tabelle 3 (Tische) / K-Table_3
Erzeugt am: 2018-01-08 16:38:31
zuletzt geändert am: 2018-02-09 09:02:30
von: steffi

a589c8dd2da7cffc1823fbc3ab1d80f4

432

TAFEL

Professional 750 - Bijzondere maten

Omschrijving:

Naast standaard maten is het mogelijk om  
op verzoek opspantafels met klantspecifieke  
maten te leveren. De opspantafels kennen echter 
wel een maximale afmeting van 1400x3800 mm. 

De prijs is afhankelijk van het aantal te  
bestellen tafels.

Korting:
Vanaf 2 stuks:     5%
Vanaf 5 stuks:   10%
Vanaf 10 stuks: 15%

Een overzicht van alle verschillende  
tafelpoten vindt u op pagina 444.

Speciale opties voor lastafels zijn  
beschikbaar op aanvraag.



433

TAFEL

Professional 750 - Bijzondere maten

Massa Professional 750

600 x 600
3.134,00 €
2-970606.P

600 x 800
3.337,00 €
2-970608.P

600 x 1000
3.539,00 €
2-970610.P

600 x 1200
3.740,00 €
2-970612.P

600 x 1400
3.942,00 €
2-970614.P

600 x 1600
4.144,00 €
2-970616.P

600 x 1800
4.346,00 €
2-970618.P

600 x 2000
4.548,00 €
2-970620.P

600 x 2200
4.750,00 €
2-970622.P

600 x 2400
4.952,00 €
2-970624.P

600 x 2600
5.153,00 €
2-970626.P

600 x 2800
5.355,00 €
2-970628.P

600 x 3000
5.557,00 €
2-970630.P

600 x 3200
5.760,00 €
2-970632.P

600 x 3400
5.961,00 €
2-970634.P

600 x 3600
6.163,00 €
2-970636.P

600 x 3800
6.365,00 €
2-970638.P

600 x 4000
6.566,00 €
2-970640.P

800 x 800
3.577,00 €
2-970808.P

800 x 1000
3.817,00 €
2-970810.P

800 x 1400
4.297,00 €
2-970814.P

800 x 1600
4.538,00 €
2-970816.P

800 x 1800
4.779,00 €
2-970818.P

800 x 2000
5.018,00 €
2-970820.P

800 x 2200
5.259,00 €
2-970822.P

800 x 2400
5.500,00 €
2-970824.P

800 x 2600
5.739,00 €
2-970826.P

800 x 2800
5.980,00 €
2-970828.P

Massa Professional 750

800 x 3000
6.220,00 €
2-970830.P

800 x 3200
6.460,00 €
2-970832.P

800 x 3400
6.700,00 €
2-970834.P

800 x 3600
6.941,00 €
2-970836.P

800 x 3800
7.181,00 €
2-970838.P

800 x 4000
7.421,00 €
2-970840.P

1000 x 1200
4.374,00 €
2-971012.P

1000 x 1400
4.654,00 €
2-971014.P

1000 x 1600
4.932,00 €
2-971016.P

1000 x 1800
5.211,00 €
2-971018.P

1000 x 2200
5.768,00 €
2-971022.P

1000 x 2400
6.046,00 €
2-971024.P

1000 x 2600
6.326,00 €
2-971026.P

1000 x 2800
6.604,00 €
2-971028.P

1000 x 3000
6.883,00 €
2-971030.P

1000 x 3200
7.161,00 €
2-971032.P

1000 x 3400
7.440,00 €
2-971034.P

1000 x 3600
7.719,00 €
2-971036.P

1000 x 3800
7.998,00 €
2-971038.P

1000 x 4000
8.276,00 €
2-971040.P

1200 x 1400
5.009,00 €
2-971214.P

1200 x 1600
5.325,00 €
2-971216.P

1200 x 1800
5.643,00 €
2-971218.P

1200 x 2200
6.278,00 €
2-971222.P

1200 x 2600
6.911,00 €
2-971226.P

1200 x 2800
7.229,00 €
2-971228.P

1200 x 3000
7.545,00 €
2-971230.P

1200 x 3200
7.863,00 €
2-971232.P

Massa Professional 750

1200 x 3400
8.180,00 €
2-971234.P

1200 x 3600
8.496,00 €
2-971236.P

1200 x 3800
8.814,00 €
2-971238.P

1200 x 4000
9.131,00 €
2-971240.P

1400 x 1400
5.364,00 €
2-971414.P

1400 x 1600
5.720,00 €
2-971416.P

1400 x 1800
6.075,00 €
2-971418.P

1400 x 2000
6.431,00 €
2-971420.P

1400 x 2200
6.786,00 €
2-971422.P

1400 x 2400
7.142,00 €
2-971424.P

1400 x 2600
7.497,00 €
2-971426.P

1400 x 2800
7.852,00 €
2-971428.P

1400 x 3000
8.209,00 €
2-971430.P

1400 x 3200
8.564,00 €
2-971432.P

1400 x 3400
8.919,00 €
2-971434.P

1400 x 3600
9.274,00 €
2-971436.P

1400 x 3800
9.630,00 €
2-971438.P

1400 x 4000
9.986,00 €
2-971440.P

1600 x 1600
6.114,00 €
2-971616.P

1600 x 1800
6.508,00 €
2-971618.P

1600 x 2000
6.901,00 €
2-971620.P

1600 x 2200
7.295,00 €
2-971622.P

1600 x 2400
7.689,00 €
2-971624.P

1600 x 2600
8.083,00 €
2-971626.P

1600 x 2800
8.477,00 €
2-971628.P

1600 x 3000
8.871,00 €
2-971630.P

1600 x 3200
9.265,00 €
2-971632.P

1600 x 3400
9.658,00 €
2-971634.P

Massa Professional 750

1600 x 3600
10.052,00 €

2-971636.P

1600 x 3800
10.447,00 €

2-971638.P

1600 x 4000
10.841,00 €

2-971640.P

1800 x 1800
6.940,00 €
2-971818.P

1800 x 2000
7.372,00 €
2-971820.P

1800 x 2200
7.804,00 €
2-971822.P

1800 x 2400
8.237,00 €
2-971824.P

1800 x 2600
8.669,00 €
2-971826.P

1800 x 2800
9.101,00 €
2-971828.P

1800 x 3000
9.533,00 €
2-971830.P

1800 x 3200
9.965,00 €
2-971832.P

1800 x 3400
10.399,00 €

2-971834.P

1800 x 3600
10.831,00 €

2-971836.P

1800 x 3800
11.263,00 €

2-971838.P

1800 x 4000
11.695,00 €

2-971840.P

2000 x 2000
7.843,00 €
2-972020.P

2000 x 2200
8.314,00 €
2-972022.P

2000 x 2400
8.784,00 €
2-972024.P

2000 x 2600
9.255,00 €
2-972026.P

2000 x 2800
9.726,00 €
2-972028.P

2000 x 3000
10.197,00 €

2-972030.P

2000 x 3200
10.667,00 €

2-972032.P

2000 x 3400
11.138,00 €

2-972034.P

2000 x 3600
11.609,00 €

2-972036.P

2000 x 3800
12.079,00 €

2-972038.P
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TAFEL

Aluminium oplegplaat

Omschrijving:

Speciaal voor RVS verwerkende bedrijven heeft 
Siegmund een aluminium oplegplaat ontwikkeld. 
Deze kan op de lastafel worden gelegd en voorkomt 
smetcorrosie als gevolg van contact tussen staal en RVS. 

Doordat het gatenpatroon van de oplegplaat 
overeenkomt met het gatenpatroon van de lastafel 
behoudt u dezelfde opspanmogelijkheden. Wel is de 
aluminium oplegplaat alleen te combineren met de 
verstelbare spanbout.

De levering vindt tegelijk met de levering van de 
tafel plaats.

Afbeeldingen van iedere productgroep zijn te  
vinden op www.siegmund.com.
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TAFEL

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) Gewicht: rasterafstand 100 mm Diagonaalraster

Aluminium oplegplaat voor tafel 220010 994 mm 994 mm 2 mm circa 5,20 kg 2-220200
109,00 €

�
2-220200.D

139,00 €
�

Aluminium oplegplaat voor tafel 220025 1194 mm 1194 mm 2 mm circa 5,00 kg 2-220202
105,00 €

�
2-220202.D

134,00 €
�

Aluminium oplegplaat voor tafel 220015 1194 mm 994 mm 2 mm circa 7,50 kg 2-220204
157,00 €

�
2-220204.D

201,00 €
�

Aluminium oplegplaat voor tafel 220035 1494 mm 994 mm 2 mm circa 7,70 kg 2-220206
164,00 €

�
2-220206.D

208,00 €
�

Aluminium oplegplaat voor tafel 220050 1494 mm 1494 mm 2 mm circa 12 kg 2-220207
246,00 €

�
2-220207.D

313,00 €
�

Aluminium oplegplaat voor tafel 220020 1994 mm 994 mm 2 mm circa 10 kg 2-220201
219,00 €

�
2-220201.D

279,00 €
�

Aluminium oplegplaat voor tafel 220060 1194 mm 994 mm 2 mm circa 6,20 kg 2-220208
132,00 €

�
2-220208.D

167,00 €
�

Aluminium oplegplaat voor tafel 220060 (2x 220208 / 220208.D) circa 12 kg 2-220208.2
262,00 €

�
2-220208.D.2

334,00 €
�

Aluminium oplegplaat voor tafel 220045 (2x 220201 / 220201.D) circa 21 kg 2-220201.2
438,00 €

�
2-220201.D.2

557,00 €
�

Aluminium oplegplaat voor tafel 220030 (2x 220204 / 220204.D) circa 15 kg 2-220204.2
315,00 €

�
2-220204.D.2

401,00 €
�

Aluminium oplegplaat voor tafel 220040 (2x 220207 / 220207.D) circa 23 kg 2-220207.2
493,00 €

�
2-220207.D.2

624,00 €
�

Aluminium oplegplaat voor tafel 220055 (4x 220201 / 220201.D) circa 41 kg 2-220201.4
876,00 €

�
2-220201.D.4

1.115,00 €
�

Aluminium oplegplaat voor tafel 220040 (3x 220206 / 220206.D) circa 23 kg 2-220206.3
492,00 €

�
2-220206.D.3

624,00 €
�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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TAFEL

Achtzijdige tafel met zijwanden 150 mm

Omschrijving:

De achthoekige tafel is bij uitstek geschikt 
voor gebruik op een manipulator of robot. 
De achthoekige tafel biedt dezelfde klem- en 
opspanmogelijkheden als een Siegmund 22 mm 
systeem, doordat deze hetzelfde gatenpatroon 
als het 22 mm systeem bevat. Om tegemoet te 
komen aan uw individuele behoeften, kan de 
tafel op aanvraag aangepast worden aan uw 
productieruimte of werkomgeving.    

De rasterplaat worden gemaakt van  
S355J2+N Staal.

De prijs is afhankelijk van het aantal.

Korting:
Vanaf 2 stuks:     5%
Vanaf 5 stuks:   10%
Vanaf 10 stuks: 15%

Om de achtzijdige plaat te verbinden op een 
manipulator tebevestigen, is een adapterplaat 
benodigd. Op aanvraag is het mogelijk om tegen 
meerprijs een speciaal gatenpatroon voor de 
bevestiging te plaatsen.

Door de klantspecifieke aanpassingen kan het 
gewicht afwijken.

Speciale opties voor lastafels, zoals schaalverdeling, 
diagonale rasterlijnen en schaalverdeling, 50 mm 
rasterlijn of diagonaalraster met M8 / M12 / M16 
draadgaten zijn beschikbaar op aanvraag.

Afbeeldingen van iedere productgroep zijn te vinden 
op www.siegmund.com.

Voetplaten en adapterplaten zijn niet standaard 
inbegrepen bij de achthoekige tafels.
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TAFEL

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) Ø: (o) MS: (d) Gewicht: plasmagenitreerd

Achtzijdige tafel SW 800x150 plasmagenitreerd
zonder poten 331 mm 800 mm 150 mm 866 mm 18 mm circa 209 kg 2-920822.P

3.212,00 €
�

Achtzijdige tafel SW 1000x150 plasmagenitreerd
zonder poten 414 mm 1000 mm 150 mm 1082 mm 18 mm circa 276 kg 2-921022.P

3.685,00 €
�

Achtzijdige tafel SW 1200x150 plasmagenitreerd
zonder poten 497 mm 1200 mm 150 mm 1299 mm 18 mm circa 368 kg 2-921222.P

5.480,00 €
�

Achtzijdige tafel SW 1400x150 plasmagenitreerd
zonder poten 580 mm 1400 mm 150 mm 1515 mm 18 mm circa 477 kg 2-921422.P

5.953,00 €
�

Achtzijdige tafel SW 1500x150 plasmagenitreerd
zonder poten 621 mm 1500 mm 150 mm 1624 mm 18 mm circa 525 kg 2-921522.P

6.425,00 €
�

Achtzijdige tafel SW 1600x150 plasmagenitreerd
zonder poten 663 mm 1600 mm 150 mm 1732 mm 18 mm circa 604 kg 2-921622.P

6.898,00 €
�

Achtzijdige tafel SW 1700x150 plasmagenitreerd
zonder poten 704 mm 1700 mm 150 mm 1840 mm 18 mm circa 655 kg 2-921722.P

7.484,00 €
�

Achtzijdige tafel SW 1800x150 plasmagenitreerd
zonder poten 746 mm 1800 mm 150 mm 1948 mm 18 mm circa 710 kg 2-921822.P

7.370,00 €
�

Andere afmetingen op aanvraag leverbaar ·
�

Meerprijs voor klantspecifieke aanpassing van de adapterplaat 0-940000
532,00 €

�

MS=Materiaaldikte; � = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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TAFEL

Achthoekige plaat zonder zijwanden

Omschrijving:

Het standaardassortiment van Siegmund kent 
eveneens achtzijdige lastafels welke gebruikt 
kunnen worden voor het lassen met robots. Hierbij 
wordt de opspantafel vaak gemonteerd op een 
manipulator. De achtkantige tafel biedt door 
de parallel geplaatste gaten aan de bovenzijde 
en de M8 draadgaten aan de zijkanten dzelfde 
opspanmogelijkheden als de basic tafel. De 
tafel kent door het gatenpatroon dezelfde 
opspanmogelijkheden als bij een normale lastafel. 
Eventueel is het mogelijk om de tafel aan te passen 
aan klantspecifieke wensen.

De achtzijdige plaat zonder zijwanden kan direct  
en veilig bevestigd worden op een manipulator,  
door het te bevestigen met het oplegstuk 
(artikelnummer 220500) en spanbouten.

De rasterplaat worden gemaakt van  
S355J2+N Staal.

De prijs is afhankelijk van het aantal.

Korting:
Vanaf 2 stuks:     5%
Vanaf 5 stuks:   10%
Vanaf 10 stuks: 15%

Door de klantspecifieke aanpassingen kan het 
gewicht afwijken.

Speciale opties voor lastafels, zoals schaalverdeling, 
diagonale rasterlijnen en schaalverdeling, 50 mm 
rasterlijn of diagonaalraster met M8 / M12 / M16 
draadgaten zijn beschikbaar op aanvraag.

Afbeeldingen van iedere productgroep zijn te vinden 
op www.siegmund.com.
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TAFEL

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) Ø: (o) MS: (d) Gewicht: plasmagenitreerd

Achthoekige plaat SW 600x18 plasmagenitreerd
zonder poten 249 mm 600 mm 18 mm 649 mm 18 mm circa 79 kg 2-930600.P

1.511,00 €
�

Achthoekige plaat SW 800x18 plasmagenitreerd
zonder poten 331 mm 800 mm 18 mm 866 mm 18 mm circa 112 kg 2-930800.P

1.889,00 €
�

Achthoekige plaat SW 1000x18 plasmagenitreerd
zonder poten 414 mm 1000 mm 18 mm 1082 mm 18 mm circa 155 kg 2-931000.P

2.267,00 €
�

Achthoekige plaat SW 1200x18 plasmagenitreerd
zonder poten 497 mm 1200 mm 18 mm 1299 mm 18 mm circa 220 kg 2-931200.P

2.858,00 €
�

Achthoekige plaat SW 1400x18 plasmagenitreerd
zonder poten 580 mm 1400 mm 18 mm 1515 mm 18 mm circa 305 kg 2-931400.P

3.595,00 €
�

Achthoekige plaat SW 1500x18 plasmagenitreerd
zonder poten 621 mm 1500 mm 18 mm 1636 mm 18 mm circa 340 kg 2-931500.P

3.811,00 €
�

Andere afmetingen op aanvraag leverbaar ·
�

Meerprijs voor speciale afmetingen van de boringsgaten 0-940000.1
395,00 €

�

MS=Materiaaldikte; � = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84



Bez: Auflage- und Spannhülse
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TAFEL

Oplegstuk en spanelement

Omschrijving:

Oplegstuk en spanelement word aan een klant 
specifieke apparaat geschroefd of gelast en biedt 
de mogelijkheid om een wisselplaat middels 
spanbouten snel te bevestigen.



441

TAFEL

Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: rasterafstand 100 mm

Oplegstuk en spanelement
- gezwart 45 mm 70 mm circa 0,70 kg 2-220500

21,00 €
�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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TAFELPOTEN
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TAFELPOTEN

Standaard poot 700
Pagina 446

Standaard poot 800
Pagina 446

Poot in hoogte verstelbaar 500-800
Pagina 447

Poot in hoogte verstelbaar 550-900
Pagina 447

Poot met zwenkwiel en rem 700
Pagina 448

Poot in hoogte verstelbaar 
met zwenkwiel en rem 600-850

Pagina 449
Poot met bodemverankering 700
Pagina 450
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TAFELPOTEN

Tafelpoten

MONTEREN VAN 
TAFELPOTEN:

Per poot worden twee cilindrische schroeven in de 
montageplaat bevestigd. Hierna worden de poten 
vastgezet met een aandraaimoment van 150 Nm.

De schroeven zijn bij de levering inbegrepen.

Volg de instructies in de handleiding.

STANDAARD POOT

UITVOERINGEN

Bijzondere maten

Draaglast 
per poot: 
1.000 kg

Draaglast 
per poot: 
1.000 kg

Pagina 446

POOT IN HOOGTE VERSTELBAAR

UITVOERINGEN

Bijzondere maten

Draaglast 
per poot: 
1.000 kg

Draaglast 
per poot: 
1.000 kg

Pagina 447

POOT MET ZWENKWIEL EN REM

UITVOERINGEN

Bijzondere maten
Draaglast per 
poot: 
800kg

Pagina 448

POOT IN HOOGTE VERSTELBAAR MET ZWENKWIEL EN REM

UITVOERINGEN

Bijzondere maten

Draaglast per 
poot: 
800kg

Pagina 449

POOT MET BODEMVERANKERING

UITVOERINGEN

Bijzondere maten

Draaglast 
per poot: 
1.000 kg

Pagina 450
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TAFELPOTEN

DRAAGLAST PER POOT

Het maximaal aanbevolen draagvermogen per poot 
van het 22er systeem bedraagt 800-1.000 kg voor 
alle tafels en pootuitvoering.

Wiskundig zijn hogere belastingen berekend, 
echter is een toelaatbare belasting berekend met 
een veiligheidsmarge.

Wanneer een hogere belasting benodigd is kan 
contact worden opgenomen met de fabrikant.

VOOR MAXIMALE VEILIGHEID:

toelaatbare belastingen:

Verticale werkrichting: 16 kN

1. CILINDERSCHROEF

• met M16 draad
• met Borgring

2. MATERIAAL
• kokerprofiel 80x80 mm
• voor hogere stabiliteit
• poedergecoat

3. VERSTELBARE VOET
• Ø 90 mm
• voor optimale drukverdeling
• massief
• voor meer stabiliteit en nauwkeurigheid

4. DRAADSPINDEL
• met stabiele M24x1,5 fijne draad
• 50 mm fijninstelbaar
• met een moer te beveiligen

Sleutel 20

2.

3.

4.

1.

3.
4.

1.
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c

50 mm

TAFELPOTEN

Standaard poot

Omschrijving:

De standaard poot is in verschillende lengtes 
leverbaar. Het maximale draagvermogen per poot 
bedraagt 1000 kg. Tevens is de poot 50 mm in 
hoogte fijnverstelbaar.

De manchetten voorkomen vervuiling van het 
schroefdraad. Tevens verhinderen de manchetten 
de kans dat (las)kabels blijven steken achter 
de poten, waardoor de laskabel minder snel 
beschadigd raakt.

280859.1

220858 220857

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) Gewicht: Artikelnummer

Standaard poot 700
- 50 mm in hoogte fijnverstelbaar 700 mm 7,50 kg 2-220858

49,00 €
�

Standaard poot 800
- 50 mm in hoogte fijnverstelbaar 800 mm 8,10 kg 2-220857

49,00 €
�

Andere maten en hoogten op aanvraag
·

�

Manchet voor tafelpoot
- aluminium
- voor poot in hoogte verstelbaar Systeem 28
- geschikt voor standaard poot / bodemverankering Systeem 22

88 mm 88 mm 150 mm 0,45 kg 2-280859.1
12,00 €

�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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c

50 mm

TAFELPOTEN

Poot in hoogte verstelbaar

Omschrijving:

De poot in hoogte verstelbaar 500-800 mm en 
550-900 mm heeft een draagvermogen van  
1.000 kg. Een tweede borgpen zorgt voor meer 
stabiliteit. Tevens is de poot 50 mm in hoogte 
verstelbaar.

De manchetten voorkomen vervuiling van het 
schroefdraad. Tevens verhinderen de manchetten 
de kans dat (las)kabels blijven steken achter 
de poten, waardoor de laskabel minder snel 
beschadigd raakt.

160859

220878 220877

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) Gewicht: Artikelnummer

Poot in hoogte verstelbaar 500-800
- 50 mm in hoogte fijnverstelbaar
- Tafelhoogte 650-950 mm instelbaar

500-800 mm 9,50 kg 2-220878
101,00 €

�

Poot in hoogte verstelbaar 550-900
- 50 mm in hoogte fijnverstelbaar
- Tafelhoogte 700-1050 mm instelbaar

550-900 mm 10,30 kg 2-220877
101,00 €

�

Andere afmetingen op aanvraag leverbaar
·

�

Manchet voor tafelpoot
- geschikt voor standaard poot / bodemverankering Systeem 16
- voor poot in hoogte verstelbaar Systeem 22

75 mm 75 mm 100 mm 0,35 kg 2-160859
9,00 €

�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84



Bez: Fuß auf Rolle / Fuß höhenverstellbar
Name: Fuß mit Lenkrolle und Feststellbremse / Fuß höhenverstell-
bar mit Lenkrolle und Feststellbremse
Tag: Tabelle 4 (Doppelseite) / K-Table_4
Musterseite: Tabelle 4 (Doppelseite) / K-Table_4
Erzeugt am: 2018-01-08 16:29:41
zuletzt geändert am: 2018-01-08 16:29:41
von: steffi

33acfe37b16b4f10be81b8b350982f6b

448

c

20 mm

TAFELPOTEN

Poot met zwenkwiel en rem

Omschrijving:

De poot met zwenkwiel en rem geeft de tafel 
niet alleen stabiliteit, maar vooral flexibiliteit. De 
zwenkwielen maken het mogelijk om de tafel 
vrij te bewegen.

Door middel van de rem is de tafel direct 
vast te zetten. De zwenkwielen hebben een 
draagvermogen van 800 kg en zijn 20 mm in 
hoogte fijnverstelbaar en de poot heeft een 
verstekte spindel.

220866

Hoogte: (c) Gewicht: Artikelnummer

Poot met zwenkwiel en rem 700
- 20 mm fijnverstelbaar 700 mm 13,30 kg 2-220866

120,00 €
�

Andere afmetingen op aanvraag leverbaar
·

�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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c

20 mm

TAFELPOTEN

Poot in hoogte verstelbaar met zwenkwiel en rem

Omschrijving:

De poot in hoogte verstelbaar met zwenkwiel 
en rem heeft een draagvermogen van 800 kg. 
Om af te stellen is de poot 20 mm in hoogte 
fijnverstelbaar.

220879

Hoogte: (c) Gewicht: Artikelnummer

Poot in hoogte verstelbaar met zwenkwiel en rem 600-850
- 20 mm fijnverstelbaar
- Tafelhoogte 750-1000 mm instelbaar

600-850 mm 15,20 kg 2-220879
135,00 €

�

Andere afmetingen op aanvraag leverbaar
·

�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84



Bez: Fuß mit Bodenverankerung
Name: Fuß mit Bodenverankerung
Tag: Tabelle 1 (Text, Bild, 3 Spalten) / K-Table_1
Musterseite: Tabelle 1 (Text, Bild, 3 Spalten) / K-Table_1
Erzeugt am: 2018-01-08 16:29:41
zuletzt geändert am: 2018-01-08 16:29:41
von: steffi

c46cda96d9f9d16790ed04940d034b46

450

c

50 mm

TAFELPOTEN

Poot met bodemverankering

Omschrijving:

De poot met bodemverankering heeft een elegant 
en functioneel ontwerp. Deze poot heeft een 
draagvermogen van minstens 1000 kg en is 50 mm 
in hoogte verstelbaar. De bodemverankering maakt 
het mogelijk om de tafel met de vloer te verankeren 
waardoor de tafel stabieler staat.

De manchetten voorkomen vervuiling van het 
schroefdraad. Tevens verhinderen de manchetten de 
kans dat (las)kabels blijven steken achter de poten, 
waardoor de laskabel minder snel beschadigd raakt.

220874 280859.1



451

TAFELPOTEN

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: Artikelnummer

Poot met bodemverankering 700
- 50 mm in hoogte fijnverstelbaar
- Andere afmetingen op aanvraag leverbaar

700 mm 9,00 kg 2-220874
98,00 €

�

Andere afmetingen op aanvraag leverbaar
·

�

Manchet voor tafelpoot
- aluminium
- voor poot in hoogte verstelbaar Systeem 28
- geschikt voor standaard poot / bodemverankering Systeem 22

88 mm 88 mm 150 mm 0,45 kg 2-280859.1
12,00 €

�

Plaat voor bodemverankering
- Uitwisselbaar met de voetplaat van de standaard poot en de in hoogte verstelbare poot 130 mm 130 mm 3,00 kg 2-280868

41,00 €
�

Zwaarlast oogbout
- 1 set = 3 schroeven + 3 pluggen 0,40 kg 2-280869

16,00 €
�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84



Bez: Inhalt
Name: 
Tag: Kapitel Inhaltsverzeichnis / K-KapContents
Musterseite: Kapitel Inhaltsverzeichnis / K-KapContents
Erzeugt am: 2018-01-08 16:30:22
zuletzt geändert am: 2018-01-08 16:30:22
von: steffi

f38d60b8e783496aaf6faed4857a8ed3

452

AANSLAGEN
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AANSLAGEN

Excentrische aanslag Ø 100
Pagina 454

Excentrische aanslag Ø 60  
met M10 draad

Pagina 454
Universele aanslag 150 L
Pagina 455

Universele aanslag 225 L
Pagina 456

Universele aanslag 300
Pagina 456

Universele aanslag 500 S
Pagina 457



Bez: Exzenter-Anschlag / Universal-Anschlag 150 L
Name: Exzenter-Anschlag / Universal-Anschlag 150 L
Tag: Tabelle 4 (Doppelseite) / K-Table_4
Musterseite: Tabelle 4 (Doppelseite) / K-Table_4
Erzeugt am: 2018-01-08 16:30:22
zuletzt geändert am: 2018-01-09 08:39:45
von: steffi

405465679a39edf5e7e056421aa833b5

454

AANSLAGEN

Excentrische aanslag

Omschrijving:

De excentrische aanslagen zijn uitermate geschikt 
om elementen door middel van een simpele 
draaibeweging geleidelijk af te stellen. Een ander 
voordeel van deze aanslagen is dat ze weinig plaats 
in nemen.

220403.N 220402.N

= Krasbestendigheid = Bescherming tegen 
lasspetters = Corrosiebescherming

Ø: (o) MS: (d) Gewicht: Artikelnummer

Excentrische aanslag Ø 100
- genitreerd
- toepasbaar als steunpunt

100 mm 18 mm 1,04 kg 2-220403.N
18,00 €

�

Excentrische aanslag Ø 60 met M10 draad
- genitreerd
- voor massa aansluiting

60 mm 18 mm 0,33 kg 2-220402.N
18,00 €

�

MS=Materiaaldikte; � = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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a

bd

AANSLAGEN

Universele aanslag 150 L

Omschrijving:

De universele aanslag 150 L maakt het 
mogelijk om door het sleufgat elk element 
zo nauwkeurig mogelijk op te spannen. Deze 
aanslag heeft een bereik van 0-100 mm.

220410.N

= Krasbestendigheid = Schaalverdeling = Bescherming tegen 
lasspetters = Corrosiebescherming

Lengte: (a) Breedte: (b) MS: (d) VB: (f) Gewicht: Artikelnummer

Universele aanslag 150 L
- genitreerd
- seriematig met aan beide zijden schaalverdeling

150 mm 50 mm 18 mm 100 mm 0,67 kg 2-220410.N
25,00 €

�

MS=Materiaaldikte; VB=Instelbereik; � = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84



Bez: Universal-Anschlag 225 L / 300 / 500 S
Name: Universal-Anschlag 225 L / 300 / 500 S
Tag: Tabelle 4 (Doppelseite) / K-Table_4
Musterseite: Tabelle 4 (Doppelseite) / K-Table_4
Erzeugt am: 2018-01-08 16:30:22
zuletzt geändert am: 2018-01-09 09:27:25
von: steffi

3a410691593bff61ab0b5ab8c4759bba

456

a

bd

AANSLAGEN

Universele aanslag 225 L / Universele aanslag 300

Omschrijving:

De universele aanslag 225 L is door de combinatie 
van een sleufgat (met een verstelbereik van  
0-100 mm) en systeemboring zowel vast- als 
variabel verstelbaar. Bovendien is deze aanslag 
bijzonder goed geschikt bij het gebruik van prisma’s 
en adapters.

220420.N 220426.N

= Krasbestendigheid = Schaalverdeling = Bescherming tegen 
lasspetters = Corrosiebescherming

Lengte: (a) Breedte: (b) MS: (d) VB: (f) Gewicht: Artikelnummer

Universele aanslag 225 L
- genitreerd
- seriematig met aan beide zijden schaalverdeling

225 mm 50 mm 18 mm 100 mm 1,14 kg 2-220420.N
39,00 €

�

Universele aanslag 300
- 3 systeemboringen
- genitreerd

300 mm 50 mm 18 mm 100 mm 1,54 kg 2-220426.N
43,00 €

�

MS=Materiaaldikte; VB=Instelbereik; � = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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a

bd

AANSLAGEN

Universele aanslag 500 S

Omschrijving:

De universele aanslag 500 S is speciaal 
ontwikkeld voor grotere bouwdelen. Door de 
combinatie van boringen en het sleufgat met een 
verstelbereik van 0-200 mm ontstaan er diverse 
vaste en variabele opspanmogelijkheden.

220430.N

= Krasbestendigheid = Bescherming tegen 
lasspetters = Corrosiebescherming

Lengte: (a) Breedte: (b) MS: (d) VB: (f) Gewicht: Artikelnummer

Universele aanslag 500 S
- 5 systeemboringen
- genitreerd

500 mm 100 mm 18 mm 200 mm 6,01 kg 2-220430.N
59,00 €

�

MS=Materiaaldikte; VB=Instelbereik; � = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84



Bez: Inhalt
Name: 
Tag: Kapitel Inhaltsverzeichnis / K-KapContents
Musterseite: Kapitel Inhaltsverzeichnis / K-KapContents
Erzeugt am: 2018-01-08 16:30:55
zuletzt geändert am: 2018-01-08 16:30:55
von: steffi

e41c6939ca47671e42c657d2fe4d4836
SPANHAKEN
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SPANHAKEN

Aanslag- en winkelhaak 175 L
Pagina 460

Aanslag- en winkelhaak 175 VL
Pagina 460

Aanslag- en winkelhaak 175 WL
Pagina 460

Aanslag- en winkelhaak 300 G
Pagina 462

Aanslag- en winkelhaak 500 G
Pagina 463

Aanslag- en winkelhaak 300x195
Pagina 464

Universele instelbare  
hoekaanslag groot

Pagina 465
Aanslag- en winkelhaak 500 G  
met draaibare hoek

Pagina 466

Aanslag- en winkelhaak 300 GK
Pagina 467

Aanslag- en winkelhaak 600 GK
Pagina 468

Aanslag- en winkelhaak 800 GK
Pagina 469

U-balk  
plasmagenitreerd

Pagina 470



Bez: Anschlag- und Spannwinkel 175
Name: Anschlag- und Spannwinkel 175
Tag: Tabelle 1 (Text, Bild, 3 Spalten) / K-Table_1
Musterseite: Tabelle 1 (Text, Bild, 3 Spalten) / K-Table_1
Erzeugt am: 2018-01-08 16:30:56
zuletzt geändert am: 2018-01-09 09:29:57
von: steffi

77ec100b392b78a8833e34d5b6652495

460

d

b

a

c

SPANHAKEN

Aanslag- en winkelhaak 175

Omschrijving:

De aanslag- en winkelhaak 175 L kan als aanslag 
voor grote werkstukken worden ingezet. Tevens is 
het als verstelbare winkelhaak te gebruiken door 
de combinatie van vaste boringen en een sleufgat. 
De aanslag- en winkelhaak kan ingezet worden als 
aanslag voor grote bouwdelen.

220111.N

220110.N 220113.N



461

SPANHAKEN

= Krasbestendigheid = Schaalverdeling = Bescherming tegen 
lasspetters = Corrosiebescherming

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) MS: (d) Gewicht: Artikelnummer

Aanslag- en winkelhaak 175 L
- boring / sleufgat
- genitreerd
- seriematig met aan beide zijden schaalverdeling

175 mm 50 mm 175 mm 18 mm 1,65 kg 2-220110.N
58,00 €

�

Aanslag- en winkelhaak 175 VL
- boring / boring
- genitreerd

175 mm 50 mm 175 mm 18 mm 1,96 kg 2-220113.N
51,00 €

�

Aanslag- en winkelhaak 175 WL
- sleufgat / sleufgat 100
- genitreerd
- seriematig met aan beide zijden schaalverdeling
- in elke richting flexibel

175 mm 50 mm 175 mm 18 mm 1,57 kg 2-220111.N
58,00 €

�

MS=Materiaaldikte; � = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84



Bez: Anschlag- und Spannwinkel 300 G / 500 G
Name: Anschlag- und Spannwinkel 300 G / 500 G
Tag: Tabelle 4 (Doppelseite) / K-Table_4
Musterseite: Tabelle 4 (Doppelseite) / K-Table_4
Erzeugt am: 2018-01-08 16:30:56
zuletzt geändert am: 2018-01-08 16:30:56
von: steffi

e70f4d4f80b127a3c169d36395c35e66

462

c

a
b

SPANHAKEN

Aanslag- en winkelhaak 300 G

Omschrijving:

De aanslag- en winkelhaak 300 G is door de 
ondersteuningsstang als tafelverlenging voor 
middelzware elementen te gebruiken.  
De aanslag- en winkelhaak 300 G is vervaardigd 
uit GGG40 waardoor het een hoge drukbelasting 
kent en met name bij zware werkstukken kan 
worden ingezet. Ook neemt de aanslag- en 
winkelhaak een deel van de warmte op die 
vrijkomt bij het lassen.

220152.N

= Krasbestendigheid = Schaalverdeling = Bescherming tegen 
lasspetters = Corrosiebescherming

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) MS: (d) Gewicht: Artikelnummer

Aanslag- en winkelhaak 300 G
- aanslag links
- genitreerd
- seriematig met schaalverdeling

200 mm 75 mm 300 mm circa 20 mm 5,70 kg 2-220152.N
79,00 €

�

MS=Materiaaldikte; � = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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c

ab

SPANHAKEN

Aanslag- en winkelhaak 500 G

Omschrijving:

De aanslag- en winkelhaak 500 G is door de 
ondersteuningsstang als tafelverlenging voor 
middelzware elementen te gebruiken.  
De aanslag- en winkelhaak 500 G is vervaardigd 
uit GGG40 waardoor het een hoge drukbelasting 
kent en met name bij zware werkstukken kan 
worden ingezet. Ook neemt de aanslag- en 
winkelhaak een deel van de warmte op die 
vrijkomt bij het lassen.

220162.N

= Krasbestendigheid = Schaalverdeling = Bescherming tegen 
lasspetters = Corrosiebescherming

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) MS: (d) Gewicht: Artikelnummer

Aanslag- en winkelhaak 500 G
- aanslag links
- genitreerd
- seriematig met schaalverdeling

193 mm 75 mm 493 mm circa 20 mm 7,80 kg 2-220162.N
102,00 €

�

MS=Materiaaldikte; � = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84



Bez: Anschlag- und Spannwinkel 300x195 / Universalwinkel
Name: Anschlag- und Spannwinkel 300x195 / Universalwinkel
Tag: Tabelle 4 (Doppelseite) / K-Table_4
Musterseite: Tabelle 4 (Doppelseite) / K-Table_4
Erzeugt am: 2018-01-08 16:30:56
zuletzt geändert am: 2018-01-09 10:08:42
von: steffi

be17e96ec34bb025e16a823f0da45a43

464

a

c

b

d

SPANHAKEN

Aanslag- en winkelhaak 300x195

Omschrijving:

Deze aanslag- en winkelhaak 300x195 is door het 
sleufgat en boringen als verstelbare winkelhaak te 
gebruiken. Door het extra steunvlak is het mogelijk 
de winkelhaak ook als steun te gebruiken. Door de 
constructie van de aanslag- winkelhaak 300x195 
is deze uitermate geschikt voor grote en ware 
werkstukken.

220116.N

= Krasbestendigheid = Schaalverdeling = Bescherming tegen 
lasspetters = Corrosiebescherming

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) MS: (d) Gewicht: Artikelnummer

Aanslag- en winkelhaak 300x195
- genitreerd
- seriematig met schaalverdeling

195 mm 75 mm 300 mm circa 20 mm 6,74 kg 2-220116.N
65,00 €

�

MS=Materiaaldikte; � = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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e

SPANHAKEN

Universele instelbare hoekaanslag groot

Omschrijving:

De universele instelbare hoekaanslag kan in 
elke gewenste hoek tussen 0° en 225° 
ingesteld worden. Het instellen geschiedt door 
middel van een gradenboog welke op de 
aanslag aanwezig is en een zeskantsleutel, ook 
is het mogelijk gebruik te maken van een 
digitale gradenboog welke niet wordt 
meegeleverd.

220171

SL: (e) Gewicht: Artikelnummer

Universele instelbare hoekaanslag groot
- gezwart 475 mm 23,00 kg 2-220171

439,00 €
�

SL=Pootlengten; � = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84



Bez: Anschlag- und Spannwinkel 500 G / 300 GK
Name: Anschlag- und Spannwinkel 500 G mit Drehwinkel / 300 GK
Tag: Tabelle 4 (Doppelseite) / K-Table_4
Musterseite: Tabelle 4 (Doppelseite) / K-Table_4
Erzeugt am: 2018-01-08 16:30:56
zuletzt geändert am: 2018-01-09 10:37:33
von: steffi

7dbe1a5fcb3514cec38ee86db84e4720

466

c

a
b

d

SPANHAKEN

Aanslag- en winkelhaak 500 G met draaibare hoek

Omschrijving:

De aanslag- en winkelhaak 500 G met draaibare 
hoek worden gebruikt voor het verlengen van 
de tafel en voor ondersteuning van zware delen 
die geconstrueerd moeten worden. Het sleufgat 
maakt de aanslag in hoogte verstelbaar en de 
verschillende boringen bieden een groot aantal 
combinatiemogelijkheden met andere winkelhaken. 
Dit bouwdeel is vervaardigd uit GGG40 gietijzer.

220164.N 220165.N

= Krasbestendigheid = Schaalverdeling = Bescherming tegen 
lasspetters = Corrosiebescherming

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) MS: (d) Gewicht: Artikelnummer

Aanslag- en winkelhaak 500 G met draaibare hoek
- aanslag links
- gietijzer / plasmagenitreerd
- seriematig met schaalverdeling

276 mm 95 mm 500 mm circa 20 mm 11,60 kg 2-220164.N
148,00 €

�

Aanslag- en winkelhaak 500 G met draaibare hoek
- aanslag rechts
- gietijzer / plasmagenitreerd
- seriematig met schaalverdeling

276 mm 95 mm 500 mm circa 20 mm 11,60 kg 2-220165.N
148,00 €

�

MS=Materiaaldikte; � = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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c

ab

SPANHAKEN

Aanslag- en winkelhaak 300 GK

Omschrijving:

De aanslag- en winkelhaak 300 GK heeft 5 vlakken 
welke voorzien zijn van een combinatie van 
boringen en sleufgaten. Hierdoor is een ongekend 
aantal opspanmogelijkheden mogelijk. De aanslag- 
en winkelhaak 300 GK is vervaardigd uit GGG40 
waardoor het een hoge drukbelasting kent en met 
name bij zware werkstukken kan worden ingezet. 
Ook neemt de aanslag- en winkelhaak 300 GK 
een deel van de warmte op die vrijkomt bij het 
lassen. De aanslag- en winkelhaak kan tevens als 
tafelverlenging worden gebruikt. Wij raden aan om 
deze aanslag- en winkelhaken per paar te bestellen, 
bestaande uit een linker en rechter uitvoering.

220124.N 220126.N

= Krasbestendigheid = Schaalverdeling = Bescherming tegen 
lasspetters = Corrosiebescherming

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) MS: (d) Gewicht: Artikelnummer

Aanslag- en winkelhaak 300 GK
- aanslag links
- genitreerd
- seriematig met schaalverdeling

280 mm 95 mm 300 mm circa 20 mm 11,50 kg 2-220124.N
137,00 €

�

Aanslag- en winkelhaak 300 GK
- aanslag rechts
- genitreerd
- seriematig met schaalverdeling

280 mm 95 mm 300 mm circa 20 mm 11,50 kg 2-220126.N
137,00 €

�

MS=Materiaaldikte; � = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84



Bez: Anschlag- und Spannwinkel 600 GK / 800 GK
Name: Anschlag- und Spannwinkel 600 GK / 800 GK
Tag: Tabelle 4 (Doppelseite) / K-Table_4
Musterseite: Tabelle 4 (Doppelseite) / K-Table_4
Erzeugt am: 2018-04-06 15:14:28
zuletzt geändert am: 2018-04-06 15:14:28
von: michi

3522d70c84427a8190e6a0b75099bfb8

468

c

a
b

SPANHAKEN

Aanslag- en winkelhaak 600 GK

Omschrijving:

De aanslag- en winkelhaak 600 GK heeft 5 vlakken 
welke voorzien zijn van een combinatie van 
boringen en sleufgaten. Hierdoor is een ongekend 
aantal opspanmogelijkheden mogelijk. De 
aanslag- en winkelhaak 600 GK is vervaardigd uit 
GGG40 waardoor het een hoge drukbelasting kent 
en met name bij zware werkstukken kan worden 
ingezet. Ook neemt de aanslag- en winkelhaak 
600 GK een deel van de warmte op die vrijkomt bij 
het lassen. De aanslag- en winkelhaak kan tevens 
als tafelverlenging worden gebruikt. Wij raden 
aan om deze aanslag- en winkelhaken per paar 
te bestellen, bestaande uit een linker en rechter 
uitvoering.

Een extra rij boringen aan de zijkant van de 
aanslag- en winkelhaak zorgt voor meer stabiliteit.

220134.N 220136.N

= Krasbestendigheid = Schaalverdeling = Bescherming tegen 
lasspetters = Corrosiebescherming

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) MS: (d) Gewicht: Artikelnummer

Aanslag- en winkelhaak 600 GK
- aanslag links
- genitreerd
- seriematig met schaalverdeling

373 mm 95 mm 600 mm circa 20 mm 21,80 kg 2-220134.N
209,00 €

�

Aanslag- en winkelhaak 600 GK
- aanslag rechts
- genitreerd
- seriematig met schaalverdeling

373 mm 95 mm 600 mm circa 20 mm 21,80 kg 2-220136.N
209,00 €

�

MS=Materiaaldikte; � = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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c

a
b

SPANHAKEN

Aanslag- en winkelhaak 800 GK

Omschrijving:

De aanslag- en winkelhaak 800 GK heeft 5 vlakken 
welke voorzien zijn van een combinatie van 
boringen en sleufgaten. Hierdoor is een ongekend 
aantal opspanmogelijkheden mogelijk. De 
aanslag- en winkelhaak 800 GK is vervaardigd uit 
GGG40 waardoor het een hoge drukbelasting kent 
en met name bij zware werkstukken kan worden 
ingezet. Ook neemt de aanslag- en winkelhaak 
800 GK een deel van de warmte op die vrijkomt bij 
het lassen. De aanslag- en winkelhaak kan tevens 
als tafelverlenging worden gebruikt. Wij raden 
aan om deze aanslag- en winkelhaken per paar 
te bestellen, bestaande uit een linker en rechter 
uitvoering.

Een extra rij boringen aan de zijkant van de 
aanslag- en winkelhaak zorgt voor meer stabiliteit.

220144.N 220146.N

= Krasbestendigheid = Schaalverdeling = Bescherming tegen 
lasspetters = Corrosiebescherming

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) MS: (d) Gewicht: Artikelnummer

Aanslag- en winkelhaak 800 GK
- aanslag links
- genitreerd
- seriematig met schaalverdeling

373 mm 95 mm 800 mm circa 20 mm 25,80 kg 2-220144.N
325,00 €

�

Aanslag- en winkelhaak 800 GK
- aanslag rechts
- genitreerd
- seriematig met schaalverdeling

373 mm 95 mm 800 mm circa 20 mm 25,80 kg 2-220146.N
325,00 €

�

MS=Materiaaldikte; � = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84



Bez: Winkel U-Form 200/150
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a

c

SPANHAKEN

U-balk 200/150

Omschrijving:

De U-balk 200/150 (Zijwanden 150 mm) is 
uitermate geschikt voor tafeluitbreiding, loodrechte 
constructies en een stevige verbinding tussen 
twee tafels. Door de vijf zijden zijn er diverse 
combinaties met andere hoeken mogelijk en is er 
een veelzijdigheid aan spanmogelijkheden.

Als tafelverlenging dient men bij balken met een 
lengte groter dan 1000 mm een poot te gebruiken 
ter ondersteuning.

Door de vierzijdige en vijfzijdige boring is de 
L-balk uitermate geschikt voor tafeluitbreiding 
en het creëren van een extra stevige verbinding 
tussen twee tafels. Om de U-balk te bevestigen 
dient u speciale verbindingsbouten gebruik 
(artikelnummer 220560).

Het raster van 100x100 mm maakt het mogelijk 
eenvoudig en snel te oriënteren.

Alle U-balken met een lengte langer dan 500 mm 
hebben achterop bevestigingsgaten om tafelpoten 
te monteren (behalve 220360.P). 

Afbeeldingen van iedere productgroep zijn te 
vinden op www.siegmund.com.
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SPANHAKEN

= Corrosiebescherming = Bescherming tegen 
lasspetters = Krasbestendigheid

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) MS: (d) Gewicht: plasmagenitreerd

U-balk 200x200x150 plasmagenitreerd 200 mm 200 mm 150 mm 18 mm circa 19 kg 2-220350.P
277,00 €

�

U-balk 500x200x150 plasmagenitreerd 500 mm 200 mm 150 mm 18 mm circa 43 kg 2-220360.P
358,00 €

�

U-balk 1000x200x150 plasmagenitreerd 1000 mm 200 mm 150 mm 18 mm circa 75 kg 2-220370.P
583,00 €

�

U-balk 1500x200x150 plasmagenitreerd 1500 mm 200 mm 150 mm 18 mm circa 107 kg 2-220380.P
781,00 €

�

U-balk 2000x200x150 plasmagenitreerd 2000 mm 200 mm 150 mm 18 mm circa 141 kg 2-220390.P
1.000,00 €

�

MS=Materiaaldikte; � = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84

Vanaf een afname van 5 stuks ook zonder nitrering beschikbaar Artikel wordt op bestelling geproduceerd.
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SPANBOUTEN
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SPANBOUTEN

Spanbouten

Snel en geoptimaliseerd

In enkele seconden te bevestigen en 
los te halen dankzij het geavanceerde 
mechanisme.

Snel opspannen door 
krachtstimulatie

Optimale gripergonomie: 
door voldoende afstand tussen 
de handgreep en het werkstuk 
eenvoudiger te bedienen

Geoptimaliseerde 
oppervlakte voor maximale 
grip

Oppervlakte van de boringen is geslepen 
voor maximale nauwkeurigheid

Het lichaam van de bout is vervaardigd 
uit gehard staal voor een maximale 
sterkte

Door de minimale interne wrijving is geen O-ring nodig, 
hierdoor is het niet mogelijk te klemmen bij vuile 
draadgaten. Indien nodig kan een O-ring gebruikt worden

Krachtversterking 
met minimale interne wrijving door vier kogels in 
een knie-hefboomconstructie. In veel gevallen is 
handmatig opspannen mogelijk.

Ø 9,9 mm kogels; groot contactoppervlak; 
drukpunt maximaal naar buiten verplaatst

Ondersteuning door drie ballen, waardoor 
een optimale krachtverdeling plaatsvindt!

Door de afschuining is het mogelijk kruislings  
op te spannen

Gepatenteerd mechanisme voor het reinigen 
en wisselen van de kogels
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SPANBOUTEN

AANDRAAIMOMENT (AM)
Het aandraaimoment beschrijft de kracht waarmee 
de bouten met behulp van momentsleutels vastgezet 
worden. Om een optimale spankracht te behalen, 
mag het aandraaimoment niet overschreden worden. 

De bouten worden zo geconstrueerd dat een 
gering aandraaimoment genoeg is om de hoogste 
spankracht te behalen. Hierdoor is eenvoudig 
opspannen met de hand mogelijk.

Maximaal AM bij 220510: ≤ 15 Nm

SCHUIFKRACHT (SK)
Bij de schuifkracht gaat het om de druk die 
uitgeoefend wordt op de dwarsdoorsnede van de 
bout, zoals op de bovenstaande foto zichtbaar is.

Maximale SK bij 220510: ≤ 130 kN

TREKKRACHT (ZK)
De zuigkracht is de kracht waarmee aan de 
gemonteerde bouten getrokken wordt.

Maximale ZK bij 220510: ≤ 15 kN
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SPANBOUTEN

Snelspanbout

Omschrijving:

De gezwarte snelspanbout met vergrendeling is 
het ideale verbindingselement tussen de Siegmund 
bouwdelen. De snelspanbout wordt gekenmerkt 
door bijzonder grote kogels, waardoor een kleine 
oppervlaktedruk op de boringen ontstaat. De vierde 
kogel in het centrum vermindert de interne wrijving 
en versterkt de werking van het handwiel. Door de 
O-ringen kan de bout gemakkelijk worden schoon 
gehouden.

Deze bouten zijn NIET geschikt voor het koppelen 
van tafels en U-balken!

220510 220512

Lengte: (a) Ø: (o) Gewicht: SK: AM: ZK: Artikelnummer

Snelspanbout kort
- opspannen van 2 bouwdelen
- gezwart
- met schroefdop

83 mm 22 mm 0,27 kg 130,00 kN 15,00 Nm 15,00 kN 2-220510
33,00 €

�

Snelspanbout lang
- opspannen van 3 bouwdelen
- gezwart
- met schroefdop

101 mm 22 mm 0,32 kg 130,00 kN 15,00 Nm 15,00 kN 2-220512
41,00 €

�

SK=Schuifkracht; AM=Aandraaimoment; ZK=Trekkracht (TK); � = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84



477

SPANBOUTEN

Spanbout universeel

Omschrijving:

De gezwarte kogelspanbout met vergrendeling 
is het ideale verbindingselement tussen de 
Siegmundbouwdelen. Het spanbereik van de 
spanbouten bedraagt van 33-39 mm, voor 
de universele spanbouten 51-57 mm. De 
kogelspanbout wordt gekenmerkt door bijzonder 
grote kogels, waardoor een kleine oppervlaktedruk 
op de boringen ontstaat. De vierde kogel in het 
centrum vermindert de interne wrijving. 

De kop is voorzien van een binnenzeskant bout die 
met behulp van een zeskantsleutel 
(artikelnummer 280854) vastgezet kunnen 
worden.

Deze bouten zijn NIET geschikt voor het koppelen 
van tafels en U-balken!

220532 220533

Lengte: (a) Ø: (o) Gewicht: SK: AM: ZK: Artikelnummer

Spanbout universeel kort
- opspannen van 2 bouwdelen
- gezwart

93 mm 22 mm 0,35 kg 150,00 kN 15,00 Nm 15,00 kN 2-220532
35,00 €

�

Spanbout universeel lang
- opspannen van 3 bouwdelen
- gezwart

111 mm 22 mm 0,41 kg 130,00 kN 15,00 Nm 15,00 kN 2-220533
43,00 €

�

SK=Schuifkracht; AM=Aandraaimoment; ZK=Trekkracht (TK); � = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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Kogelspanbout vlak

Omschrijving:

De gezwarte kogelspanbout plat wordt gebruikt  
voor het vastzetten van klemmen waarbij de 
spanbout het op te spannen werkstuk niet in de  
weg mag zitten.

Ideaal voor een schroeftol met een aandraaimoment 
van maximaal 25 Nm.

Deze bouten zijn NIET geschikt voor het koppelen 
van tafels en U-balken!

220522 220523

Lengte: (a) Ø: (o) Gewicht: SK: AM: ZK: Artikelnummer

Kogelspanbout vlak kort
- opspannen van 2 bouwdelen
- gezwart

57 mm 22 mm 0,15 kg 130,00 kN 15,00 Nm 15,00 kN 2-220522
30,00 €

�

Kogelspanbout vlak lang
- opspannen van 3 bouwdelen
- gezwart

75 mm 22 mm 0,20 kg 130,00 kN 15,00 Nm 15,00 kN 2-220523
35,00 €

�

SK=Schuifkracht; AM=Aandraaimoment; ZK=Trekkracht (TK); � = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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Verzonken spanbout

Omschrijving:

De verzonken bout wordt gebruikt voor het 
vastzetten van klemmen waarbij de spanbout het 
op te spannen werkstuk niet in de weg  
mag zitten.

Deze bouten zijn NIET geschikt voor het koppelen 
van tafels en U-balken!

220528 220529

Lengte: (a) Ø: (o) Gewicht: SK: AM: ZK: Artikelnummer

Verzonken spanbout kort
- opspannen van 2 bouwdelen
- gezwart

49 mm 22 mm 0,12 kg 130,00 kN 15,00 Nm 6,00 kN 2-220528
30,00 €

�

Verzonken spanbout lang
- opspannen van 3 bouwdelen
- gezwart

67 mm 22 mm 0,16 kg 130,00 kN 15,00 Nm 6,00 kN 2-220529
37,00 €

�

SK=Schuifkracht; AM=Aandraaimoment; ZK=Trekkracht (TK); � = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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SPANBOUTEN

Pasbus

Omschrijving:

De pasbus dient voor onder andere het aanpassen 
van hoeken die slechts met spanbouten zijn bevestigd.  
Zo kunnen spanbouten op een economische  
manier worden vervangen. Bovendien kunnen 
er ook verschillende hoeken worden gevormd, 
bijvoorbeeld van 90° of 45° graden.

Deze bouten zijn NIET geschikt voor het koppelen 
van tafels en U-balken!

220540

Lengte: (a) Ø: (o) Gewicht: Artikelnummer

Pasbus
- gezwart 56 mm 22 mm 0,21 kg 2-220540

10,00 €
�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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Verbindingsbout

Omschrijving:

De verbindingsbouten zijn speciaal ontworpen 
om grote bouwdelen voor langere tijd op te 
spannen, bijvoorbeeld met U-balken. 

Met behulp van een zeskantsleutel en het 
vermogen van de bout om zichzelf te 
centreren, is het eenvoudig om de bout te 
bevestigen. 

De verbindingsbout zorgt voor een robuuste 
montage, maar is niet aanbevolen voor gebruik 
met sleufgaten.

220560.N 220561

= Krasbestendigheid = Bescherming tegen 
lasspetters = Corrosiebescherming

Lengte: (a) Ø: (o) Gewicht: SK: AM: ZK: Artikelnummer

Verbindingsbout
- verbinden van 2 bouwdelen
- genitreerd
- inclusief binnenzeskant

36 mm 22 mm 0,06 kg 120,00 kN 15,00 Nm 6,00 kN 2-220560.N
14,00 €

�

Verbindingsbout lang
- verbinden van 3 bouwdelen
- gezwart
- inclusief binnenzeskant

54 mm 22 mm 0,12 kg 120,00 kN 15,00 Nm 6,00 kN 2-220561
19,00 €

�

SK=Schuifkracht; AM=Aandraaimoment; ZK=Trekkracht (TK); � = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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SPANBOUTEN

Magnetische spanbout

Omschrijving:

De magnetische spanbout maakt het mogelijk 
snel te spannen zonder vastzetten van bouten of 
het gebruik van hulpmiddelen. De magnetische 
spanbout voorkomt veel spanningsdruk en is 
hiermee uitermate geschikt bij kleine en /of dunne 
werkstukken.

220740

= aluminium

Lengte: (a) Ø: (o) Gewicht: Artikelnummer

Magnetische spanbout 60
- Aslengte 25 mm
- aluminium

60 mm 22 mm 0,06 kg 2-220740
16,00 €

�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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= aluminium



Bez: Inhalt
Name: 
Tag: Kapitel Inhaltsverzeichnis / K-KapContents
Musterseite: Kapitel Inhaltsverzeichnis / K-KapContents
Erzeugt am: 2018-01-08 16:34:32
zuletzt geändert am: 2018-01-08 16:34:32
von: steffi

96e1e09eb0401208902035f2da57528c
SPANKLEMMEN & OVERIGE TOEBEHOREN



485

SPANKLEMMEN & OVERIGE TOEBEHOREN

Professional Spanklem
Pagina 488

Professional Spanklem 45°/90°
Pagina 490

Pijpklem universeel
Pagina 492

Professional Snelspanklem
Pagina 494

Prisma voor spanklemmen
Pagina 496

Prisma voor spanklemmen
Pagina 496

Prisma voor spanklemmen
Pagina 496

Duo prisma Ø 40
Pagina 497

Duo prisma Ø 40
Pagina 497

Duo prisma Ø 40
Pagina 497
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SPANKLEMMEN & OVERIGE TOEBEHOREN

Spanklemmen & Overige toebehoren

gezwart aluminium Polyamide

gezwart Roestvaststaal Polyamide

Alle onderdelen voor de 220610.1 zijn de vinden op pagina 489. Prisma's voor spanklemmen zijn te vinden op pagina 496; 497.

220634.2
170 mm

220634.1
135 mm

220634
100 mm

220635.1
150 mm

220635
83 mm

220650 220650.A 220650.PA

220657.1 220658.E 220659.PA

220631
200 mm

220632
310 mm

Ø 40

Ø 40

220618

280617

280662



487

SPANKLEMMEN & OVERIGE TOEBEHOREN

Alle onderdelen voor de 220610.1 zijn de vinden op pagina 489. Prisma's voor spanklemmen zijn te vinden op pagina 496; 497.

gezwart aluminium Polyamide

gezwart Roestvaststaal Polyamide

Alle onderdelen voor de 220604.1 zijn de vinden op pagina 493. Prisma's voor spanklemmen zijn te vinden op pagina 496; 497.

220650 220650.A 220650.PA

220657.1 220658.E 220659.PA

Ø 40

Ø 40

220679

220678
200 mm

220653

220634.2
170 mm

220634.1
135 mm

220634
100 mm

220635.1
150 mm

220635
83 mm

220677
210 mm
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SPANKLEMMEN & OVERIGE TOEBEHOREN

Professional Spanklem

Omschrijving:

De Professional spanklem maakt het mogelijk snel en 
eenvoudig krachtige klemmingen te realiseren in elke 
gewenste positie zowel in hoogte als breedte van allerlei 
werkstukken. De afmetingen van de horizontale steunen 
bedragen 30x10 mm. De afmetingen van de verticale 
steunen bedragen 30x14 mm. Verder is de verticale steun 
gehard. De prisma van de spanklem is uitwisselbaar om 
elke gewenste klemming te kunnen bewerkstelligen.

De diverse prisma's vindt u op pagina 496. Een lange 
levensduur wordt gegarandeerd door het gezwarte 
materiaal en de mogelijkheid onderdelen los te bestellen.

Een lange levensduur wordt gegarandeerd door 
het gebruinde materiaal, daarnaast kunnen alle 
onderdelen los besteld worden en door het handwiel 
aan het gietijzeren kruis is het mogelijk de klem snel en 
eenvoudig in hoogte te verstellen.

Door de 6 mm binnenzeskant aan de bovenzijde van de 
klem is men instaat de spankracht exact in te stellen.

Nieuw design - Leverbaar vanaf  01.01.2019.  
We behouden het recht om de oude versie te leveren  tot 
01.01.2019.

De voorgaande versies (220610, 220630, 220615, 
220604) bevatten individuele onderdelen van  
Systeem 28. Voor reserveonderdelen voor de vorige 
versies, zie pagina 264.

220610.1 220610.1.S

Standaard uitvoering maximale belasting: Gewicht: Artikelnummer

Professional Spanklem
5 kN 2,70 kg 2-220610.1

49,00 €
�

Professional Spanklem speciale afmetingen 2-220610.1.S
·

�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84

Standaard uitvoering 220610.1:  
bestaat uit 1x 220634, 1x 220631, 1x 220632, 1x 220618, 1x 280617, 1x 280662.N, 1x 220657.1

Tr 16x5

220657.1

50-165 mm

30
0 

m
m
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SPANKLEMMEN & OVERIGE TOEBEHOREN

Klantspecifiek op maat gemaakte afstandhouder

220634 220635 220631 220632 220618 280617 280662.N

Reserve-onderdelen, speciale afmetingen en toebehoren voor een persoonlijke configuratie
Draadspindel met handgreep
- voor 220610.1, 220630.1, 220604.1
- trapeziumdraad 16 x 5 mm

100 mm
�

135 mm
�

170 mm
�

speciale afmetingen
�2-220634

10,00 €
2-220634.1

11,00 €
2-220634.2

12,00 €
2-220634.S

·
Draadspindel Met zeskant en schakelaar
- voor 220610.1, 220630.1, 220604.1
- trapeziumdraad 16 x 5 mm

83 mm
�

150 mm
�

speciale afmetingen
�2-220635

11,00 €
2-220635.1

12,00 €
2-220635.S

·
Horizontale steun
- voor 220610.1
- zonder bus 220618, deze is separaat bestelbaar

200 mm
�2-220631

9,00 €
Verticale steun
- voor 220610.1, 220615.1
- verticaalsteunen zijn gehard

310 mm
�2-220632

17,00 €
Draadbus
- trapeziumdraad 16 x 5 mm
- voor 220610.1
- gezwart

�2-220618
6,00 €

Kruis van gietijzer
- voor 280610, 280611, 280615, 220610.1, 220615.1
- zonder handwiel

45 mm
�2-280617

16,00 €
Handwiel voor kruis van gietijzer
- voor 280610, 280612, 280630, 280615, 280611, 220610.1, 220630.1, 220615.1

25 mm
�2-280662.N

7,00 €
� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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Professional Spanklem 45°/90°

Omschrijving:

De Professional spanklem 45°/90° is traploos  
verstelbaar waardoor de klem 0-360° te gebruiken is.

De prisma is uitwisselbaar met diverse andere  
prisma's (materialen). Passende prisma's vind  
u op pagina 496. De geleider heeft een afmeting 
van 30x14 mm.

Een lange levensduur wordt gegarandeerd door  
het gezwarte materiaal, daarnaast kunnen alle 
onderdelen los besteld worden en door het handwiel  
aan het gietijzeren kruis is het mogelijk de klem  
snel en eenvoudig in hoogte te verstellen.

Door de 6 mm binnenzeskant aan de bovenzijde van 
de klem is men instaat de spankracht exact in te 
stellen.

Nieuw design - Leverbaar vanaf  01.01.2019.  
We behouden het recht om de oude versie te  
leveren tot 01.01.2019.

De voorgaande versies (220610, 220630, 220615, 
220604) bevatten individuele onderdelen van  
Systeem 28. Voor reserveonderdelen voor de  vorige 
versies, zie pagina 264.

220630.1 220630.1.S

Standaard uitvoering maximale belasting: Gewicht: Artikelnummer

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

45,00 €
�

Professional Spanklem 45°/90° speciale afmetingen 2-220630.1.S
·

�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84

Standaard uitvoering 220630.1:  
bestaat uit 1x 220634.1, 1x 220633, 1x 229108, 1x 280617.2, 1x 280662, 1x 289109, 1x 220657.1

220657.1

Tr 16x5

30
0 
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m

360°
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220634.2 220635.1 220633 229108 280617.2 280662.N 289109

Reserve-onderdelen, speciale afmetingen en toebehoren voor een persoonlijke configuratie
Draadspindel met handgreep
- voor 220610.1, 220630.1, 220604.1
- trapeziumdraad 16 x 5 mm

100 mm
�

135 mm
�

170 mm
�

speciale afmetingen
�2-220634

10,00 €
2-220634.1

11,00 €
2-220634.2

12,00 €
2-220634.S

·
Draadspindel Met zeskant en schakelaar
- voor 220610.1, 220630.1, 220604.1
- trapeziumdraad 16 x 5 mm

83 mm
�

150 mm
�

speciale afmetingen
�2-220635

·
2-220635.1

12,00 €
2-220635.S

·
Verticale steun
- voor 220630.1
- verticaalsteunen zijn gehard

310 mm
�2-220633

17,00 €
Draadgeleidespindel
- voor 220630.1

42 mm
�2-229108

4,00 €
Kruis van gietijzer
- voor 280630, 220630.1
- zonder handwiel

70 mm
�2-280617.2

16,00 €
Handwiel voor kruis van gietijzer
- voor 280610, 280612, 280630, 280615, 280611, 220610.1, 220630.1, 220615.1

25 mm
�2-280662.N

7,00 €
Schijf voor kruis van gietijzer
- voor 280630, 220630.1
- met verzonken schroef M10x25

10 mm
�2-289109

3,00 €
� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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Basic snelspanklem met ronde buis universeel

Omschrijving:

De draaibare spindel in de snelspanklem met ronde buis 
maakt het mogelijk een hoek van ongeveer + / - 42° 
flexibel op te spannen. De snelspanklem met ronde buis 
combineert de voordelen van normale snelspanklemmen 
met die van 45° of 90°. Er kan zowel recht als schuin 
opgespannen worden, het gevolg hiervan is dat er veel 
nieuwe mogelijkheden en een variabel klembereik 
ontstaat.

De horizontale buis is in te stellen op een bereik van  
200 mm en maakt een variabel klembereik mogelijk  
in combinatie met de draaibare spindel. De lengte van  
de verticale buis is 250 mm. 

De prisma is uitwisselbaar met diverse andere prisma’s 
(materialen). Passende prisma’s vindt u op pagina 496. 

Een lange levensduur wordt gegarandeerd door het 
gezwarte materiaal, daarnaast kunnen alle onderdelen 
vervangen worden. Om een verticale buis te monteren 
wordt gebruik gemaakt van de stelring (artikelnummer 
220653). De spindel heeft een lengte van 135 mm. 

Nieuw design - Leverbaar vanaf  01.01.2019.  
We behouden het recht om de oude versie te leveren 
tot 01.01.2019.

De voorgaande versies (220610, 220630, 220615, 
220604) bevatten individuele onderdelen van  
Systeem 28. Voor reserveonderdelen voor de vorige 
versies, zie pagina 264.

220604.1 220604.S

Standaard uitvoering maximale belasting: Gewicht: Artikelnummer

Pijpklem universeel
1,4 kN 1,91 kg 2-220604.1

54,00 €
�

Pijpklem universeel speciale afmetingen 2-220604.S
·

�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84

Standaard uitvoering 220604.1:  
bestaat uit 1x 220634.1, 1x 220678, 1x 220677, 1x 220679, 1x 220653, 1x 220657.1

± 42°

135 mm

220657.1

220653

65-220 mm

25
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m
m

360°
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220634.1 220635.1 220678 220677 220679 220653

Reserve-onderdelen, speciale afmetingen en toebehoren voor een persoonlijke configuratie
Draadspindel met handgreep
- voor 220610.1, 220630.1, 220604.1
- trapeziumdraad 16 x 5 mm

100 mm
�

135 mm
�

170 mm
�

speciale afmetingen
�2-220634

10,00 €
2-220634.1

11,00 €
2-220634.2

12,00 €
2-220634.S

·
Draadspindel Met zeskant en schakelaar
- voor 220610.1, 220630.1, 220604.1
- trapeziumdraad 16 x 5 mm

83 mm
�

150 mm
�

speciale afmetingen
�2-220635

·
2-220635.1

12,00 €
2-220635.S

·
Horizontale ronde buis
- voor 220604.1

200 mm
�2-220678

14,00 €
Verlengbuis
- voor 220604.1 �2-220677

15,00 €
Spindelborgring
- voor 220604.1

42 mm
�2-220679

6,00 €
Stelring
- voor 220604.1 �2-220653

5,00 €
� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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Professional Snelspanklem

Omschrijving:

Met de Professional snelspanklem kunnen gelaste  
delen snel en sterk worden gespannen. Door het net  
kan de sterkte individueel worden aangepast.

Doordat de klem is gezwart onstaat er een langere 
levensduur daarnaast bestaat de mogelijkheid om  
alle onderdelen los te bestellen. Met het nieuwe 
handwiel aan het gietijzeren kruis kan men de hoogte 
snel instellen.

Nieuw design - Leverbaar vanaf  01.01.2019.  
We behouden het recht om de oude versie te leveren 
tot 01.01.2019.

De voorgaande versies (220610, 220630, 220615, 
220604) bevatten individuele onderdelen van  
Systeem 28. Voor reserveonderdelen voor de vorige 
versies, zie pagina 264.

220615.1 220615.1.S

Standaard uitvoering maximale belasting: Gewicht: Artikelnummer

Professional Snelspanklem
5 kN 2,70 kg 2-220615.1

75,00 €
�

Professional Snelspanklem speciale afmetingen 2-220615.1.S
·

�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84

Standaard uitvoering 220615.1:  
bestaat uit 1x 280637, 1x 220632, 1x 280617, 1x 280662.N

105-240 mm

30
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m
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280637 220632 280617 280662.N

Reserve-onderdelen, speciale afmetingen en toebehoren voor een persoonlijke configuratie
Horizontale steun met snelspanklem
- voor 280615, 220615.1

200 mm
�

350 mm
�

500 mm
�

speciale afmetingen
�2-280637

42,00 €
2-280637.1

45,00 €
2-280637.2

48,00 €
2-280637.S

·
Verticale steun
- voor 220610.1, 220615.1
- verticaalsteunen zijn gehard

310 mm
�2-220632

17,00 €
Kruis van gietijzer
- voor 280610, 280611, 280615, 220610.1, 220615.1
- zonder handwiel

45 mm
�2-280617

16,00 €
Handwiel voor kruis van gietijzer
- voor 280610, 280612, 280630, 280615, 280611, 220610.1, 220630.1, 220615.1

25 mm
�2-280662.N

7,00 €
� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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Prisma voor spanklemmen

Omschrijving:

Het prisma voor spanklemmen is het hulpmiddel 
om tijdbesparend en effectief te werken. Het prisma 
voor spanklemmen is zowel geschikt voor ronde 
als rechthoekige pijpen. Door het kogelscharnier 
wordt een gelijkmatige druk uitgeoefend op het te 
klemmen materiaal en kan het zowel op ronde als 
vlakke materialen gebruikt worden.

Verwijderen en plaatsen van de spanklem is 
eenvoudig en zonder gebruik van gereedschappen.

Het prisma is in verschillende materiaalsoorten 
verkrijgbaar. 

Polyamide wordt ingezet om kraswerking 
teverminderen, roestvaststaal ter voorkoming van 
roestvorming.

220659.PA

220657.1 220658.E

= Polyamide

Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: Artikelnummer

Prisma voor spanklemmen
- gezwart
- voor spindel met trapeziumdraad 16 x 5 mm

20 mm 40 mm 0,05 kg 2-220657.1
7,00 €

�

Prisma voor spanklemmen
- Roestvaststaal
- voor spindel met trapeziumdraad 16 x 5 mm

20 mm 40 mm 0,04 kg 2-220658.E
10,00 €

�

Prisma voor spanklemmen
- Polyamide
- voor spindel met trapeziumdraad 16 x 5 mm

20 mm 40 mm 0,01 kg 2-220659.PA
7,00 €

�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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Duo prisma Ø 40 voor spanklemmen

Omschrijving:

De duo prisma valt op door zijn dubbele functie. 
Het duo-prisma is te gebruiken voor alle 22 mm 
boringen en spanklemmen. De o-ring creëert een 
optimale bevestiging en nauwkeurigheid.  
De hoek van 120° biedt een stevige ondergrond 
voor alle ronde pijpen.

Deze prisma is in de uitvoering polymide en kan 
worden gebruikt bij krasgevoelige oppervlakken.

Het prisma polyamide is alleen geschikt voor 
gebruik als prisma voor schroefklemmen.

Leverbaar vanaf  01.04.2019.

220650.PA

220650 220650.A

= aluminium = Polyamide

Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: Artikelnummer

Duo prisma Ø 40
- gezwart
- voor spindel met trapeziumdraad 16 x 5 mm

27 mm 40 mm 0,13 kg 2-220650
13,00 €

�

Duo prisma Ø 40
- aluminium
- voor spindel met trapeziumdraad 16 x 5 mm

27 mm 40 mm 0,06 kg 2-220650.A
15,00 €

�

Duo prisma Ø 40
- Polyamide
- voor spindel met trapeziumdraad 16 x 5 mm

27 mm 40 mm 0,02 kg 2-220650.PA
14,00 €

�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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Prisma's

Alle prisma's van het 22 mm systeem hebben een 
schroefbare hals, die wanneer nodig losgehaald 
kan worden.

Bij de levering van een prisma wordt een 
schroefbare hals en een verzonken schroef 
meegeleverd.

Prisma

Schroefbare schacht

Wisselplaat

Speciale schroef

PRISMA Ø 50 135°

UITVOERINGEN

gezwart
aluminium
Polyamide
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VARIO PRISMA Ø 50 90° / 120°

UITVOERINGEN

gezwart
aluminium
Polyamide
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PRISMA Ø 60 135°

UITVOERINGEN

gezwart
aluminium
Polyamide
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UITVOERINGEN

gezwart
aluminium
Polyamide
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PRISMA Ø 120 157°

UITVOERINGEN

gezwart
aluminium
Polyamide
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PRISMA'S & UITGAVEN

MET SCHACHT IN DE BORING
De prisma met schroefbare schacht kan 
toegepast worden voor alle boringen in het 22 
mm systeem en biedt een stabiel oppervlak 
voor buizen.

ZONDER SCHACHT OP DE TAFEL
Alle prisma's in het 22 mm systeem kunnen zonder 
schroefbare hals gebruikt worden en zijn met het 
positioneren niet afhankelijk van de draadgaten.

MET PRISMA-UITBREIDING
Als het nodig is kan een prisma-uitbreiding 
opgeschroefd worden. Deze maakt het mogelijk om 
in combinatie met een afstandhouder en schijf voor 
afstandhouder verschillende hoogten te bereiken.
In combinatie met de schroef is een continue 
positionering mogelijk.

Zie de oplegset (artikelnummer 220821) of het 
schroef onderlegstuk (artikelnummer 220822).

PRISMA-UITBREIDING

Deze kan snel en eenvoudig op alle 
prisma's gemonteerd worden.

Gebruik 220649.3 220649.2 220649.1 220649
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135°

PRISMA'S & UITGAVEN

Prisma Ø 50 135° met schroefbare schacht

Omschrijving:

De prisma Ø 50 135° is het onderdeel om zowel buis 
als vierkantprofiel op een stabiele manier op de tafel 
te leggen en is geschikt voor pijpen tot 80 mm.

De prisma met ingeschroefde schacht kan in de 
boringen vastgezet worden d.m.v. een M10 
verzonken schroef (artikelnummer 220649.0). Door 
middel van het verwijderen van de schacht uit de 
prisma is het mogelijk deze onafhankelijk van het 
gatenpatroon op welk gewenst plek op de tafel te 
positioneren. Indien noodzakelijk kan de 
werkhoogte van de prisma d.m.v. een prisma 
verlengering verhoogd worden.

Deze prisma is in de uitvoering polyamide en kan 
worden gebruikt bij kras-gevoelige oppervlakken.

220648.1.PA

220648.1 220648.1.A

= aluminium = Polyamide

Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: Artikelnummer

Prisma Ø 50 135° met schroefbare schacht
- gezwart
- M10 schroefdraad voor bijvoorbeeld prisma-uitbreiding (artikelnummer 220649)

20 mm 50 mm 0,26 kg 2-220648.1
22,00 €

�

Prisma Ø 50 135° met schroefbare schacht
- aluminium
- M10 schroefdraad voor bijvoorbeeld prisma-uitbreiding (artikelnummer 220649)

20 mm 50 mm 0,16 kg 2-220648.1.A
27,00 €

�

Prisma Ø 50 135° met schroefbare schacht
- Polyamide
- M10 schroefdraad voor bijvoorbeeld prisma-uitbreiding (artikelnummer 220649)

20 mm 50 mm 0,08 kg 2-220648.1.PA
29,00 €

�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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c

90/120°

PRISMA'S & UITGAVEN

Prisma Ø 50 90° / 120° met schroefbare schacht

Omschrijving:

De vario prisma is zowel voor ronde buis tot 
Ø 50 mm als ook voor vierkante buis welke 
onder een hoek van 45° in de prisma gelegd 
kan worden geschikt.

De prisma met ingeschroefde schacht kan in 
de boringen vastgezet worden d.m.v. een 
M10 verzonken schroef (artikelnummer 
220649.0). Door middel van het verwijderen 
van de schacht uit de prisma is het mogelijk 
deze onafhankelijk van het gatenpatroon op 
welk gewenst plek op de tafel te 
positioneren. Indien noodzakelijk kan de 
werkhoogte van de prisma d.m.v. een 
prisma verlengering verhoogd worden.

Deze prisma is in de uitvoering polyamide 
en kan worden gebruikt bij kras-gevoelige 
oppervlakken.

220645.1.PA

220645.1 220645.1.A

= aluminium = Polyamide

Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: Artikelnummer

Vario prisma Ø 50 90° / 120° met schroefbare schacht
- gezwart
- M10 schroefdraad voor bijvoorbeeld prisma-uitbreiding (artikelnummer 220649)

20 mm 50 mm 0,30 kg 2-220645.1
31,00 €

�

Vario prisma Ø 50 90° / 120° met schroefbare schacht
- aluminium
- M10 schroefdraad voor bijvoorbeeld prisma-uitbreiding (artikelnummer 220649)

20 mm 50 mm 0,15 kg 2-220645.1.A
31,00 €

�

Vario prisma Ø 50 90° / 120° met schroefbare schacht
- Polyamide
- M10 schroefdraad voor bijvoorbeeld prisma-uitbreiding (artikelnummer 220649)

20 mm 50 mm 0,08 kg 2-220645.1.PA
31,00 €

�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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Prisma Ø 60 135° met schroefbare schacht

Omschrijving:

De prisma Ø 60 135° valt op door zijn 
functionaliteit en ergonomische ontwerp. 
Geschikt voor pijpen met een diameter 
tot 80 mm.

De prisma met ingeschroefde schacht kan in de 
boringen vastgezet worden d.m.v. een M10 
verzonken schroef (artikelnummer 220649.0). 
Door middel van het verwijderen van de 
schacht uit de prisma is het mogelijk deze 
onafhankelijk van het gatenpatroon op welk 
gewenst plek op de tafel te positioneren. Indien 
noodzakelijk kan de werkhoogte van de prisma 
d.m.v. een prisma verlengering verhoogd 
worden.

Deze prisma is in de uitvoering polyamide 
en kan worden gebruikt bij kras-gevoelige 
oppervlakken.

220651.1.PA

220651.1 220651.1.A

= aluminium = Polyamide

Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: Artikelnummer

Prisma Ø 60 135° met schroefbare schacht
- gezwart
- M10 schroefdraad voor bijvoorbeeld prisma-uitbreiding (artikelnummer 220649)

30 mm 60 mm 0,58 kg 2-220651.1
25,00 €

�

Prisma Ø 60 135° met schroefbare schacht
- aluminium
- M10 schroefdraad voor bijvoorbeeld prisma-uitbreiding (artikelnummer 220649)

30 mm 60 mm 0,32 kg 2-220651.1.A
29,00 €

�

Prisma Ø 60 135° met schroefbare schacht
- Polyamide
- M10 schroefdraad voor bijvoorbeeld prisma-uitbreiding (artikelnummer 220649)

30 mm 60 mm 0,13 kg 2-220651.1.PA
31,00 €

�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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c

157°

PRISMA'S & UITGAVEN

Prisma Ø 120 157° met schroefbare schacht

Omschrijving:

De prisma Ø 120 valt op door zijn 
functionaliteit en ergonomische ontwerp. 
Door de hoek van 157° is de prisma 
uitermate geschikt voor grotere pijpen met 
een diameter tot 400 mm.

De prisma met ingeschroefde schacht kan in 
de boringen vastgezet worden d.m.v. een 
M10 verzonken schroef (artikelnummer 
220649.0). Door middel van het verwijderen 
van de schacht uit de prisma is het mogelijk 
deze onafhankelijk van het gatenpatroon op 
welk gewenst plek op de tafel te 
positioneren. Indien noodzakelijk kan de 
werkhoogte van de prisma d.m.v. een 
prisma verlengering verhoogd worden.

Deze prisma is in de uitvoering polyamide 
en kan worden gebruikt bij kras-gevoelige 
oppervlakken.

220652.1.PA

220652.1 220652.1.A

= aluminium = Polyamide

Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: Artikelnummer

Prisma Ø 120 157° met schroefbare schacht
- gezwart
- M10 schroefdraad voor bijvoorbeeld prisma-uitbreiding (artikelnummer 220649)

30 mm 120 mm 1,74 kg 2-220652.1
39,00 €

�

Prisma Ø 120 157° met schroefbare schacht
- aluminium
- M10 schroefdraad voor bijvoorbeeld prisma-uitbreiding (artikelnummer 220649)

30 mm 120 mm 0,91 kg 2-220652.1.A
52,00 €

�

Prisma Ø 120 157° met schroefbare schacht
- Polyamide
- M10 schroefdraad voor bijvoorbeeld prisma-uitbreiding (artikelnummer 220649)

30 mm 120 mm 0,30 kg 2-220652.1.PA
56,00 €

�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84



Bez: Prisma Ø 80 / Auflagensatz 11-teilig
Name: Prisma Ø 80 / Auflagesatz 11-teilig
Tag: Tabelle 4 (Doppelseite) / K-Table_4
Musterseite: Tabelle 4 (Doppelseite) / K-Table_4
Erzeugt am: 2018-01-08 16:34:09
zuletzt geändert am: 2018-01-09 09:24:59
von: steffi

72004bf4622e287fe18ea06f62f2e1dd

506

c

90°

PRISMA'S & UITGAVEN

Prisma Ø 80 90° met schroefbare schacht

Omschrijving:

De prisma Ø 80 90° zonder basis is het hulpmiddel 
om zowel vierkante- als buisprofielen op een 
stabiele manier op de tafel te leggen tot een 
buisdiameter van 100 mm.

De prisma met ingeschroefde schacht kan in de 
boringen vastgezet worden d.m.v. een M10 
verzonken schroef (artikelnummer 220649.0). 
Door middel van het verwijderen van de schacht 
uit de prisma is het mogelijk deze onafhankelijk 
van het gatenpatroon op welk gewenst plek op de 
tafel te positioneren. Indien noodzakelijk kan de 
werkhoogte van de prisma d.m.v. een prisma 
verlengering verhoogd worden.

Deze prisma is in de uitvoering polyamide en kan 
worden gebruikt bij kras-gevoelige oppervlakken.

220647.1.PA

220647.1 220647.1.A

= aluminium = Polyamide

Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: Artikelnummer

Prisma Ø 80 90° met schroefbare schacht
- gezwart
- M10 schroefdraad voor bijvoorbeeld prisma-uitbreiding (artikelnummer 220649)

40 mm 80 mm 1,07 kg 2-220647.1
30,00 €

�

Prisma Ø 80 90° met schroefbare schacht
- aluminium
- M10 schroefdraad voor bijvoorbeeld prisma-uitbreiding (artikelnummer 220649)

40 mm 80 mm 0,57 kg 2-220647.1.A
35,00 €

�

Prisma Ø 80 90° met schroefbare schacht
- Polyamide
- M10 schroefdraad voor bijvoorbeeld prisma-uitbreiding (artikelnummer 220649)

40 mm 80 mm 0,20 kg 2-220647.1.PA
37,00 €

�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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PRISMA'S & UITGAVEN

Oplegset 11-delig

Omschrijving:

De gezwarte opbouwset maakt het mogelijk 
om zowel vaste als ook in hoogte variabele 
opbouwvlakken te creëren. Deze 11-delige 
opbouwset bestaat uit een toren en 10 mm 
ringen. De opbouwschijven kunnen gebruikt 
worden om hoogteverschillen van 1-100 mm 
te compenseren. Om de gewenste hoogte zo 
precies mogelijk te bereiken kunt u de kleinste 
ring van 1 mm gebruiken. De maten zijn op 
de ringen aangegeven. Door de O-ringen laat 
de opbouw zich makkelijk en precies afstellen. 
Doordat de opbouwelementen zijn voorzien van 
M10 inwendige schroefdraad is het mogelijk om 
klantspecifieke gereedschappen, bouwdelen of 
prisma’s te plaatsen.

220821.2

220821 220821.1

Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: Artikelnummer

Oplegset 11-delig
- gezwart 125 mm 50 mm 2,01 kg 2-220821

37,00 €
�

Opbouwtoren
- gezwart 125 mm 50 mm 0,39 kg 2-220821.1

18,00 €
�

Set ringen
- Deze set bevat de volgende ringen:
1 / 2 / 3 / 4 / 5 mm
10 / 20 / 40 / 50 mm
inclusief 1/10" duimring 2,54 mm

50 mm 1,62 kg 2-220821.2
19,00 €

�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84



Bez: Prismaverlängerung / Schraubunterlage
Name: Prisma-Verlängerung / Schraubunterlage
Tag: Tabelle 4 (Doppelseite) / K-Table_4
Musterseite: Tabelle 4 (Doppelseite) / K-Table_4
Erzeugt am: 2018-01-08 16:34:09
zuletzt geändert am: 2018-01-08 16:34:09
von: steffi

c2e147c7b66940a43089b43003bedbcb

508

a

PRISMA'S & UITGAVEN

Prisma-uitbreiding

Omschrijving:

Door de prisma-uitbreiding is een traploze 
instelling van de hoogte, mogelijk met  
behulp van afstands- en onderlegschijven  
(artikelnummer 220821 en 220822).  
De prisma-uitbreiding kan in alle prisma’s 
eenvoudig en snel gemonteerd worden.

220669

220649.2 220649.3

220649 220649.1

Lengte: (a) Ø: (o) Gewicht: Artikelnummer

Prisma-uitbreiding 25
- gezwart 25 mm 22 mm 0,07 kg 2-220649

7,00 €
�

Prisma-uitbreiding 50
- gezwart 50 mm 22 mm 0,14 kg 2-220649.1

14,00 €
�

Prisma-uitbreiding 100
- gezwart 100 mm 22 mm 0,28 kg 2-220649.2

17,00 €
�

Prisma-uitbreiding 150
- gezwart 150 mm 22 mm 0,42 kg 2-220649.3

19,00 €
�

Prisma-uitbreiding
- gezwart 12 mm 22 mm 0,04 kg 2-220669

6,00 €
�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84

Alle delen die men aanvraagd kunnen desgewenst in Aluminium of Polyamide mogelijk.
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PRISMA'S & UITGAVEN

Schroef onderlegstuk

Omschrijving:

Het schroefonderlegstuk dient als uitbreiding 
van het prisma. Met het schroefonderlegstuk  
kan het prisma op hoogte worden gebracht.  
De maximale hoogte ligt tussen de 75 mm  
en 110 mm.

220822

Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: Artikelnummer

Schroef onderlegstuk Ø 80
- gezwart 75-110 mm 80 mm 2,44 kg 2-220822

46,00 €
�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84



Bez: Auflagesatz schraubbar
Name: Auflage höhenverstellbar mit Skala
Tag: Tabelle 1 (Text, Bild, 3 Spalten) / K-Table_1
Musterseite: Tabelle 1 (Text, Bild, 3 Spalten) / K-Table_1
Erzeugt am: 2018-03-05 13:12:01
zuletzt geändert am: 2018-03-05 13:12:01
von: michi

d50a2166341650ed9f39eac2616df2ee

510

a

PRISMA'S & UITGAVEN

Ondersteuning in hoogte verstelbaar met schaalverdeling

Omschrijving:

De in hoogte verstelbare steun met schaal biedt 
een solide ondersteuningsoppervlak en kan worden 
gebruikt in alle boorgaten van het systeem.

Leverbaar vanaf  01.04.2019.

220824



511

PRISMA'S & UITGAVEN

Lengte: (a) Ø: (o) Gewicht: Artikelnummer

Ondersteuning in hoogte verstelbaar
 met schaalverdeling 134 mm 45 mm 0,52 kg 2-220824

37,00 €
�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84



Bez: Inhalt
Name: 
Tag: Kapitel Inhaltsverzeichnis / K-KapContents
Musterseite: Kapitel Inhaltsverzeichnis / K-KapContents
Erzeugt am: 2018-01-08 16:33:28
zuletzt geändert am: 2018-01-08 16:33:28
von: steffi

d47f54732e412e1f0fcde41a371875c9

512

SNELSPANINRICHTINGEN & ADAPTER
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SNELSPANINRICHTINGEN & ADAPTER

Verticale spanner met adapter
Pagina 514

Horizontale spanner met adapter
Pagina 515

Adapter met gatenpatroon Ø 50 / 15 
voor snelspanner

Pagina 516



Bez: Senkrechtspanner mit Adapter / Schubstangenspanner mit 
Adapter
Name: Senkrechtspanner mit Adapter / Schubstangenspanner mit Ad-
apter
Tag: Tabelle 4 (Doppelseite) / K-Table_4
Musterseite: Tabelle 4 (Doppelseite) / K-Table_4
Erzeugt am: 2018-01-08 16:33:28
zuletzt geändert am: 2018-01-08 16:33:28
von: steffi

7ec85dbe86e3c0742f51308e395ebf16

514

40-75 mm

3-28 mm

SNELSPANINRICHTINGEN & ADAPTER

Verticale spanner met adapter

Omschrijving:

De verticale spanner met adapter is universeel 
toepasbaar op alle 22 mm boringen. De beste 
functionaliteit wordt bereikt in combinatie met de 
universele aanslag 220420.N.

Meer Quick-Change-klemmen vindt u op internet 
op www.siegmund.com

220705 009082

Gewicht: Artikelnummer

Verticale spanner met adapter
0,64 kg 2-220705

35,00 €
�

Verticale spanner
0,39 kg 2-009082

22,00 €
�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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35 mm

60-75 mm

SNELSPANINRICHTINGEN & ADAPTER

Horizontale spanner met adapter

Omschrijving:

De horizontale spanner met adapter is universeel 
toepasbaar op alle 22 mm boringen. 
De beste functionaliteit wordt bereikt in 
combinatie met de universele aanslag 220420.N.

Meer Quick-Change-klemmen vindt u op internet 
op www.siegmund.com

220710 009083

Gewicht: Artikelnummer

Horizontale spanner met adapter
0,64 kg 2-220710

42,00 €
�

Horizontale spanner
0,40 kg 2-009083

25,00 €
�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84



Bez: Adapter mit Lochbild
Name: Adapter mit Lochbild
Tag: Tabelle 4 (Doppelseite) / K-Table_4
Musterseite: Tabelle 4 (Doppelseite) / K-Table_4
Erzeugt am: 2018-01-08 16:33:28
zuletzt geändert am: 2018-01-09 09:00:04
von: steffi

7a19008b8d9690ffb3863cb4f7b764bb

516

c
d

SNELSPANINRICHTINGEN & ADAPTER

Adapter met gatenpatroon

Omschrijving:

De adapter met gatenpatroon is universeel en 
bij alle 22 mm boringen toepasbaar. Uiterste 
nauwkeurigheid wordt bereikt door de O-ringen.

220715

Hoogte: (c) Ø: (o) MS: (d) Gewicht: Artikelnummer

Adapter met gatenpatroon Ø 50 / 15
- voor snelspanner
- gezwart

26 mm 50 mm 15 mm 0,22 kg 2-220715
12,00 €

�

MS=Materiaaldikte; � = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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SNELSPANINRICHTINGEN & ADAPTER



Bez: Inhalt
Name: 
Tag: Kapitel Inhaltsverzeichnis / K-KapContents
Musterseite: Kapitel Inhaltsverzeichnis / K-KapContents
Erzeugt am: 2018-01-08 16:32:48
zuletzt geändert am: 2018-01-08 16:32:48
von: steffi

7b00b3e028ecc0de04c66a8eab68ab51

518

OVERIGE TOEBEHOREN
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OVERIGE TOEBEHOREN

Sub Table Box voor systeem 22
Pagina 520

Toebehorenwagen
Pagina 522

Afschermingswand
Pagina 523

Borstel Ø 24 met beschermkap
Pagina 524

Zeskant sleutel 5
Pagina 525

Massa-aansluiting Komfort
Pagina 526

Standaard bankschroef 125 
voor systeem 16 / 22 / 28

Pagina 528

Premium bankschroef 125 
voor systeem 16 / 22 / 28

Pagina 528
Hijsoog met bevestigingsplaat  
1800 kg draaglast

Pagina 530
Hijsoog genitreerd
Pagina 530

Standaard voor laspistool
Pagina 527



Bez: ST Box
Name: Sub Table Box
Tag: Tabelle 1 (Text, Bild, 3 Spalten) / K-Table_1
Musterseite: Tabelle 1 (Text, Bild, 3 Spalten) / K-Table_1
Erzeugt am: 2018-01-29 10:50:35
zuletzt geändert am: 2018-01-29 10:52:33
von: michi

788b9befde8fbe916ec7831f94f5e71b

520

a

b

c

OVERIGE TOEBEHOREN

Sub Table Box

Omschrijving:

Met de Siegmund ST Box heb je gereedschap altijd 
bij de hand. Creëer opslagruimte en organiseer uw 
lastafel. 

De ST Box kan worden geladen met een maximum 
van ongeveer 100 kg. Elke lade heeft een 
maximale belasting van ongeveer 50 kg.

De volledig gesloten koffer beschermt de inhoud 
van de laden tegen vuil en lasspetters. 

Ongeacht de grootte van de tafel of de ribbels, 
kan de ST Box aan elke Siegmund-lastafel worden 
bevestigd.

Bij levering ontvangt u een montagehandleiding. 
Na de montage kunt u de ST Box eenvoudig aan de 
lastafel bevestigen. 

004215

004205 004210

220900 004200
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OVERIGE TOEBEHOREN

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) Gewicht: Artikelnummer

Sub Table Box voor systeem 22
- gelakt 630 mm 510 mm 420 mm 35,14 kg 2-220900

267,00 €
�

Lade 60 mm
590 mm 400 mm 60 mm 7,10 kg 2-004200

108,00 €
�

Lade 120 mm
590 mm 400 mm 120 mm 8,70 kg 2-004205

124,00 €
�

Lade 180 mm
590 mm 400 mm 180 mm 9,10 kg 2-004210

133,00 €
�

Lade 240 mm
590 mm 400 mm 240 mm 9,50 kg 2-004215

142,00 €
�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84



Bez: Werkzeugwagen / Schweißschutzwand
Name: Werkzeugwagen / Schweißschutzwand
Tag: Tabelle 4 (Doppelseite) / K-Table_4
Musterseite: Tabelle 4 (Doppelseite) / K-Table_4
Erzeugt am: 2018-01-08 16:32:48
zuletzt geändert am: 2018-02-12 16:48:55
von: steffi

7e179f99ed067c41bb9775eb0c6831b5

522

b
a

c

OVERIGE TOEBEHOREN

Toebehorenwagen

Omschrijving:

De toebehorenwagen biedt genoeg plaats voor 
uw Siegmund toebehoren. Het grote oppervlak 
van de wagen maakt hem overzichtelijk en de 
toebehoren binnen handbereik. Door de wielen is 
de toebehorenwagen snel te transporteren naar de 
werkplek.

220910

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) Gewicht: Artikelnummer

Toebehorenwagen
- gelakt
- Totale gewicht 240kg

650 mm 900 mm 1020 mm 50,00 kg 2-220910
555,00 €

�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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b
a

c

OVERIGE TOEBEHOREN

Afschermingswand

Omschrijving:

Met de afschermingswand bent u in staat 
meerdere werkplekken op een tafel te maken. 
Ook biedt de wand bescherming tegen laslicht en 
spetters. De afschermingswand is vervaardigd uit 
aluminium en wordt middels twee spanbouten 
bevestigd. De wand is door productie niet krasvrij.

280980

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: SK: AM: ZK: Artikelnummer

Afschermingswand
- gelakte uitvoering is op aanvraag 
tegen meerprijs beschikbaar

1600 mm 50 mm 800 mm 23,00 kg 2-280980
144,00 €

�

Combi snelspanbout kort 28 -> 22
- gezwart 88 mm 40 mm 0,45 kg 130,00 kN 15,00 Nm 15,00 kN 2-002822

42,00 €
�

SK=Schuifkracht; AM=Aandraaimoment; ZK=Trekkracht (TK); � = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84



Bez: Bürste / Inbusschlüssel
Name: Bürste / Inbusschlüssel
Tag: Tabelle 4 (Doppelseite) / K-Table_4
Musterseite: Tabelle 4 (Doppelseite) / K-Table_4
Erzeugt am: 2018-01-08 16:32:48
zuletzt geändert am: 2018-02-12 16:53:48
von: steffi

1e7763ba140068322bd5087f5dae8d61

524

OVERIGE TOEBEHOREN

Borstel

Omschrijving:

Deze 24 mm borstel is speciaal ontwikkeld voor de 
reiniging van de 22 mm boringen. Met deze borstel 
kunt u moeiteloos vuil uit de boringen verwijderen.

220820

Ø: (o) Gewicht: Artikelnummer

Borstel met beschermkap
- met beschermkap 24 mm 0,06 kg 2-220820

15,00 €
�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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OVERIGE TOEBEHOREN

Zeskant sleutel

Omschrijving:

De zeskant sleutel is een efficiënt hulpmiddel om 
diverse spanbouten stevig vast te zetten. De 
zeskant sleutel wordt grotendeels gebruikt voor het 
aanhalen van de bouten en de universele hoeken.

220852

Gewicht: Artikelnummer

Zeskant sleutel 5
- geel 0,09 kg 2-220852

12,00 €
�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84



Bez: Masseanschluss / Brennerhalter
Name: Masseanschluss / Brennerhalter
Tag: Tabelle 4 (Doppelseite) / K-Table_4
Musterseite: Tabelle 4 (Doppelseite) / K-Table_4
Erzeugt am: 2018-01-08 16:32:48
zuletzt geändert am: 2018-06-12 10:04:41
von: steffi

be22430d15c017d017631e07dd1aa28e

526

OVERIGE TOEBEHOREN

Massa-aansluiting

Omschrijving:

De massa-aansluiting is te gebruiken in 
combinatie met de meest gangbare diameters 
massakabels. Door de 100% overdracht van 
spanning ontstaat er geen oververhitting van 
de kabel.

Maximaal 500 Ampère,
Diameter 70-95 mm².

000810

Gewicht: Artikelnummer

Massa-aansluiting Komfort
0,66 kg 2-000810

37,00 €
�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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c

OVERIGE TOEBEHOREN

Standaard voor laspistool

Omschrijving:

Siegmund heeft een speciale standaard voor 
laspistool ontwikkeld die u direct op de las- en 
opspantafel kunt bevestigen. In de standaard kunt 
u uw laspistool /-toorts plaatsen wanneer u deze 
even niet gebruikt.

220920

Hoogte: (c) Gewicht: Artikelnummer

Standaard voor laspistool
- gezwart 200 mm 0,36 kg 2-220920

19,00 €
�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84



Bez: Schraubstock
Name: Schraubstock
Tag: Tabelle 1 (Text, Bild, 3 Spalten) / K-Table_1
Musterseite: Tabelle 1 (Text, Bild, 3 Spalten) / K-Table_1
Erzeugt am: 2018-06-12 08:44:43
zuletzt geändert am: 2018-06-12 10:01:16
von: michi

de55660a0f3424a78fa79c26dbde0cc1

528

OVERIGE TOEBEHOREN

Bankschroef

Omschrijving:

De basisuitrusting van iedere werkbank is een 
bankschroef. Onze Siegmund bankschroef staat 
voor verbeterde productiviteit.  

Om de bankschroef te bevestigen zijn 
snelklemmen vereist

004302

004300 004303



529

OVERIGE TOEBEHOREN

Lengte: (a) Ø: (o) Gewicht: SK: AM: ZK: Artikelnummer

Premium bankschroef 100 voor systeem 16 / 22 / 28
- met 28 mm systeemboringen
- Spanwijdte 83 mm

14,00 kg 2-004300
132,00 €

�

Standaard bankschroef 125 voor systeem 16 / 22 / 28
- met 28 mm systeemboringen
- Spanwijdte 150 mm

14,00 kg 2-004303
160,00 €

�

Premium bankschroef 125 voor systeem 16 / 22 / 28
- met 28 mm systeemboringen
- Spanwijdte 150 mm

19,40 kg 2-004302
207,00 €

�

Snelspanbout lang
- opspannen van 3 bouwdelen
- gezwart
- met schroefdop

101 mm 22 mm 0,32 kg 130,00 kN 15,00 Nm 15,00 kN 2-220512
41,00 €

�

Verloopbus 28 -> 22
- lange bouten vereist
- gezwart

35 mm 36 mm 0,10 kg 2-000544
11,00 €

�

SK=Schuifkracht; AM=Aandraaimoment; ZK=Trekkracht (TK); � = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84



Bez: Transportbügel
Name: Transportbügel
Tag: Tabelle 1 (Text, Bild, 3 Spalten) / K-Table_1
Musterseite: Tabelle 1 (Text, Bild, 3 Spalten) / K-Table_1
Erzeugt am: 2018-01-08 16:32:48
zuletzt geändert am: 2018-01-08 16:32:48
von: steffi
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OVERIGE TOEBEHOREN

Hijsoog

Omschrijving:

Het hijsoog met bevestigingsplaat heeft een 
treksterkte van 1800 kg (met 2x 280510) / 
1000 kg (met 2x 002822). Dit hijsoog wordt 
gebruikt om tafels en andere zware Siegmund 
elementen veilig en makkelijk te transporteren. 
Het oog is snel en makkelijk te bevestigen door 
middel van spanbouten.

Bij het gebruik van dit hijsoog zijn de algemene 
voorschriften voor het gebruik van hijsogen van 
toepassing. Afwijkend gebruik van het hijsoog 
kan het draagvermogen beïnvloeden. Tijdens het 
transport mag de tafel niet hoger dan 100 mm 
opgetild worden.

Bovendien mag niemand zich onder de tafel 
ophouden tijdens het verplaatsen.

Voor uw eigen veiligheid, neem de volgende 
adviezen in acht:
Ringmoeren dienen volledig te worden 
opgeschroefd. De ringmoeren moeten 
gelijkmatig vlak liggen en het volledige draagvlak 
ondersteunen. De lengte van de te koppelen 
schroefdraad moet lang genoeg zijn. Zijdelingse 
trekkracht moet worden vermeden.

000830.N 000835
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OVERIGE TOEBEHOREN

= Krasbestendigheid = Bescherming tegen 
lasspetters = Corrosiebescherming

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) Gewicht: Artikelnummer

Hijsoog met bevestigingsplaat genitreerd
- 1800 kg draaglast (met 2x 280510)
- 1000 kg draaglast (met 2x 002822)

150 mm 150 mm 25 mm 4,70 kg 2-000830.N
42,00 €

�

Hijsoog genitreerd
- 2500 kg draaglast (met 2x 280510)
- 1000 kg draaglast (met 2x 002822)
- 700 kg draaglast (met 2x 160510)

200 mm 100 mm 165 mm 4,50 kg 2-000835.N
79,00 €

�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84

Voor de bevestiging van de transportbeugels zijn de combi-snelspanbouten kort 28 -> 22mm benodigd  (artikelnummer 002822).

1500 Kg

2x 220510

1000 Kg

2x 220510
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De allrounder in elke werkplaats

GEPERFOREERDE PLAAT

• Gereedschapsstaal  
• Gereedschapsstaal + Plasmagenitreerd  
• Gereedschapsstaal Premium Light  
• Gereedschapsstaal Premium Light + Plasmagenitreerd  
• Hoogwaardig staal S355J2+N  
• Hoogwaardig staal S355J2+N + Plasmagenitreerd  
• Roestvaststaal  
• Roestvaststaal light

MATERIALEN

Uiteraard zijn alle Siegmund accessoires te 
gebruiken op het Siegmund Workstation.

BESCHERMING TEGEN VUIL

Twee vellen onder de tafelplaat beschermen 
uw gereedschap tegen lasspatten en vuil. Voor 
het reinigen kunt u de twee vellen als lades 
uittrekken.

POTEN

Door de basis van het werkstation te combineren met 
wielen wordt het Siegmund Workstation mobiel. De 
voetplaat kan nauwkeurig worden aangepast en maakt 
het mogelijk een nauwkeurig werkoppervlak te creëren.   
(Wielen optioneel)

DRAAGLAST

Het Siegmund Workstation met een voetplaat heeft 
een totale draaglast van circa 1.000 kg. Houd er 
rekening mee dat bij het gebruik van wielen onder 
het workstation, het draagvermogen daalt tot 
circa 400 kg.

Afmetingen Siegmund Workstation (L x B x H): 
1200 x 800 x 850 mm 

Zonder wielen of lades: circa 139 kg

SIEGMUND WORKSTATION

(1200 x 800 mm)
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Door het intelligente concept van het Siegmund 
Workstation is het werkplaatsgereedschap altijd 

binnen handbereik. Dit zorgt voor orde en overzicht op de 
werkplek en biedt voldoende ruimte voor alle accessoires 
en toebehoren.

BEKROOND

Onze Siegmund Workstation is tijdens 
INDUSTRIEPREIS 2018 bekroond met de titel 

‘Beste Product’ in de categorie ‘Productietechnologie’.

VOLDOENDE OPSLAG

In het Siegmund Workstation zijn 
opslagruimtes voor veel Siegmund 
toebehoren ingericht, waardoor de 

toebehoren in de vakken passen en alles 
binnen handbereik aanwezig is.

LADEN

Optioneel kan het Workstation uitgerust worden met 
verschillende typen lades. Hiermee heeft u ruimte voor 

alle typen gereedschappen. Het is mogelijk om de laden 
achteraf bij te bestellen en het Workstation om te bouwen.

600 mm ruimte voor lades aan de 
linkerzijde en aan de rechterzijde.

PREMIUM BANKSCHROEF

De basisuitrusting van iedere werkbank 
is een bankschroef. Onze Siegmund 

bankschroef staat voor verbeterde 
productiviteit.

MONTAGE EN OPBOUW

Bij iedere Workstation wordt een 
montagehandleiding meegeleverd. Elke stap in 

de montage wordt individueel uitgelegd.

Afmetingen Siegmund Workstation (L x B x H): 
1200 x 800 x 850 mm 

Zonder wielen of lades: circa 139 kg
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SIEGMUND WORKSTATION

www.siegmund.com/workstation-howto 
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SIEGMUND WORKSTATION

Siegmund Workstation

Omschrijving:

Met het nieuwe Siegmund Workstation creëer 
je een optimale werkplek in een modulair en 
flexibel systeem. Het Siegmund Workstation kan 
individueel en naar wens aangepast en uitgebreid 
worden. Of u nu zaagt, boort, last – het is de 
absolute allrounder in iedere werkplaats!

Bij levering ontvangt u een montagehandleiding. 

224030 284030

284035 164030

164035 224035

004020 004100

004002 004025
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SIEGMUND WORKSTATION

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) Gewicht: Artikelnummer

Siegmund Workstation Basic frame
1030 mm 630 mm 838 mm 45,00 kg 2-004002

498,00 €
�

Gereedschapsmuur inclusief plank
7,87 kg 2-004025

74,00 €
�

Plank
482 mm 144 mm 40 mm 1,65 kg 2-004020

20,00 €
�

Uitrusting Workstation met vier zwenkwielen
5,30 kg 2-004100

114,00 €
�

Bout- en prismahouder Systeem 16
482 mm 99 mm 20 mm 0,74 kg 2-164035

23,00 €
�

Bout- en prismahouder Systeem 22
482 mm 20 mm 99 mm 0,75 kg 2-224035

23,00 €
�

Bout- en prismahouder Systeem 28
482 mm 20 mm 109 mm 0,80 kg 2-284035

23,00 €
�

Klemhouder Systeem 16
580 mm 46 mm 39 mm 0,83 kg 2-164030

19,00 €
�

Klemhouder Systeem 22
580 mm 46 mm 39 mm 0,77 kg 2-224030

19,00 €
�

Klemhouder Systeem 28
580 mm 46 mm 49 mm 0,84 kg 2-284030

19,00 €
�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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SIEGMUND WORKSTATION

Siegmund Workstation - Geperforeerde plaat

Omschrijving:

Systeem 16
De boringen hebben een diameter van 16 mm 
en hebben een onderlinge afstand van 50 mm.

Systeem 22
De boringen hebben een diameter van 22 mm 
en hebben een onderlinge afstand van 100 mm.

Systeem 28
De boringen hebben een diameter van 28 mm 
en hebben een onderlinge afstand van 100 mm.

Uiteraard zijn alle Siegmund accessoires te 
gebruiken op het Siegmund Workstation.

804004.E

284004.X7 804004.X7

224004.P 284004.P

164004.P 164004.E

164004.X07 164004.X7
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SIEGMUND WORKSTATION

Lengte: (a) Breedte: (b) MS: (d) Gewicht: Artikelnummer

Geperforeerde plaat Systeem 16 voor Workstation
- Gereedschapsstaal 1200 mm 800 mm 12 mm 88,00 kg 1-164004.X07

727,00 €
�

Geperforeerde plaat Systeem 16 voor Workstation
- Gereedschapsstaal + Plasmagenitreerd
- Leverbaar vanaf  01.11.2018

1200 mm 800 mm 12 mm 88,00 kg 1-164004.X7
922,00 €

�

Geperforeerde plaat Systeem 16 voor Workstation
- Staal S355J2+N + Plasmagenitreerd
- Leverbaar vanaf  01.11.2018

1200 mm 800 mm 12 mm 88,00 kg 1-164004.P
872,00 €

�

Geperforeerde plaat Systeem 16 voor Workstation
- Roestvaststaal
- Leverbaar vanaf  15.03.2019

1200 mm 800 mm 12 mm 89,00 kg 1-164004.E
1.454,00 €

�

Geperforeerde plaat Systeem 22 voor Workstation
- Staal S355J2+N + Plasmagenitreerd
- Leverbaar vanaf  01.11.2018

1200 mm 800 mm 18 mm 138,00 kg 1-224004.P
916,00 €

�

Geperforeerde plaat Systeem 22 voor Workstation
- Staal S355J2+N
- Leverbaar vanaf  01.11.2018

1200 mm 800 mm 18 mm 138,00 kg 1-224004
727,00 €

�

Geperforeerde plaat Systeem 22 voor Workstation
- Roestvaststaal
- Leverbaar vanaf  15.03.2019

1200 mm 800 mm 18 mm 140,00 kg 1-224004.E
1.994,00 €

�

Geperforeerde plaat Systeem 28 voor Workstation
- Staal S355J2+N + Plasmagenitreerd
- Leverbaar vanaf  01.11.2018

1200 mm 800 mm 25 mm 180,00 kg 1-284004.P
1.022,00 €

�

Geperforeerde plaat Systeem 28 voor Workstation
- Staal S355J2+N
- Leverbaar vanaf  01.11.2018

1200 mm 800 mm 25 mm 180,00 kg 1-284004
827,00 €

�

Geperforeerde plaat Systeem 28 voor Workstation
- Gereedschapsstaal
- Leverbaar vanaf  01.11.2018

1200 mm 800 mm 25 mm 180,00 kg 1-284004.X07
1.120,00 €

�

Geperforeerde plaat Systeem 28 voor Workstation
- Gereedschapsstaal + Plasmagenitreerd
- Leverbaar vanaf  01.11.2018

1200 mm 800 mm 25 mm 180,00 kg 1-284004.X7
1.314,00 €

�

Geperforeerde plaat Premium Light Systeem 28 voor Workstation
- Gereedschapsstaal
- Leverbaar vanaf  01.11.2018

1200 mm 800 mm 15 mm 112,00 kg 1-804004.X07
698,00 €

�

Geperforeerde plaat Premium Light Systeem 28 voor Workstation
- Gereedschapsstaal + Plasmagenitreerd
- Leverbaar vanaf  01.11.2018

1200 mm 800 mm 15 mm 114,00 kg 1-804004.X7
893,00 €

�

Geperforeerde plaat Systeem 28 voor Workstation
- Roestvaststaal light
- Leverbaar vanaf  15.03.2019

1200 mm 800 mm 15 mm 112,00 kg 1-804004.E
1.888,00 €

�

MS=Materiaaldikte; � = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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SIEGMUND WORKSTATION

Siegmund Workstation - Laden

Omschrijving:

Optioneel kan het Workstation uitgerust worden 
met verschillende typen lades. Hiermee heeft 
u ruimte voor alle typen gereedschappen.  
Het is mogelijk om de laden achteraf bij te 
bestellen en het Workstation om te bouwen.

004210 004215

004200 004205
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SIEGMUND WORKSTATION

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) Gewicht: Artikelnummer

Lade 60 mm
590 mm 400 mm 60 mm 7,10 kg 2-004200

108,00 €
�

Lade 120 mm
590 mm 400 mm 120 mm 8,70 kg 2-004205

124,00 €
�

Lade 180 mm
590 mm 400 mm 180 mm 9,10 kg 2-004210

133,00 €
�

Lade 240 mm
590 mm 400 mm 240 mm 9,50 kg 2-004215

142,00 €
�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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s1

c

b
s2

a

MAGNEETKLEMTECHNOLOGIE

Duo magneet opspanblok

Omschrijving:

Duo magneetspanblokken hebben 
2 magnetische tegenpolen die zijn ontworpen 
om werkstukken op stalen oppervlakken, zoals 
las- en opspantafels te kunnen bevestigen. Het 
is mogelijk meerdere duo magneetspanblokken 
met elkaar te verbinden via de inwendige 
zeskant van de schakelas om langere en grotere 
werkstukken op te kunnen spannen. Het 
activeren van de magneten geschiedt door de 
afneembare schakelaar die 90° kantelbaar is, de 
oppervlakken van de duo magneetspanblokken 
zijn compleet vernikkeld. De 2 verschillende 
klemzijden van de duo magneetspanblokken 
kunnen ingezet worden om nagenoeg elk 
werkstuk geometrisch op te spannen, ongeacht 
of het materiaal rond is, uit plaatwerk bestaat en 
zelfs profielvormen zijn op te spannen.

Duo magneetspanblokken zijn het optimale 
spanmiddel om op las- en opspantafels snel, 
flexibel en zonder storingen te kunnen boren, 
ontbramen, lassen of draadsnijden.

000782

000780 000781



543

MAGNEETKLEMTECHNOLOGIE

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) Klemoppervlak 
(s1)

Klemoppervlak 
(s2) Gewicht: Artikelnummer

Duo magneet opspanblok
- Klemkracht systeem
- 5 kN

143 mm 64 mm 71 mm 120 x 57 mm 136 x 64 mm 3,90 kg 2-000780
222,00 €

�

Duo magneet opspanblok
- Klemkracht systeem
- 7 kN

178 mm 64 mm 71 mm 156 x 57 mm 172 x 64 mm 4,90 kg 2-000781
277,00 €

�

Duo magneet opspanblok
- Klemkracht systeem
- 10 kN

184 mm 87 mm 88 mm 162 x 76 mm 178 x 87 mm 8,80 kg 2-000782
366,00 €

�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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FLENZEN

Opspanplaat 550 voor DIN-flenzen

Omschrijving:

De opspanplaat 550 voor DIN flenzen wordt door 
middel van fixeerbouten snel en precies afgesteld. 
Door middel van spanbouten wordt de opspanplaat 
snel en veilig aan de Siegmund componenten 
verbonden. De flens wordt door middel van 
fixeerbouten aan de opspanplaat bevestigd. 
Doordat deze opspanplaat voorzien is van 28 mm 
boringen biedt de opspanplaat een veelvoud aan 
mogelijkheden.

Overige maten zijn op aanvraag leverbaar.

Bij de levering zijn opgenomen:
2 x opspanbout Ø 13.8
2 x opspanbout Ø 17.8
2 x opspanbout Ø 21.8
2 x opspanbout Ø 25.8
2 x opspanbout Ø 29.8
2 x opspanbout Ø 32.8

Om de opspanplaat te kunnen gebruiken met een 
16 mm systeem, zijn verbinginselementen zoals 
verbindingsbouten (artikelnummer 000562) in 
combinatie met opspanbouten (artikelnummer 
000520) of een verloopbus (artikelnummer 000546) 
benodigd.

Om de opspanplaat te kunnen gebruiken met een 
22 mm systeem, zijn verbinginselementen zoals 
verbindingsbouten (artikelnummer 028022) in 
combinatie met opspanbouten (artikelnummer 
002822) of een verloopbus (artikelnummer 000544) 
benodigd.

Gewicht: circa 30 kg
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FLENZEN

280220.P

280222 280223 280224 280225 280226 280227

Lengte: (a) Breedte: (b) MS: (d) Gewicht: Opspanplaat
plasmagenitreerd

Opspanplaat 550 voor DIN-flenzen met fixeerbouten genitreerd
voor DIN-flenzen 2632 / 2633
NEN wijdte DN 15 - DN 400
voor DIN-flenzen 2634 / 2635
NEN wijdte DN 50 - DN 300

550 mm 350 mm 25 mm 30,00 kg 2-280220.P
489,00 €

�

MS=Materiaaldikte; � = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84

Lengte: (a) Ø: (o) Gewicht: Artikelnummer

Fixeerbouten Ø 13,8 voor boring 8.1
- voor opspanplaat 280220 / 280221
- gezwart

39 mm 13,8 mm 0,03 kg 2-280222
10,00 €

�

Fixeerbouten Ø 17,8 voor boring 10.1
- voor opspanplaat 280220 / 280221
- gezwart

41 mm 17,8 mm 0,05 kg 2-280223
10,00 €

�

Fixeerbouten Ø 21,8 voor boring 16.1
- voor opspanplaat 280220 / 280221
- gezwart

47 mm 21,8 mm 0,10 kg 2-280224
10,00 €

�

Fixeerbouten Ø 25,8 voor boring 16.1
- voor opspanplaat 280220 / 280221
- gezwart

50 mm 25,8 mm 0,14 kg 2-280225
16,00 €

�

Fixeerbouten Ø 29,8 voor boring 16.1
- voor opspanplaat 280220 / 280221
- gezwart

55 mm 29,8 mm 0,20 kg 2-280226
16,00 €

�

Fixeerbouten Ø 32,8 voor boring 16.1
- voor opspanplaat 280220 / 280221
- gezwart

60 mm 32,8 mm 0,27 kg 2-280227
16,00 €

�

= Krasbestendigheid = Bescherming tegen 
lasspetters = Corrosiebescherming
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FLENZEN

Opspanplaat 350 voor DIN-flenzen

Omschrijving:

De opspanplaat 350 voor DIN flenzen wordt door 
middel van fixeerbouten snel en precies afgesteld. 
Door middel van spanbouten wordt de opspanplaat 
snel en veilig aan de Siegmund componenten 
verbonden. De flens wordt door middel van 
fixeerbouten aan de opspanplaat bevestigd. 
Doordat deze opspanplaat voorzien is van 28 mm 
boringen biedt de opspanplaat een veelvoud aan 
mogelijkheden.

Overige maten zijn op aanvraag leverbaar.

Leverbaar in de volgende maten 350:
2 x Fixeerbouten Ø 13,8
2 x Fixeerbouten Ø 17,8
2 x Fixeerbouten Ø 21,8

Om de opspanplaat te kunnen gebruiken met een 
16 mm systeem, zijn verbinginselementen zoals 
verbindingsbouten (artikelnummer 000562) in 
combinatie met opspanbouten (artikelnummer 
000520) of een verloopbus (artikelnummer 000546) 
benodigd.

Om de opspanplaat te kunnen gebruiken met een 
22 mm systeem, zijn verbinginselementen zoals 
verbindingsbouten (artikelnummer 028022) in 
combinatie met opspanbouten (artikelnummer 
002822) of een verloopbus (artikelnummer 000544) 
benodigd.Gewicht: circa 14 kg
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FLENZEN

280221.P

280222 280223 280224

Lengte: (a) Breedte: (b) MS: (d) Gewicht: Opspanplaat
plasmagenitreerd

Opspanplaat 350 voor DIN-flenzen met fixeerbouten genitreerd
voor DIN-flenzen 2633
NEN wijdte DN 15 - DN 200

350 mm 250 mm 25 mm 14,00 kg 2-280221.P
422,00 €

�

MS=Materiaaldikte; � = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84

Lengte: (a) Ø: (o) Gewicht: Artikelnummer

Fixeerbouten Ø 13,8 voor boring 8.1
- voor opspanplaat 280220 / 280221
- gezwart

39 mm 13,8 mm 0,03 kg 2-280222
10,00 €

�

Fixeerbouten Ø 17,8 voor boring 10.1
- voor opspanplaat 280220 / 280221
- gezwart

41 mm 17,8 mm 0,05 kg 2-280223
10,00 €

�

Fixeerbouten Ø 21,8 voor boring 16.1
- voor opspanplaat 280220 / 280221
- gezwart

47 mm 21,8 mm 0,10 kg 2-280224
10,00 €

�

= Krasbestendigheid = Bescherming tegen 
lasspetters = Corrosiebescherming



Bez: Aufspannplatte US-Norm
Name: Aufspannplatte US-Normen
Tag: Tabelle 2.1.3 (Großes Bild, Tischtabelle) / K-Table_2_1_3
Musterseite: Tabelle 2.1.3 (Großes Bild, Tischtabelle) / K-Tab-
le_2_1_3
Erzeugt am: 2018-01-09 11:39:51
zuletzt geändert am: 2018-01-09 11:48:04
von: michi

7a5f20b91f6f4d9ea9aa5682062c1f53

548

FLENZEN

Opspanplaat US normen ANSI / ASME

Omschrijving:

De opspanplaat voor US norm flenzen wordt 
doormiddel van fixeerbouten snel en precies 
afgesteld. Door middel van spanbouten wordt 
de opspanplaat snel en veilig aan de Siegmund 
componenten verbonden. De flens wordt door 
middel van fixeerbouten aan de opspanplaat 
bevestigd. Doordat deze opspanplaat voorzien is van 
28 mm boringen biedt de opspanplaat een veelvoud 
aan mogelijkheden.

Overige maten zijn op aanvraag leverbaar.

De levering van de opspanplaat 150 lbs bevat de 
volgende fixeerbouten:
2 x Fixeerbout Ø 15,5
2 x Fixeerbout Ø 18,9
2 x Fixeerbout Ø 22,2

De levering van de opspanplaat 300 lbs bevat de 
volgende fixeerbouten:
2 x Fixeerbouten Ø 15,5
2 x Fixeerbouten Ø 18,9
2 x Fixeerbouten Ø 22,2
2 x Fixeerbouten Ø 25,2

De levering van de opspanplaat 400-600 lbs bevat 
de volgende fixeerbouten:
2 x Fixeerbouten Ø 15,5
2 x Fixeerbouten Ø 18,9
2 x Fixeerbouten Ø 22,2
2 x Fixeerbouten Ø 25,2
2 x Fixeerbouten Ø 28,2

Om de opspanplaat te kunnen gebruiken met een 
16 mm systeem, zijn verbinginselementen zoals 
verbindingsbouten (artikelnummer 000562) in 
combinatie met opspanbouten (artikelnummer 
000520) of een verloopbus (artikelnummer 000546) 
benodigd.

Om de opspanplaat te kunnen gebruiken met een 
22 mm systeem, zijn verbinginselementen zoals 
verbindingsbouten (artikelnummer 028022) in 
combinatie met opspanbouten (artikelnummer 
002822) of een verloopbus (artikelnummer 000544) 
benodigd.

Gewicht: circa 14 kg
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FLENZEN

280250.P 280251.P 280252.P

280255 280256 280257 280258 280259

Lengte: (a) Breedte: (b) MS: (d) Gewicht: Opspanplaat
plasmagenitreerd

Opspanplaat 150 Ibs met fixeerbouten genitreerd
voor flenzen volgens US norm
ANSI / ASME B 16,5 150 lbs
van 1/2" - 8"

350 mm 250 mm 25 mm 14,00 kg 2-280250.P
459,00 €

�

Opspanplaat 300 Ibs met fixeerbouten genitreerd
voor flenzen volgens US norm
ANSI / ASME B 16,5 300 lbs
van 1/2" - 8"

350 mm 250 mm 25 mm 14,00 kg 2-280251.P
523,00 €

�

Opspanplaat 400-600 Ibs met fixeerbouten genitreerd
voor flenzen volgens US norm
ANSI / ASME B 16,5 400-600 lbs
van 1/2" - 6"

350 mm 250 mm 25 mm 14,00 kg 2-280252.P
545,00 €

�

MS=Materiaaldikte; � = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84

Lengte: (a) Ø: (o) Gewicht: Artikelnummer

Fixeerbouten Ø 15,5
- voor opspanplaat 280250 / 280251 / 280252
- gezwart

39 mm 15,5 mm 0,03 kg 2-280255
12,00 €

�

Fixeerbouten Ø 18,9
- voor opspanplaat 280250 / 280251 / 280252
- gezwart

41 mm 18,9 mm 0,05 kg 2-280256
12,00 €

�

Fixeerbouten Ø 22,2
- voor opspanplaat 280250 / 280251 / 280252
- gezwart

45 mm 22,2 mm 0,10 kg 2-280257
13,00 €

�

Fixeerbouten Ø 25,2
- voor opspanplaat 280251 / 280252
- gezwart

50 mm 25,2 mm 0,14 kg 2-280258
19,00 €

�

Fixeerbouten Ø 28,2
- voor opspanplaat 280252
- gezwart

50 mm 28,2 mm 0,16 kg 2-280259
20,00 €

�

= Krasbestendigheid = Bescherming tegen 
lasspetters = Corrosiebescherming



Bez: Pneumatikspanner
Name: Pneumatikspanner
Tag: Tabelle 1 (Text, Bild, 3 Spalten) / K-Table_1
Musterseite: Tabelle 1 (Text, Bild, 3 Spalten) / K-Table_1
Erzeugt am: 2018-01-09 11:52:43
zuletzt geändert am: 2018-01-09 11:52:43
von: michi

a13c7b2bd6c4f539ecbfa7a1c2e48e27
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PNEUMATISCHE CILINDER

Pneumatische cilinder

Omschrijving:

Met het gebruik van de pneumatische cilinder 
is het mogelijk automatisch componenten aan 
te spannen. Hiermee kunnen aanzienlijk tijd en 
kosten worden bespaard. Bovendien is werken 
met de pneumatische cilinder efficiënt als het 
gaat om spankracht, cyclustijden enzovoort.

Door het gebruik van adapters kan de 
pneumatische cilinder korte uitvoering 
(artikelnummer 000850 of 000851) op de tafel 
gemonteerd worden. 

De pneumatische cilinder lange uitvoering 
(artikelnummer 000855) wordt bevestigd met 
een 28 mm draadbus. 

Met de verdeler (artikelnummer 000860) kan de 
pneumatische cilinder verbonden worden met 
een compressor en werkt met een druk van 1 tot 
10 bar. De slaglengte is afhankelijk van het type 
cilinder kort 25 mm en lang 50 mm slaglengte. 
De druk is middels een stelschroef instelbaar.

000855 000860

000850 000851
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PNEUMATISCHE CILINDER

Kracht Gewicht: Artikelnummer

Pneumatische cilinder korte uitvoering incl. adapter 16 systeem F = 650 N 
bij 8 bar 0,90 kg 0-000850

249,00 €
�

Pneumatische cilinder korte uitvoering incl. adapter 28 systeem F = 650 N 
bij 8 bar 0,93 kg 0-000851

239,00 €
�

Pneumatische cilinder lange uitvoering voor systeem 28 F = 350 N 
bij 8 bar 0,80 kg 0-000855

209,00 €
�

Verdeler met 8 afnamepunten
0,14 kg 0-000860

229,00 €
�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84



Bez: Adapterplatten / Kombi Schnellspannbolzen
Name: Adapterplatte / Kombi Schnellspannbolzen
Tag: Tabelle 4 (Doppelseite) / K-Table_4
Musterseite: Tabelle 4 (Doppelseite) / K-Table_4
Erzeugt am: 2018-01-09 11:56:58
zuletzt geändert am: 2018-02-12 16:26:33
von: michi

2b9488aacd1fee70738da09af9367d32

552

KOPPELSTUKKEN

Adapterplaat

Omschrijving:

De adapterplaat is speciaal ontwikkeld om 
schroefklemmen op diverse systemen te 
bevestigen. De plaat is bevestigd met bouten op 
de tafel. Het gat in het midden maakt een snelle 
en eenvoudige bevestiging van de schroefklem 
mogelijk.

000572.N

000570 000571.N

= Krasbestendigheid = Bescherming tegen 
lasspetters = Corrosiebescherming

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) Gewicht: Artikelnummer

Adapterplaat 28 -> 16
- gezwart / genitreerd 150 mm 50 mm 35 mm 0,94 kg 2-000570

36,00 €
�

Adapterplaat 28 -> 22
- genitreerd 150 mm 50 mm 35 mm 1,09 kg 2-000571.N

36,00 €
�

Adapterplaat 22 -> 16
- genitreerd 150 mm 50 mm 25 mm 0,83 kg 2-000572.N

36,00 €
�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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KOPPELSTUKKEN

Combi snelspanbout

Omschrijving:

De combinatie snelspanbouten zijn speciaal 
ontwikkeld om onderdelen uit grote systemen op 
kleine systemen te bevestigen. De kogelgrootte 
en spankracht van de combinatie snelspanbouten 
komen overeen met die van de snelspanbouten. 
De vierde kogel in het midden vermindert interne 
wrijving en versterkt de kracht van het handwiel. 
De nieuwe versie van de snelspanbouten hebben 
geen o-ringen, maar zijn nog steeds gemakkelijk 
te reinigen. 

Deze bouten zijn NIET geschikt voor het koppelen 
van tafels en U-balken!

002216

000520 002822

Lengte: (a) Ø: (o) Gewicht: SK: AM: ZK: Artikelnummer

Combi snelspanbout kort 28 -> 16
- gezwart 75 mm 40 mm 0,32 kg 55,00 kN 10,00 Nm 10,00 kN 2-000520

42,00 €
�

Combi snelspanbout kort 28 -> 22
- gezwart 88 mm 40 mm 0,45 kg 130,00 kN 15,00 Nm 15,00 kN 2-002822

42,00 €
�

Combi snelspanbout kort 22 -> 16
- gezwart 71 mm 35 mm 0,28 kg 55,00 kN 10,00 Nm 10,00 kN 2-002216

39,00 €
�

SK=Schuifkracht; AM=Aandraaimoment; ZK=Trekkracht (TK); � = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84



7d3b24f7e116fbbd4b72eee8dd729bb0

554

KOPPELSTUKKEN

Verloopbus

Omschrijving:

De verloopbus is speciaal ontwikkeld voor 
het spannen van componenten van kleine 
systemen op grotere systemen. Het zit vast in 
het onderdeel en creëert zo de mogelijkheid 
componenten te spannen met bouten uit een 
ander systeem. Het verminderen van struiken is 
geschikt voor gaten, maar niet voor slots.

Om de reduceerbus voor het systeem 22 te 
spannen, is een lange spanschroef vereist.

000543

000545 000541

Lengte: (a) Ø: (o) Gewicht: Artikelnummer

Verloopbus 16 -> 28
- gezwart 24 mm 32 mm 0,05 kg 2-000545

11,00 €
�

Verloopbus 16 -> 22
- lange bouten vereist
- gezwart

24 mm 27 mm 0,04 kg 2-000541
11,00 €

�

Verloopbus 22 -> 28
- lange bouten vereist
- gezwart

36 mm 32 mm 0,08 kg 2-000543
11,00 €

�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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KOPPELSTUKKEN

Verloopbus

Omschrijving:

De verloopbus is speciaal ontwikkeld voor 
het spannen van componenten van grote 
systemen op kleinere systemen. Het zit vast in 
het onderdeel en creëert zo de mogelijkheid 
componenten te spannen met bouten uit een 
kleiner systeem. Reduceerhulsen zijn zowel 
geschikt voor gaten als voor gleuven.

Om de reduceerbus voor het systeem 22 te 
spannen, is een lange spanschroef vereist.

000542

000544 000546

Lengte: (a) Ø: (o) Gewicht: Artikelnummer

Verloopbus 28 -> 22
- lange bouten vereist
- gezwart

35 mm 36 mm 0,10 kg 2-000544
11,00 €

�

Verloopbus 28 -> 16
- gezwart 29 mm 36 mm 0,07 kg 2-000546

11,00 €
�

Verloopbus 22 -> 16
- lange bouten vereist
- gezwart

23 mm 31 mm 0,05 kg 2-000542
11,00 €

�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84



Bez: Adapterhülse / Verbindungsbolzen
Name: Adapterhülse / Adapterhülse
Tag: Tabelle 4 (Doppelseite) / K-Table_4
Musterseite: Tabelle 4 (Doppelseite) / K-Table_4
Erzeugt am: 2018-01-09 12:07:00
zuletzt geändert am: 2018-02-12 16:31:13
von: michi

6c08103107ebf416f11d64cd4aa05e83
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KOPPELSTUKKEN

Adapterhuls

Omschrijving:

De adapterhuls is speciaal ontworpen voor het 
opnemen van componenten in een groter systeem 
(niet voor klemmen met spanbouten). Indien 
geïnstalleerd in een schroefbasis, kan deze ook 
worden gebruikt met componenten van de andere 
systemen.

000548

000547 000549

Lengte: (a) Ø: (o) Gewicht: Artikelnummer

Adapterhuls 16 -> 28
- gezwart 40 mm 31 mm 0,12 kg 2-000547

12,00 €
�

Adapterhuls 22 -> 28
- gezwart 25 mm 30 mm 0,04 kg 2-000549

12,00 €
�

Adapterhuls 16 -> 22
- gezwart 18 mm 24 mm 0,02 kg 2-000548

12,00 €
�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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KOPPELSTUKKEN

Verbindingsbout

Omschrijving:

Verbindingsbouten, special ontworpen om tafels 
van verschillende typen met elkaar te verbinden. 
Alle componenten kunnen via de systeemboringen 
verbonden worden. 

022016

000562 028022

Lengte: (a) Ø: (o) Gewicht: Artikelnummer

Verbindingsbout 28 <-> 16
- gezwart 34 mm 32 mm 0,12 kg 2-000562

20,00 €
�

Verbindingsbout 28 <-> 22
- gezwart 36 mm 32 mm 0,11 kg 2-028022

20,00 €
�

Verbindingsbout 22 <-> 16
- gezwart 27 mm 27 mm 0,15 kg 2-022016

18,00 €
�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84



Bez: Antihaft
Name: Antihaft
Tag: Tabelle 1 (Text, Bild, 3 Spalten) / K-Table_1
Musterseite: Tabelle 1 (Text, Bild, 3 Spalten) / K-Table_1
Erzeugt am: 2016-07-22 11:45:31
zuletzt geändert am: 2018-01-09 13:32:26
von: ms$xu%pp

9a473a26764f3b6c4da0611004a1ac99
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VERZORGINGSPRODUCTEN

Antihechtmiddel met anti-corrosie toevoeging

Omschrijving:

Anti-hechtmiddel is een ontvlambaar, op water 
gebaseerd middel en voorkomt de aanhechting 
van lasspetters op tafels en hulpmiddelen. Bij 
het gebruik van anti-hechtmiddel ontstaan geen 
giftige of schadelijke dampen. Anti-hechtmiddel 
kan natuurlijk ook direct ingezet worden op het 
te lassen materiaal zoals staal, roestvaststaal, 
aluminium of andere metalen. Het is aan te 
bevelen de materialen grondig te reinigen voor 
ze gelakt worden om hechtingsproblemen te 
voorkomen.

Hiervoor gebruikt men water, zuren of neutrale 
reinigingsmiddelen (bijv. anti-hecht 2% in 
water). Niet toegestaan zijn gechloreerde 
koolwaterstoffen. 

Anti-hecht word aangebracht middels een 
sprayflacon (uiteraard is een kwast of lappen e.d. 
ook mogelijk). De lasspetters laten zich door het 
gebruik van anti-hecht eenvoudig verwijderen. 
De kosten voor het gebruik van anti-hecht op 
dagelijkse basis bedragen ca. 20-30 euro /m² per 
jaar. 

De veiligheidsbladen vindt u op onze website.

000926

000924 000929
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VERZORGINGSPRODUCTEN

Gewicht: Artikelnummer

Antihechtmiddel met anti-corrosie toevoeging
- spuitflacon 1 liter 1,10 kg 2-000924

13,00 €
�

Set Antihechtmiddel met anti-corrosie toevoeging 8x spuitflacon 1 liter
- spuitflacon 1 liter 8,80 kg 2-000924.8

104,00 €
�

Antihechtmiddel met anti-corrosie toevoeging
- pompfles 1 liter 1,10 kg 2-000929

29,00 €
�

Antihechtmiddel met anti-corrosie toevoeging
- jerrycan 5 liter 5,20 kg 2-000926

39,00 €
�

Set Antihechtmiddel met anti-corrosie toevoeging 6x 5 liter
- jerrycan 5 liter 31,20 kg 2-000926.6

234,00 €
�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84



Bez: CleanBasic / Abziehstein
Name: CleanBasic / Abziehstein
Tag: Tabelle 4 (Doppelseite) / K-Table_4
Musterseite: Tabelle 4 (Doppelseite) / K-Table_4
Erzeugt am: 2016-07-22 11:45:31
zuletzt geändert am: 2018-04-13 14:56:04
von: ms$xu%pp

28ad44dd3e3adcdab6b49c2c2784a64b

560

VERZORGINGSPRODUCTEN

CleanBasic

Omschrijving:

De Clean Basic is een reiniger op waterbasis welke 
gebruikt kan worden voor dagelijks gebruik. Onder 
normale omstandigheden zorgen de anti-corrosie 
bestanddelen ervoor dat roestvorming wordt 
vermeden. Als er toch roest onstaat door een 
hoge luchtvochtigheid is het beter de reiniger op 
waterbasis niet te gebruiken. Het MSDS ofwel 
veiligheidsblad is online tot uw beschikking.   

000914 000915

Gewicht: Artikelnummer

CleanBasic
- spuitflacon 1 liter 1,10 kg 2-000914

11,00 €
�

Set CleanBasic 8x spuitflacon 1 liter
- spuitflacon 1 liter 8,80 kg 2-000914.8

88,00 €
�

CleanBasic
- jerrycan 5 liter 5,20 kg 2-000915

33,00 €
�

Set CleanBasic 6x 5 liter
- jerrycan 5 liter 31,20 kg 2-000915.6

198,00 €
�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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VERZORGINGSPRODUCTEN

Vlaksteen

Omschrijving:

Om ervoor te zorgen dat de tafel en bouwdelen 
vrij zijn van oneffenheden wordt de combi 
vlaksteen gebruikt. 

Beschadigingen of lasspetters moeten worden 
verwijderd met de vlaksteen, gebruik hiervoor 
geen slijpmachines of andere slijpmiddelen. De 
combi vlaksteen is het ideale middel om de tafel 
te onderhouden.

Geschikt voor plasmagenitreerde lastafels en 
toebehoren.

000940 000942

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) Gewicht: Artikelnummer

Combi vlaksteen
- 200x50x25 200 mm 50 mm 25 mm 0,56 kg 2-000940

16,00 €
�

Combi vlaksteen
- 150x50x25 150 mm 50 mm 25 mm 0,42 kg 2-000942

13,00 €
�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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Bez: Inhalt
Name: Inhalt
Tag: Kapitel Inhaltsverzeichnis / K-KapContents
Musterseite: Kapitel Inhaltsverzeichnis / K-KapContents
Erzeugt am: 2016-07-22 11:45:46
zuletzt geändert am: 2018-07-12 15:22:39
von: ms$xu%pp

e07d86d15d4c99a3835bbc0031725962
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TAFEL

Basic plasmagenitreerd
Pagina 568

Professional Roestvaststaal
Pagina 572

Professional 750 plasmagenitreerd
Pagina 576

Professional Extreme 8.7 -  
1000x500x100 plasmagenitreerd

Pagina 580

Professional Extreme 8.7 -  
1000x1000x100 plasmagenitreerd

Pagina 582
Professional Extreme 8.7 -  
1200x800x100 plasmagenitreerd

Pagina 584
Professional Extreme 8.7 -  
1200x1200x100 plasmagenitreerd

Pagina 586
Professional Extreme 8.7 -  
1500x1000x100 plasmagenitreerd

Pagina 588

Professional Extreme 8.7 -  
1500x1500x100 plasmagenitreerd

Pagina 590
Professional Extreme 8.7 -  
2000x1000x100 plasmagenitreerd

Pagina 592
Professional Extreme 8.7 -  
2000x1200x100 plasmagenitreerd

Pagina 594
Professional Extreme 8.7 -  
2400x1200x100 plasmagenitreerd

Pagina 596

Professional Extreme 8.7 -  
3000x1500x100 plasmagenitreerd

Pagina 598
Professional Extreme 8.7 -  
4000x2000x100 plasmagenitreerd

Pagina 600
Lastafels - bijzondere maten 
plasmagenitreerd

Pagina 602
Aluminium oplegplaat voor tafel
Pagina 604

Achtzijdige tafel 100 
plasmagenitreerd

Pagina 606
Achtzijdige tafel 50 
plasmagenitreerd

Pagina 608
Achthoekige plaat 12 
plasmagenitreerd

Pagina 610
Opspan- en wisselplaat
Pagina 612
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TAFEL

Oplegstuk en spanelement
Pagina 614

Segment rasterplaat
Pagina 616



Bez: Basic Vorseiten
Name: Basic
Tag: Katalog Page Pos / K-PagePos
Musterseite: K-PagePos / K-PagePos
Erzeugt am: 2016-07-22 11:45:46
zuletzt geändert am: 2016-07-22 11:45:46
von: ms$xu%pp

51d11b423a8961e19e80a1ab32572cd9
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TAFEL

Basic

Basic
De Basic tafels worden vervaardigd uit hoogwaardig EN 
S355J2+N staal en daarna in een thermochemisch proces 
plasmagenitreerd. Door deze behandeling is de oppervlakte 
van de tafels corrosiebestendig en duurzaam, maar ook de 
weerstand van de tafels neemt toe.

Deze video is 
te zien via 
onderstaande link:

TAFELPOTEN

Pagina 622
Standaard poot

Pagina 626
Poot met zwenkwiel en rem

Pagina 624
Poot in hoogte verstelbaar

Pootlengte in mm.
De in het zwart aangeduide poten zijn de standaardpoten 
voor de boven genoemde tafel. De in het grijs aangeduide 
pootlengtes zijn zonder meerprijs bij de bestelling op te geven. 
Uiteraard is het mogelijk om de poten van het 16mm systeem te 
gebruiken onder 16mm Basic lastafels.

Pagina 625
Poot met bodemverankering

www.siegmund.com/
V161035
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TAFEL

1. MATERIAALDIKTE
• ongeveer 11,5 – 13 mm

2. MATERIAAL
Hoogwaardig staal S355J2+N,
plasmagenitreerd en BAR-coating

VICKERS HARDHEID
Oppervlaktehardheid: circa 450 – 750   
Basishardheid: circa 165 – 220

3. GEGEVENS
• boringsafstand 50 mm
• rasterafstand 50 mm

4. ZIJWANDEN
50 mm hoog

5. RADIUS

• een radius van 3 mm aan de bovenzijde van het 
blad zorgt er voor dat er minder beschadigingen 
kunnen ontstaan aan de tafel

• een radius van 6 mm aan de zijkanten op de hoeken 
van de tafel vermindert de kans op letsels

6. SYSTEEMBORING
• Ø 16 mm

radius R2 bij de boringen:

• vermindert beschadigingen aan de tafels en 
toebehoren

• voor eenvoudiger opspannen van bouten en 
toebehoren

• afgeschuind aan de zijkanten voor optimale  
spankracht aan de bouten (zie pagina 684)

7. VERSTEVIGING
Constructie met ribben verstevigd

8. TAFELPOTEN
• kokerprofiel 70x70 mm
• voet Ø 70 mm (massief)
• poot is 40 mm fijninstelbaar 

(gegevens voor standaard poot) 

9. DRAAGLAST
Draaglast per poot is 1.000 kg
Maximale totale draaglast:
met 4 poten: 4.000 kg
bij gelijkmatige gewichtsverdeling (gegevens 
voor standaard poot)

Wiskundig zijn hogere belastingen berekend, echter 
is een toelaatbare belasting berekend met een 
veiligheidsmarge.

Wanneer een hogere belasting benodigd is kan 
contact worden opgenomen met de fabrikant.
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TAFEL

Basic Las-en opspantafel

Omschrijving:

De opspantafel Basic heeft een rechtlijnig 
gatenpatroon. De zijkanten van de tafel zijn  
voorzien van een rij draadgaten. Deze tafel heeft 
een materiaaldikte van circa 11,5-13 mm en is 
voorzien van een 16 mm boring. De tafels worden 
gemaakt van S355J2+N staal + plasmagenitreerd. 
De rasterlijnen, met een onderlinge afstand van  
50 mm zijn te gebruiken als meetinstrument tijdens 
de opbouw van het werkstuk. Het is mogelijk om 
meerdere tafels aan elkaar te koppelen.

Een overzicht van de tafelpoten vindt u op  
pagina 620.

Speciale opties voor lastafels zijn beschikbaar  
op aanvraag.
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TAFEL

Tafelpoten: Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) Gewicht: Basic plasmagenitreerd
50 mm raster

Zonder plasmanitratie 
gereduceerde prijs

Basic 1000x1000x50
met Standaard poot 815
Tafelhoogte 850

4 1000 mm 1000 mm 50 mm circa 183 kg 161010.P
1.070,00 €

�
2-165110.B

-125,00 €
�

Basic 1200x800x50
met Standaard poot 815
Tafelhoogte 850

4 1200 mm 800 mm 50 mm circa 173 kg 161025.P
1.070,00 €

�
2-165125.B

-125,00 €
�

Basic 1200x1200x50
met Standaard poot 815
Tafelhoogte 850

4 1200 mm 1200 mm 50 mm circa 242 kg 161015.P
1.392,00 €

�
2-165115.B

-150,00 €
�

Basic 1500x1000x50
met Standaard poot 815
Tafelhoogte 850

4 1500 mm 1000 mm 50 mm circa 244 kg 161035.P
1.500,00 €

�
2-165135.B

-150,00 €
�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84

De meerprijs voor een tafel met andere poot constructies afwijkend van standaard uitvoering word bepaald door de keuze van uitvoering.  
Gewicht = Tafel + Pallet + Standaard poot
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TAFEL

Roestvaststaal

Roestvaststaal
Roestvaststalen tafels zijn uitermate geschikt voor het 
bewerken van stalen onderdelen, zonder corrosie te 
veroorzaken in contact met andere metalen.

Deze video is 
te zien via 
onderstaande link:

TAFELPOTEN

Pagina 622
Standaard poot

Pagina 626
Poot met zwenkwiel en rem

Pagina 624
Poot in hoogte verstelbaar

Pagina 627
Poot in hoogte verstelbaar  
met zwenkwiel en rem

Pagina 625
Poot met bodemverankering Pootlengte in mm.

De in het zwart aangeduide poten zijn de standaardpoten 
voor de boven genoemde tafel. De in het grijs aangeduide 
pootlengtes zijn zonder meerprijs bij de bestelling op te geven.

www.siegmund.com/
V160020.E
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TAFEL

1. MATERIAALDIKTE
• ongeveer 11,5 – 13 mm

2. MATERIAAL
hoogwaardig roestvaststaal X5CrNi18-10 (1.4301)

VICKERS HARDHEID
Basishardheid ongeveer 266 – 382

3. GEGEVENS
• boringsafstand 50 mm
• rasterafstand 50 mm

4. ZIJWANDEN
• 100 mm hoog
• veranderd boringspatroon maakt het mogelijk om 

parallelle opspanningen te maken, de zijwand heeft 
een 50 mm rasterpatroon

5. RADIUS
• een radius van 3 mm aan de bovenzijde van het blad 

zorgt er voor dat er minder beschadigingen kunnen 
ontstaan aan de tafel

• een radius van 6 mm aan de zijkanten op de hoeken 
van de tafel vermindert de kans op letsels

6. SYSTEEMBORING
• Ø 16 mm

Radius R2 bij de boringen:

• vermindert beschadigingen aan de tafels en 
toebehoren

• voor eenvoudiger opspannen van bouten en 
toebehoren

• afgeschuind aan de zijkanten voor optimale 
spankracht aan de bouten (zie pagina 684)

7. VERSTEVIGING
Meerdere ribben aan de 
onderzijde voor extra stabiliteit en 
nauwkeurigheid

8. TAFELPOTEN
• kokerprofiel 70x70 mm
• voet Ø 70 mm (massief)
• poot is 40 mm fijninstelbaar 

(gegevens voor standaard poot) 

9. DRAAGLAST
Draaglast per poot is 1.000 kg
Maximale totale draaglast:
met 4 poten: 2.000 kg
met 6 poten: 3.000 kg
met 8 poten: 4.000 kg
bij gelijkmatige gewichtsverdeling.
(gegevens voor standaard poot)

Wiskundig zijn hogere belastingen berekend, echter 
is een toelaatbare belasting berekend met een 
veiligheidsmarge.

Wanneer een hogere belasting benodigd is kan 
contact worden opgenomen met de fabrikant.
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TAFEL

Roestvaststaal Las-en opspantafel

Omschrijving:

De opspantafel roestvaststaal heeft een 
rechtlijnig gatenpatroon. De zijwanden van 
de tafel zijn voorzien van een rechtlijnig 
gatenpatroon. Deze tafel heeft een 
materiaaldikte van circa 11,5-13 mm en is 
voorzien van een 16 mm boring. De tafels 
worden gemaakt van roestvaststaal. De 
rasterlijnen, met een onderlinge afstand van 
50 mm zijn te gebruiken als meetinstrument 
tijdens de opbouw van het werkstuk. Het is 
mogelijk om meerdere tafels aan elkaar te 
koppelen.

Een overzicht van de tafelpoten vindt u op 
pagina 620.

Roestvaststalen tafels zijn tevens geschikt voor 
hefplatformen en verbindingsframes.

Speciale opties voor lastafels zijn beschikbaar 
op aanvraag.

Afbeeldingen van iedere productgroep zijn te 
vinden op www.siegmund.com.
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TAFEL

Tafelpoten: Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) Gewicht: Roestvaststaal

Professional 1000x500x100 Roestvaststaal
met Standaard poot 750
Tafelhoogte 850

4 1000 mm 500 mm 100 mm circa 149 kg 2-160005.E
1.755,00 €

�

Professional 1000x1000x100 Roestvaststaal
met Standaard poot 750
Tafelhoogte 850

4 1000 mm 1000 mm 100 mm circa 219 kg 2-160010.E
2.834,00 €

�

Professional 1200x800x100 Roestvaststaal
met Standaard poot 750
Tafelhoogte 850

4 1200 mm 800 mm 100 mm circa 219 kg 2-160025.E
2.564,00 €

�

Professional 1200x1200x100 Roestvaststaal
met Standaard poot 750
Tafelhoogte 850

4 1200 mm 1200 mm 100 mm circa 279 kg 2-160015.E
3.644,00 €

�

Professional 1500x1000x100 Roestvaststaal
met Standaard poot 750
Tafelhoogte 850

4 1500 mm 1000 mm 100 mm circa 299 kg 2-160035.E
3.913,00 €

�

Professional 1500x1500x100 Roestvaststaal
met Standaard poot 750
Tafelhoogte 850

4 1500 mm 1500 mm 100 mm circa 399 kg 2-160050.E
5.397,00 €

�

Professional 2000x1000x100 Roestvaststaal
met Standaard poot 750
Tafelhoogte 850

4 2000 mm 1000 mm 100 mm circa 374 kg 2-160020.E
5.127,00 €

�

Professional 2000x1200x100 Roestvaststaal
met Standaard poot 750
Tafelhoogte 850

4 2000 mm 1200 mm 100 mm circa 439 kg 2-160060.E
5.667,00 €

�

Professional 2400x1200x100 Roestvaststaal
met Standaard poot 750
Tafelhoogte 850

6 2400 mm 1200 mm 100 mm circa 537 kg 2-160030.E
6.746,00 €

�

Professional 3000x1500x100 Roestvaststaal
met Standaard poot 750
Tafelhoogte 850

6 3000 mm 1500 mm 100 mm circa 762 kg 2-160040.E
9.445,00 €

�

Andere afmetingen op aanvraag leverbaar
·

�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84

De meerprijs voor een tafel met andere poot constructies afwijkend van standaard uitvoering word bepaald door de keuze van uitvoering.  
Gewicht = Tafel + Pallet + Standaard poot
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TAFEL

Professional 750

Oppervlaktehardheid tot 750 Vickers!

Professional 750 lastafels zijn vervaardigd uit S355J2+N staal 
en daarna plasmagenitreerd en gecoat. Door de toegenomen 
belastbaarheid is de tafel uitstekend geschikt voor werken 
met zware bouwdelen.

TAFELPOTEN

Standaard poot
Pagina 622

Poot in hoogte verstelbaar  
met zwenkwiel en rem

Pagina 627

Poot met zwenkwiel en rem
Pagina 626

Poot met bodemverankering
Pagina 625

Poot in hoogte verstelbaar
Pagina 624

Pootlengte in mm.
De in het zwart aangeduide poten zijn de standaardpoten 
voor de boven genoemde tafel. De in het grijs aangeduide 
pootlengtes zijn zonder meerprijs bij de bestelling op te geven.
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TAFEL

1. MATERIAALDIKTE
• ongeveer 11,5 – 13 mm

2. MATERIAAL
Hoogwaardig staal S355J2+N,
plasmagenitreerd en BAR-coating*

VICKERS HARDHEID
Oppervlaktehardheid: circa 450 – 750   
Basishardheid: circa 165 – 220

Door de mindere hardheid bij Professional 750 slijt 
de tafel sneller.

3. GEGEVENS
• boringsafstand 50 mm
• rasterafstand 50 mm

4. ZIJWANDEN
• 100 mm hoog
• veranderd boringspatroon maakt het 

mogelijk om parallelle opspanningen 
te maken, de zijwand heeft een 50 mm 
rasterpatroon

5. RADIUS
• een radius van 3 mm aan de bovenzijde van het 

blad zorgt er voor dat er minder beschadigingen 
kunnen ontstaan aan de tafel

• een radius van 6 mm aan de zijkanten op de 
hoeken van de tafel vermindert de kans op letsels

6. SYSTEEMBORING
• Ø 16 mm

radius R2 bij de boringen:

• vermindert beschadigingen aan de tafels en toebehoren
• voor eenvoudiger opspannen van bouten en toebehoren
• nog minder aanhechten van lasspetters aan de 

boringsranden
• minder beschadigingen bij het verplaatsen van zware 

bouw- en opspandelen
• afgeschuind aan de zijkanten voor optimale spankracht 

aan de bouten (zie pagina 684)

7. VERSTEVIGING
Meerdere ribben aan de onderzijde 
voor extra stabiliteit en nauwkeurigheid

8. TAFELPOTEN
• kokerprofiel 70x70 mm
• voet Ø 70 mm (massief)
• poot is 40 mm fijninstelbaar 

(gegevens voor standaard poot) 

9. DRAAGLAST
Draaglast per poot is 1.000 kg
Maximale totale draaglast:
met 4 poten: 2.000 kg
met 6 poten: 3.000 kg
met 8 poten: 4.000 kg
bij gelijkmatige gewichtsverdeling.
(gegevens voor standaard poot)

Wiskundig zijn hogere belastingen berekend, echter 
is een toelaatbare belasting berekend met een 
veiligheidsmarge.

Wanneer een hogere belasting benodigd is kan 
contact worden opgenomen met de fabrikant.

*
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TAFEL

Professional 750

Omschrijving:

De opspantafel Professional 750 heeft een 
rechtlijnig gatenpatroon. De zijkanten van de tafel  
zijn voorzien van een diagonaal gatenpatroon. 
Deze tafel heeft een materiaaldikte van circa 
11,5-13 mm en is voorzien van een 16 mm 
boring. De tafels worden gemaakt van  
S355J2+N Staal. De rasterlijnen, met een 
onderlinge afstand van 50 mm, zijn te  
gebruiken als meetinstrument tijdens de  
opbouw van het werkstuk. Het is mogelijk  
om meerdere tafels aan elkaar te koppelen.

De lastafels zijn seriematig met schaalverdeling 
uitgevoerd.

Een overzicht van de tafelpoten vindt u op  
pagina 620.
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TAFEL

Tafelpoten: Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) Gewicht: 
Professional 750

plasmagenitreerd
50 mm raster

Zonder plasmanitratie 
gereduceerde prijs

Professional 750 1000x500x100 plasmagenitreerd
met Standaard poot 750
Tafelhoogte 850

4 1000 mm 500 mm 100 mm circa 128 kg 2-160005.P
995,00 €

�
2-165105
-86,00 €

�

Professional 750 1000x1000x100 plasmagenitreerd
met Standaard poot 750
Tafelhoogte 850

4 1000 mm 1000 mm 100 mm circa 193 kg 2-160010.P
1.327,00 €

�
2-165110
-104,00 €

�

Professional 750 1200x800x100 plasmagenitreerd
met Standaard poot 750
Tafelhoogte 850

4 1200 mm 800 mm 100 mm circa 195 kg 2-160025.P
1.327,00 €

�
2-165125
-104,00 €

�

Professional 750 1200x1200x100 plasmagenitreerd
met Standaard poot 750
Tafelhoogte 850

4 1200 mm 1200 mm 100 mm circa 261 kg 2-160015.P
1.661,00 €

�
2-165115
-178,00 €

�

Professional 750 1500x1000x100 plasmagenitreerd
met Standaard poot 750
Tafelhoogte 850

4 1500 mm 1000 mm 100 mm circa 281 kg 2-160035.P
1.758,00 €

�
2-165135
-159,00 €

�

Professional 750 1500x1500x100 plasmagenitreerd
met Standaard poot 750
Tafelhoogte 850

4 1500 mm 1500 mm 100 mm circa 397 kg 2-160050.P
2.360,00 €

�
2-165150
-215,00 €

�

Professional 750 2000x1000x100 plasmagenitreerd
met Standaard poot 750
Tafelhoogte 850

4 2000 mm 1000 mm 100 mm circa 354 kg 2-160020.P
2.360,00 €

�
2-165120
-294,00 €

�

Professional 750 2000x1200x100 plasmagenitreerd
met Standaard poot 750
Tafelhoogte 850

4 2000 mm 1200 mm 100 mm circa 415 kg 2-160060.P
2.790,00 €

�
2-165160
-300,00 €

�

Professional 750 2400x1200x100 plasmagenitreerd
met Standaard poot 750
Tafelhoogte 850

6 2400 mm 1200 mm 100 mm circa 503 kg 2-160030.P
3.220,00 €

�
2-165130
-314,00 €

�

Professional 750 3000x1500x100 plasmagenitreerd
met Standaard poot 750
Tafelhoogte 850

8 3000 mm 1500 mm 100 mm circa 795 kg 2-160050.P.2
4.720,00 €

�
2-165150.2

-430,00 €
�

Andere afmetingen op aanvraag leverbaar
·

�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84

De meerprijs voor een tafel met andere poot constructies afwijkend van standaard uitvoering word bepaald door de keuze van uitvoering.  
 
Gewicht = Tafel + Pallet + Standaard poot  
 
160050.P.2: Bestaat uit 2 tafels 1,5 x 1,5 m incl. 6 verbindingsbouten.
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TAFEL

Professional Extreme 8.7

Oppervlaktehardheid tot 850 Vickers!

De Professional Extreme 8.7 tafels zijn vervaardigd uit speciaal 
gereedschapstaal en zijn plasmagenitreerd en gecoat. Door 
de hoge weerstand van deze tafels zijn ze uitermate geschikt 
voor extreem zwaar werk.

Deze video is 
te zien via 
onderstaande link:

TAFELPOTEN

Pagina 622
Standaard poot

Pagina 626
Poot met zwenkwiel 
en rem

Pagina 624
Poot in hoogte verstelbaar

Pagina 627
Poot in hoogte verstelbaar  
met zwenkwiel en rem

Pagina 625
Poot met bodemverankering Pootlengte in mm.

De in het zwart aangeduide poten zijn de standaardpoten 
voor de boven genoemde tafel. De in het grijs aangeduide 
pootlengtes zijn zonder meerprijs bij de bestelling op te geven.

www.siegmund.com/
V160020.X
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TAFEL

1. MATERIAALDIKTE
• ongeveer 11,5 – 13 mm

2. MATERIAAL
Extra gehard gereedschapsstaal X8.7, 
plasmagenitreerd en BAR-coating*

VICKERS HARDHEID
Tafelblad:
Oppervlaktehardheid: circa 450 – 850
Basishardheid: circa 280 – 340

Zijwanden:
Oppervlaktehardheid: circa 450 – 750
Basishardheid: circa 165 – 220

De minder gebruikte zijwanden worden wegens 
kostenbesparing vervaardigd uit S355J2+N.

3. GEGEVENS
• boringsafstand 50 mm
• rasterafstand 50 mm

4. ZIJWANDEN
• 100 mm hoog
• veranderd boringspatroon maakt het 

mogelijk om parallelle opspanningen 
te maken, de zijwand heeft een 25 mm 
rasterpatroon

5. RADIUS
• een radius van 3 mm aan de bovenzijde van het 

blad zorgt er voor dat er minder beschadigingen 
kunnen ontstaan aan de tafel

• een radius van 6 mm aan de zijkanten op de 
hoeken van de tafel vermindert de kans op letsels

6. SYSTEEMBORING
• Ø 16 mm

radius R2 bij de boringen:

• vermindert beschadigingen aan de tafels en toebehoren
• voor eenvoudiger opspannen van bouten en toebehoren
• nog minder aanhechten van lasspetters aan de 

boringsranden
• minder beschadigingen bij het verplaatsen van zware 

bouw- en opspandelen
• afgeschuind aan de zijkanten voor optimale spankracht 

aan de bouten (zie pagina 684)

7. VERSTEVIGING
Meerdere ribben aan de onderzijde 
voor extra stabiliteit en nauwkeurigheid

8. TAFELPOTEN
• kokerprofiel 70x70 mm
• voet Ø 70 mm (massief)
• poot is 40 mm fijninstelbaar 

(gegevens voor standaard poot) 

9. DRAAGLAST
Draaglast per poot is 1.000 kg
Maximale totale draaglast:
met 4 poten: 2.000 kg
met 6 poten: 3.000 kg
met 8 poten: 4.000 kg
bij gelijkmatige gewichtsverdeling.
(gegevens voor standaard poot)

Wiskundig zijn hogere belastingen berekend, echter 
is een toelaatbare belasting berekend met een 
veiligheidsmarge.

Wanneer een hogere belasting benodigd is kan 
contact worden opgenomen met de fabrikant.

*
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TAFEL

Professional Extreme 8.7 
1000x500x100 mm

Omschrijving:

De opspantafel Professional Extreme  
1000x500x100 mm heeft een rechtlijnig 
gatenpatroon. De zijkanten van de tafel zijn voorzien 
van een diagonaal gatenpatroon. Deze tafel heeft een 
materiaaldikte van circa 11,5-13 mm en is voorzien 
van een 16 mm boring. Het tafelblad is vervaardigd 
uit dubbel gehard gereedschapsstaal en de minder 
belaste zijwanden worden gemaakt van S355J2+N 
staal. De rasterlijnen, met een onderlinge afstand van 
50 mm zijn te gebruiken als meetinstrument tijdens de 
opbouw van het werkstuk.

De lastafels zijn seriematig met schaalverdeling 
uitgevoerd.

Een overzicht van de tafelpoten vindt u op pagina 620.

Gewicht: circa 128 kg
Gewicht = Tafel + Pallet + Standaard poot
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TAFEL

Professional Extreme 8.7 
1000x500x100 mm

Beenvarianten voor lastafels Professional Extreme

Gratis uitwisselbaar

Meerprijs Standaard 
poot

(zie pagina 622)

2-160857.XX

•

Meerprijs Poot met 
bodemverankering

(zie pagina 625)

2-160875.XX

52,00 €

Meerprijs Poot in 
hoogte verstelbaar

(zie pagina 624)

2-160877.XX

46,00 €

Speciale opties voor lastafels Professional Extreme

Voorbeeld voor
50 mm raster

Zijwanden Oppervlakte

Meerprijs
Zijwanden dubbel 
gehard

(zie pagina 578)

Professional Extreme
2-166705.X

299,00 €

Meerprijs 
diagonaalraster 
zijwanden

(zie pagina 82)

2-166605.X

96,00 €

Meerprijs 
diagonale rasterlijnen  
M8 / M12 / M16 draad

(zie pagina 82)

2-166105.X

286,00 €

2-166205.X

286,00 €

2-166305.X

286,00 €

1000x500x100 - plasmagenitreerd
Professional  

Extreme 8.7 - 
50 mm raster

Zonder plasmanitratie 
gereduceerde prijs 

zonder poten 2-160005.X7.T1
924,00 €

�
2-165105
-86,00 €

�

met Standaard poot 750
Tafelhoogte 850

2-160005.X7
1.108,00 €

�
2-165105
-86,00 €

�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84

M8 M12 M16

25 25 25

25
25

25

25 25 25

25
25

25

252525

25
25

25

25
25

25

252525252525

25
50



Bez: Professional Extreme 1000x1000x100
Name: Professional Extreme 8.7 - 1000x1000x100
Tag: Tabelle 3 (Tische) / K-Table_3
Musterseite: Tabelle 3 (Tische) / K-Table_3
Erzeugt am: 2016-07-22 11:45:48
zuletzt geändert am: 2018-01-19 10:32:59
von: ms$xu%pp

ccd513359542d6e9beb1b1a409bde457

582

TAFEL

Professional Extreme 8.7 
1000x1000x100 mm

Omschrijving:

De opspantafel Professional Extreme  
1000x1000x100 mm heeft een rechtlijnig 
gatenpatroon. De zijkanten van de tafel zijn voorzien 
van een diagonaal gatenpatroon. Deze tafel heeft een 
materiaaldikte van circa 11,5-13 mm en is voorzien 
van een 16 mm boring. Het tafelblad is vervaardigd 
uit dubbel gehard gereedschapsstaal en de minder 
belaste zijwanden worden gemaakt van S355J2+N 
staal. De rasterlijnen, met een onderlinge afstand van 
50 mm zijn te gebruiken als meetinstrument tijdens de 
opbouw van het werkstuk.

De lastafels zijn seriematig met schaalverdeling 
uitgevoerd.

Een overzicht van de tafelpoten vindt u op pagina 620.

Gewicht: circa 193 kg
Gewicht = Tafel + Pallet + Standaard poot



583

TAFEL

Professional Extreme 8.7 
1000x1000x100 mm

Beenvarianten voor lastafels Professional Extreme

Gratis uitwisselbaar

Meerprijs Standaard 
poot

(zie pagina 622)

2-160857.XX

•

Meerprijs Poot met 
zwenkwiel en rem 
750

(zie pagina 626)

2-160876.XX

51,00 €

Meerprijs Poot met 
bodemverankering

(zie pagina 625)

2-160875.XX

52,00 €

Meerprijs Poot in 
hoogte verstelbaar

(zie pagina 624)

2-160877.XX

46,00 €

Meerprijs Poot in 
hoogte verstelbaar 
met zwenkwiel en 
rem

(zie pagina 627)

2-160879.XX

75,00 €

Speciale opties voor lastafels Professional Extreme

Voorbeeld voor
diagonaalraster zijwanden.

Zijwanden Oppervlakte

Meerprijs
Zijwanden dubbel 
gehard

(zie pagina 578)

Professional Extreme
2-166710.X

379,00 €

Meerprijs 
diagonaalraster 
zijwanden

(zie pagina 82)

2-166610.X

137,00 €

Meerprijs 
diagonale rasterlijnen  
M8 / M12 / M16 draad

(zie pagina 82)

2-166110.X

409,00 €

2-166210.X

409,00 €

2-166310.X

409,00 €

1000x1000x100 - plasmagenitreerd
Professional  

Extreme 8.7 - 
50 mm raster

Zonder plasmanitratie 
gereduceerde prijs 

zonder poten 2-160010.X7.T1
1.251,00 €

�
2-165110
-104,00 €

�

met Standaard poot 750
Tafelhoogte 850

2-160010.X7
1.435,00 €

�
2-165110
-104,00 €

�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84

M8 M12 M16
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Bez: Professional Extreme 1200x800x100
Name: Professional Extreme 8.7 - 1200x800x100
Tag: Tabelle 3 (Tische) / K-Table_3
Musterseite: Tabelle 3 (Tische) / K-Table_3
Erzeugt am: 2016-07-22 11:45:48
zuletzt geändert am: 2018-01-19 10:33:49
von: ms$xu%pp

c52992796a40c3bfdf749a116ce62c50

584

TAFEL

Professional Extreme 8.7 
1200x800x100 mm

Omschrijving:

De opspantafel Professional Extreme  
1200x800x100 mm heeft een rechtlijnig 
gatenpatroon. De zijkanten van de tafel zijn voorzien 
van een diagonaal gatenpatroon. Deze tafel heeft een 
materiaaldikte van circa 11,5-13 mm en is voorzien 
van een 16 mm boring. Het tafelblad is vervaardigd 
uit dubbel gehard gereedschapsstaal en de minder 
belaste zijwanden worden gemaakt van S355J2+N 
staal. De rasterlijnen, met een onderlinge afstand van 
50 mm zijn te gebruiken als meetinstrument tijdens de 
opbouw van het werkstuk.

De lastafels zijn seriematig met schaalverdeling 
uitgevoerd.

Een overzicht van de tafelpoten vindt u op pagina 620.

Gewicht: circa 195 kg
Gewicht = Tafel + Pallet + Standaard poot



585

TAFEL

Professional Extreme 8.7 
1200x800x100 mm

Beenvarianten voor lastafels Professional Extreme

Gratis uitwisselbaar

Meerprijs Standaard 
poot

(zie pagina 622)

2-160857.XX

•

Meerprijs Poot met 
bodemverankering

(zie pagina 625)

2-160875.XX

52,00 €

Meerprijs Poot in 
hoogte verstelbaar

(zie pagina 624)

2-160877.XX

46,00 €

Speciale opties voor lastafels Professional Extreme

Voorbeeld voor
Diagonaalraster M8

Zijwanden Oppervlakte

Meerprijs
Zijwanden dubbel 
gehard

(zie pagina 578)

Professional Extreme
2-166725.X

377,00 €

Meerprijs 
diagonaalraster 
zijwanden

(zie pagina 82)

2-166625.X

136,00 €

Meerprijs 
diagonale rasterlijnen  
M8 / M12 / M16 draad

(zie pagina 82)

2-166125.X

407,00 €

2-166225.X

407,00 €

2-166325.X

407,00 €

1200x800x100 - plasmagenitreerd
Professional  

Extreme 8.7 - 
50 mm raster

Zonder plasmanitratie 
gereduceerde prijs 

zonder poten 2-160025.X7.T1
1.362,00 €

�
2-165125
-104,00 €

�

met Standaard poot 750
Tafelhoogte 850

2-160025.X7
1.546,00 €

�
2-165125
-104,00 €

�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84

M8 M12 M16
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Bez: Professional Extreme 1200x1200x100
Name: Professional Extreme 8.7 - 1200x1200x100
Tag: Tabelle 3 (Tische) / K-Table_3
Musterseite: Tabelle 3 (Tische) / K-Table_3
Erzeugt am: 2016-07-22 11:45:48
zuletzt geändert am: 2018-01-19 10:34:32
von: ms$xu%pp

251209ba316107015027c37c861503e2

586

TAFEL

Professional Extreme 8.7 
1200x1200x100 mm

Omschrijving:

De opspantafel Professional Extreme  
1200x1200x100 mm heeft een rechtlijnig 
gatenpatroon. De zijkanten van de tafel zijn voorzien 
van een diagonaal gatenpatroon. Deze tafel heeft een 
materiaaldikte van circa 11,5-13 mm en is voorzien 
van een 16 mm boring. Het tafelblad is vervaardigd 
uit dubbel gehard gereedschapsstaal en de minder 
belaste zijwanden worden gemaakt van S355J2+N 
staal. De rasterlijnen, met een onderlinge afstand van 
50 mm zijn te gebruiken als meetinstrument tijdens de 
opbouw van het werkstuk.

De lastafels zijn seriematig met schaalverdeling 
uitgevoerd.

Een overzicht van de tafelpoten vindt u op pagina 620.

Gewicht: circa 261 kg
Gewicht = Tafel + Pallet + Standaard poot



587

TAFEL

Professional Extreme 8.7 
1200x1200x100 mm

Beenvarianten voor lastafels Professional Extreme

Gratis uitwisselbaar

Meerprijs Standaard 
poot

(zie pagina 622)

2-160857.XX

•

Meerprijs Poot met 
zwenkwiel en rem 
750

(zie pagina 626)

2-160876.XX

51,00 €

Meerprijs Poot met 
bodemverankering

(zie pagina 625)

2-160875.XX

52,00 €

Meerprijs Poot in 
hoogte verstelbaar

(zie pagina 624)

2-160877.XX

46,00 €

Meerprijs Poot in 
hoogte verstelbaar 
met zwenkwiel en 
rem

(zie pagina 627)

2-160879.XX

75,00 €

Speciale opties voor lastafels Professional Extreme

Voorbeeld voor
Diagonaalraster M12

Zijwanden Oppervlakte

Meerprijs
Zijwanden dubbel 
gehard

(zie pagina 578)

Professional Extreme
2-166715.X

457,00 €

Meerprijs 
diagonaalraster 
zijwanden

(zie pagina 82)

2-166615.X

177,00 €

Meerprijs 
diagonale rasterlijnen  
M8 / M12 / M16 draad

(zie pagina 82)

2-166115.X

531,00 €

2-166215.X

531,00 €

2-166315.X

531,00 €

1200x1200x100 - plasmagenitreerd
Professional  

Extreme 8.7 - 
50 mm raster

Zonder plasmanitratie 
gereduceerde prijs 

zonder poten 2-160015.X7.T1
1.694,00 €

�
2-165115
-178,00 €

�

met Standaard poot 750
Tafelhoogte 850

2-160015.X7
1.878,00 €

�
2-165115
-178,00 €

�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84

M8 M12 M16
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Bez: Professional Extreme 1500x1000x100
Name: Professional Extreme 8.7 - 1500x1000x100
Tag: Tabelle 3 (Tische) / K-Table_3
Musterseite: Tabelle 3 (Tische) / K-Table_3
Erzeugt am: 2016-07-22 11:45:48
zuletzt geändert am: 2018-01-19 10:35:28
von: ms$xu%pp

38c2eeb5ec46ea73a92c397162d73c7e

588

TAFEL

Professional Extreme 8.7 
1500x1000x100 mm

Omschrijving:

De opspantafel Professional Extreme  
1500x1000x100 mm heeft een rechtlijnig 
gatenpatroon. De zijkanten van de tafel zijn voorzien 
van een diagonaal gatenpatroon. Deze tafel heeft een 
materiaaldikte van circa 11,5-13 mm en is voorzien 
van een 16 mm boring. Het tafelblad is vervaardigd 
uit dubbel gehard gereedschapsstaal en de minder 
belaste zijwanden worden gemaakt van S355J2+N 
staal. De rasterlijnen, met een onderlinge afstand van 
50 mm zijn te gebruiken als meetinstrument tijdens de 
opbouw van het werkstuk.

De lastafels zijn seriematig met schaalverdeling 
uitgevoerd.

Een overzicht van de tafelpoten vindt u op pagina 620.

Gewicht: circa 281 kg
Gewicht = Tafel + Pallet + Standaard poot



589

TAFEL

Professional Extreme 8.7 
1500x1000x100 mm

Beenvarianten voor lastafels Professional Extreme

Gratis uitwisselbaar

Meerprijs Standaard 
poot

(zie pagina 622)

2-160857.XX

•

Meerprijs Poot met 
zwenkwiel en rem 
750

(zie pagina 626)

2-160876.XX

51,00 €

Meerprijs Poot met 
bodemverankering

(zie pagina 625)

2-160875.XX

52,00 €

Meerprijs Poot in 
hoogte verstelbaar

(zie pagina 624)

2-160877.XX

46,00 €

Meerprijs Poot in 
hoogte verstelbaar 
met zwenkwiel en 
rem

(zie pagina 627)

2-160879.XX

75,00 €

Speciale opties voor lastafels Professional Extreme

Voorbeeld voor
Diagonaalraster M16

Zijwanden Oppervlakte

Meerprijs
Zijwanden dubbel 
gehard

(zie pagina 578)

Professional Extreme
2-166735.X

483,00 €

Meerprijs 
diagonaalraster 
zijwanden

(zie pagina 82)

2-166635.X

191,00 €

Meerprijs 
diagonale rasterlijnen  
M8 / M12 / M16 draad

(zie pagina 82)

2-166135.X

571,00 €

2-166235.X

571,00 €

2-166335.X

571,00 €

1500x1000x100 - plasmagenitreerd
Professional  

Extreme 8.7 - 
50 mm raster

Zonder plasmanitratie 
gereduceerde prijs 

zonder poten 2-160035.X7.T1
1.786,00 €

�
2-165135
-159,00 €

�

met Standaard poot 750
Tafelhoogte 850

2-160035.X7
1.970,00 €

�
2-165135
-159,00 €

�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84

M8 M12 M16
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Bez: Professional Extreme 1500x1500x100
Name: Professional Extreme 8.7 - 1500x1500x100
Tag: Tabelle 3 (Tische) / K-Table_3
Musterseite: Tabelle 3 (Tische) / K-Table_3
Erzeugt am: 2016-07-22 11:45:48
zuletzt geändert am: 2018-01-19 10:36:12
von: ms$xu%pp

f8653e1fabb89f4311e07da821790c09

590

TAFEL

Professional Extreme 8.7 
1500x1500x100 mm

Omschrijving:

De opspantafel Professional Extreme  
1500x1500x100 mm heeft een rechtlijnig 
gatenpatroon. De zijkanten van de tafel zijn voorzien 
van een diagonaal gatenpatroon. Deze tafel heeft een 
materiaaldikte van circa 11,5-13 mm en is voorzien 
van een 16 mm boring. Het tafelblad is vervaardigd 
uit dubbel gehard gereedschapsstaal en de minder 
belaste zijwanden worden gemaakt van S355J2+N 
staal. De rasterlijnen, met een onderlinge afstand van 
50 mm zijn te gebruiken als meetinstrument tijdens de 
opbouw van het werkstuk.

De lastafels zijn seriematig met schaalverdeling 
uitgevoerd.

Een overzicht van de tafelpoten vindt u op pagina 620.

Gewicht: circa 397 kg
Gewicht = Tafel + Pallet + Standaard poot



591

TAFEL

Professional Extreme 8.7 
1500x1500x100 mm

Beenvarianten voor lastafels Professional Extreme

Gratis uitwisselbaar

Meerprijs Standaard 
poot

(zie pagina 622)

2-160857.XX

•

Meerprijs Poot met 
zwenkwiel en rem 
750

(zie pagina 626)

2-160876.XX

51,00 €

Meerprijs Poot met 
bodemverankering

(zie pagina 625)

2-160875.XX

52,00 €

Meerprijs Poot in 
hoogte verstelbaar

(zie pagina 624)

2-160877.XX

46,00 €

Meerprijs Poot in 
hoogte verstelbaar 
met zwenkwiel en 
rem

(zie pagina 627)

2-160879.XX

75,00 €

Speciale opties voor lastafels Professional Extreme

Voorbeeld voor
50 mm raster

Zijwanden Oppervlakte

Meerprijs
Zijwanden dubbel 
gehard

(zie pagina 578)

Professional Extreme
2-166750.X

685,00 €

Meerprijs 
diagonaalraster 
zijwanden

(zie pagina 82)

2-166650.X

282,00 €

Meerprijs 
diagonale rasterlijnen  
M8 / M12 / M16 draad

(zie pagina 82)

2-166150.X

846,00 €

2-166250.X

846,00 €

2-166350.X

846,00 €

1500x1500x100 - plasmagenitreerd
Professional  

Extreme 8.7 - 
50 mm raster

Zonder plasmanitratie 
gereduceerde prijs 

zonder poten 2-160050.X7.T1
2.414,00 €

�
2-165150
-215,00 €

�

met Standaard poot 750
Tafelhoogte 850

2-160050.X7
2.598,00 €

�
2-165150
-215,00 €

�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84

M8 M12 M16
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Bez: Professional Extreme 2000x1000x100
Name: Professional Extreme 8.7 - 2000x1000x100
Tag: Tabelle 3 (Tische) / K-Table_3
Musterseite: Tabelle 3 (Tische) / K-Table_3
Erzeugt am: 2016-07-22 11:45:48
zuletzt geändert am: 2018-01-19 10:36:54
von: ms$xu%pp

099a06032121135508254181dd4e36f1

592

TAFEL

Professional Extreme 8.7 
2000x1000x100 mm

Omschrijving:

De opspantafel Professional Extreme  
2000x1000x100 mm heeft een rechtlijnig 
gatenpatroon. De zijkanten van de tafel zijn voorzien 
van een diagonaal gatenpatroon. Deze tafel heeft een 
materiaaldikte van circa 11,5-13 mm en is voorzien 
van een 16 mm boring. Het tafelblad is vervaardigd 
uit dubbel gehard gereedschapsstaal en de minder 
belaste zijwanden worden gemaakt van S355J2+N 
staal. De rasterlijnen, met een onderlinge afstand van 
50 mm zijn te gebruiken als meetinstrument tijdens de 
opbouw van het werkstuk.

De lastafels zijn seriematig met schaalverdeling 
uitgevoerd.

Een overzicht van de tafelpoten vindt u op pagina 620.

Gewicht: circa 354 kg
Gewicht = Tafel + Pallet + Standaard poot



593

TAFEL

Professional Extreme 8.7 
2000x1000x100 mm

Beenvarianten voor lastafels Professional Extreme

Gratis uitwisselbaar

Meerprijs Standaard 
poot

(zie pagina 622)

2-160857.XX

•

Meerprijs Poot met 
zwenkwiel en rem 
750

(zie pagina 626)

2-160876.XX

51,00 €

Meerprijs Poot met 
bodemverankering

(zie pagina 625)

2-160875.XX

52,00 €

Meerprijs Poot in 
hoogte verstelbaar

(zie pagina 624)

2-160877.XX

46,00 €

Meerprijs Poot in 
hoogte verstelbaar 
met zwenkwiel en 
rem

(zie pagina 627)

2-160879.XX

75,00 €

Speciale opties voor lastafels Professional Extreme

Voorbeeld voor
diagonaalraster zijwanden.

Zijwanden Oppervlakte

Meerprijs
Zijwanden dubbel 
gehard

(zie pagina 578)

Professional Extreme
2-166720.X

635,00 €

Meerprijs 
diagonaalraster 
zijwanden

(zie pagina 82)

2-166620.X

257,00 €

Meerprijs 
diagonale rasterlijnen  
M8 / M12 / M16 draad

(zie pagina 82)

2-166120.X

769,00 €

2-166220.X

769,00 €

2-166320.X

769,00 €

2000x1000x100 - plasmagenitreerd
Professional  

Extreme 8.7 - 
50 mm raster

Zonder plasmanitratie 
gereduceerde prijs 

zonder poten 2-160020.X7.T1
2.414,00 €

�
2-165120
-294,00 €

�

met Standaard poot 750
Tafelhoogte 850

2-160020.X7
2.598,00 €

�
2-165120
-294,00 €

�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84

M8 M12 M16
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Bez: Professional Extreme 2000x1200x100
Name: Professional Extreme 8.7 - 2000x1200x100
Tag: Tabelle 3 (Tische) / K-Table_3
Musterseite: Tabelle 3 (Tische) / K-Table_3
Erzeugt am: 2016-07-22 11:45:48
zuletzt geändert am: 2018-01-19 10:37:36
von: ms$xu%pp

2a54f14d8ea0712a978b4dfb9b14056a

594

TAFEL

Professional Extreme 8.7 
2000x1200x100 mm

Omschrijving:

De opspantafel Professional Extreme  
2000x1200x100 mm heeft een rechtlijnig 
gatenpatroon. De zijkanten van de tafel zijn voorzien 
van een diagonaal gatenpatroon. Deze tafel heeft een 
materiaaldikte van circa 11,5-13 mm en is voorzien 
van een 16 mm boring. Het tafelblad is vervaardigd 
uit dubbel gehard gereedschapsstaal en de minder 
belaste zijwanden worden gemaakt van S355J2+N 
staal. De rasterlijnen, met een onderlinge afstand van 
50 mm zijn te gebruiken als meetinstrument tijdens de 
opbouw van het werkstuk.

De lastafels zijn seriematig met schaalverdeling 
uitgevoerd.

Een overzicht van de tafelpoten vindt u op pagina 620.

Gewicht: circa 415 kg
Gewicht = Tafel + Pallet + Standaard poot



595

TAFEL

Professional Extreme 8.7 
2000x1200x100 mm

Beenvarianten voor lastafels Professional Extreme

Gratis uitwisselbaar

Meerprijs Standaard 
poot

(zie pagina 622)

2-160857.XX

•

Meerprijs Poot met 
zwenkwiel en rem 
750

(zie pagina 626)

2-160876.XX

51,00 €

Meerprijs Poot met 
bodemverankering

(zie pagina 625)

2-160875.XX

52,00 €

Meerprijs Poot in 
hoogte verstelbaar

(zie pagina 624)

2-160877.XX

46,00 €

Meerprijs Poot in 
hoogte verstelbaar 
met zwenkwiel en 
rem

(zie pagina 627)

2-160879.XX

75,00 €

Speciale opties voor lastafels Professional Extreme

Voorbeeld voor
Diagonaalraster M8

Zijwanden Oppervlakte

Meerprijs
Zijwanden dubbel 
gehard

(zie pagina 578)

Professional Extreme
2-166760.X

735,00 €

Meerprijs 
diagonaalraster 
zijwanden

(zie pagina 82)

2-166660.X

308,00 €

Meerprijs 
diagonale rasterlijnen  
M8 / M12 / M16 draad

(zie pagina 82)

2-166160.X

924,00 €

2-166260.X

924,00 €

2-166360.X

924,00 €

2000x1200x100 - plasmagenitreerd
Professional  

Extreme 8.7 - 
50 mm raster

Zonder plasmanitratie 
gereduceerde prijs 

zonder poten 2-160060.X7.T1
2.946,00 €

�
2-165160
-300,00 €

�

met Standaard poot 750
Tafelhoogte 850

2-160060.X7
3.130,00 €

�
2-165160
-300,00 €

�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84

M8 M12 M16
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Bez: Professional Extreme 2400x1200x100
Name: Professional Extreme 8.7 - 2400x1200x100
Tag: Tabelle 3 (Tische) / K-Table_3
Musterseite: Tabelle 3 (Tische) / K-Table_3
Erzeugt am: 2016-07-22 11:45:48
zuletzt geändert am: 2018-01-19 10:38:32
von: ms$xu%pp

c647d2fb3a7c75a58980f35b4f58fa65

596

TAFEL

Professional Extreme 8.7 
2400x1200x100 mm

Omschrijving:

De opspantafel Professional Extreme  
2400x1200x100 mm heeft een rechtlijnig 
gatenpatroon. De zijkanten van de tafel zijn voorzien 
van een diagonaal gatenpatroon. Deze tafel heeft een 
materiaaldikte van circa 11,5-13 mm en is voorzien 
van een 16 mm boring. Het tafelblad is vervaardigd 
uit dubbel gehard gereedschapsstaal en de minder 
belaste zijwanden worden gemaakt van S355J2+N 
staal. De rasterlijnen, met een onderlinge afstand van 
50 mm zijn te gebruiken als meetinstrument tijdens de 
opbouw van het werkstuk.

De lastafels zijn seriematig met schaalverdeling 
uitgevoerd.

Een overzicht van de tafelpoten vindt u op pagina 620.

Gewicht: circa 503 kg
Gewicht = Tafel + Pallet + Standaard poot



597

TAFEL

Professional Extreme 8.7 
2400x1200x100 mm

Beenvarianten voor lastafels Professional Extreme

Gratis uitwisselbaar

Meerprijs Standaard 
poot

(zie pagina 622)

2-160857.XX

•

Meerprijs Poot met 
bodemverankering

(zie pagina 625)

2-160875.XX

52,00 €

Meerprijs Poot in 
hoogte verstelbaar

(zie pagina 624)

2-160877.XX

46,00 €

Speciale opties voor lastafels Professional Extreme

Voorbeeld voor
Diagonaalraster M12

Zijwanden Oppervlakte

Meerprijs
Zijwanden dubbel 
gehard

(zie pagina 578)

Professional Extreme
2-166730.X

887,00 €

Meerprijs 
diagonaalraster 
zijwanden

(zie pagina 82)

2-166630.X

351,00 €

Meerprijs 
diagonale rasterlijnen  
M8 / M12 / M16 draad

(zie pagina 82)

2-166130.X

1.052,00 €

2-166230.X

1.052,00 €

2-166330.X

1.052,00 €

2400x1200x100 - plasmagenitreerd
Professional  

Extreme 8.7 - 
50 mm raster

Zonder plasmanitratie 
gereduceerde prijs 

zonder poten 2-160030.X7.T1
3.377,00 €

�
2-165130
-314,00 €

�

met Standaard poot 750
Tafelhoogte 850

2-160030.X7
3.653,00 €

�
2-165130
-314,00 €

�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84

M8 M12 M16

25 25 25

25
25

25

25 25 25

25
25

25

252525

25
25

25

25
25

25

252525252525

25
50



Bez: Professional Extreme 3000x1500x100
Name: Professional Extreme 8.7 - 3000x1500x100
Tag: Tabelle 3 (Tische) / K-Table_3
Musterseite: Tabelle 3 (Tische) / K-Table_3
Erzeugt am: 2016-07-22 11:45:48
zuletzt geändert am: 2018-01-19 10:39:19
von: ms$xu%pp

8e2db7a6413a81e7f4dc8f689457b4ed

598

TAFEL

Professional Extreme 8.7 
3000x1500x100 mm

Omschrijving:

De opspantafel Professional Extreme  
3000x1500x100 mm heeft een rechtlijnig 
gatenpatroon. De zijkanten van de tafel zijn voorzien 
van een diagonaal gatenpatroon. Deze tafel heeft een 
materiaaldikte van circa 11,5-13 mm en is voorzien 
van een 16 mm boring. Het tafelblad is vervaardigd 
uit dubbel gehard gereedschapsstaal en de minder 
belaste zijwanden worden gemaakt van S355J2+N 
staal. De rasterlijnen, met een onderlinge afstand van 
50 mm zijn te gebruiken als meetinstrument tijdens de 
opbouw van het werkstuk.

De lastafels zijn seriematig met schaalverdeling 
uitgevoerd.

Een overzicht van de tafelpoten vindt u op pagina 620.

Gewicht: circa 795 kg
Gewicht = Tafel + Pallet + Standaard poot  
 
Bestaat uit 2 tafels 1,5 x 1,5 m incl. 6 verbindingsbouten.
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TAFEL

Professional Extreme 8.7 
3000x1500x100 mm

Beenvarianten voor lastafels Professional Extreme

Gratis uitwisselbaar

Meerprijs Standaard 
poot

(zie pagina 622)

2-160857.XX

•

Meerprijs Poot met 
bodemverankering

(zie pagina 625)

2-160875.XX

52,00 €

Meerprijs Poot in 
hoogte verstelbaar

(zie pagina 624)

2-160877.XX

46,00 €

Speciale opties voor lastafels Professional Extreme

Voorbeeld voor
Diagonaalraster M16

Zijwanden Oppervlakte

Meerprijs
Zijwanden dubbel 
gehard

(zie pagina 578)

Professional Extreme
2-166750.X.2

1.370,00 €

Meerprijs 
diagonaalraster 
zijwanden

(zie pagina 82)

2-166650.X.2

564,00 €

Meerprijs 
diagonale rasterlijnen  
M8 / M12 / M16 draad

(zie pagina 82)

2-166150.X.2

1.608,00 €

2-166250.X.2

1.692,00 €

2-166350.X.2

1.692,00 €

3000x1500x100 - plasmagenitreerd
Professional  

Extreme 8.7 - 
50 mm raster

Zonder plasmanitratie 
gereduceerde prijs 

zonder poten 2-160050.X7.2.T1
4.828,00 €

�
2-165150.2

-430,00 €
�

met Standaard poot 750
Tafelhoogte 850

2-160050.X7.2
5.196,00 €

�
2-165150.2

-430,00 €
�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84

M8 M12 M16
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Bez: Professional Extreme 4000x2000x100
Name: Professional Extreme 8.7 - 4000x2000
Tag: Tabelle 3 (Tische) / K-Table_3
Musterseite: Tabelle 3 (Tische) / K-Table_3
Erzeugt am: 2016-07-22 11:45:48
zuletzt geändert am: 2018-01-19 10:40:07
von: ms$xu%pp

c461c7bd2a043e474395de5553ff70e2

600

TAFEL

Professional Extreme 8.7 
4000x2000x100 mm

Omschrijving:

De opspantafel Professional Extreme  
4000x2000x100 mm heeft een rechtlijnig 
gatenpatroon. De zijkanten van de tafel zijn voorzien 
van een diagonaal gatenpatroon. Deze tafel heeft een 
materiaaldikte van circa 11,5-13 mm en is voorzien 
van een 16 mm boring. Het tafelblad is vervaardigd 
uit dubbel gehard gereedschapsstaal en de minder 
belaste zijwanden worden gemaakt van S355J2+N 
staal. De rasterlijnen, met een onderlinge afstand van 
50 mm zijn te gebruiken als meetinstrument tijdens de 
opbouw van het werkstuk.

De lastafels zijn seriematig met schaalverdeling 
uitgevoerd.

Een overzicht van de tafelpoten vindt u op pagina 620.

Gewicht: circa 1.297 kg
Gewicht = Tafel + Pallet + Standaard poot
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TAFEL

Professional Extreme 8.7 
4000x2000x100 mm

Beenvarianten voor lastafels Professional Extreme

Gratis uitwisselbaar

Meerprijs Standaard 
poot

(zie pagina 622)

2-160857.XX

•

Meerprijs Poot met 
bodemverankering

(zie pagina 625)

2-160875.XX

52,00 €

Meerprijs Poot in 
hoogte verstelbaar

(zie pagina 624)

2-160877.XX

46,00 €

Speciale opties voor lastafels Professional Extreme

Voorbeeld voor
50 mm raster

Zijwanden Oppervlakte

Meerprijs
Zijwanden dubbel 
gehard

(zie pagina 578)

Professional Extreme
2-166755.X

·

Meerprijs 
diagonaalraster 
zijwanden

(zie pagina 82)

2-166655.X

756,00 €

Meerprijs 
diagonale rasterlijnen  
M8 / M12 / M16 draad

(zie pagina 82)

2-166155.X

2.268,00 €

2-166255.X

2.268,00 €

2-166355.X

2.268,00 €

4000x2000x100 - plasmagenitreerd
Professional  

Extreme 8.7 - 
50 mm raster

Zonder plasmanitratie 
gereduceerde prijs 

zonder poten 2-160055.X7.T1
6.938,00 €

�
2-165155
-752,00 €

�

met Standaard poot 750
Tafelhoogte 850

2-160055.X7
7.306,00 €

�
2-165155
-752,00 €

�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84

M8 M12 M16
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Bez: Professional Extreme - Sondergrößen 
Name: Professional Extreme 8.7 - Sondergrößen
Tag: Tabelle 3 (Tische) / K-Table_3
Musterseite: Tabelle 3 (Tische) / K-Table_3
Erzeugt am: 2016-07-22 11:45:48
zuletzt geändert am: 2018-01-19 10:40:31
von: ms$xu%pp

0db1bc8d710f391185ca5fc653e66780

602

TAFEL

Professional Extreme 8.7 - Bijzondere maten

Omschrijving:

Naast standaard maten is het mogelijk om op 
verzoek opspantafels met klantspecifieke maten 
te leveren. De opspantafels kennen echter wel een 
maximale afmeting van 2000x3800 mm. 

De prijs is afhankelijk van het aantal te bestellen 
tafels.

De prijs is afhankelijk van het aantal.

Korting:
Vanaf 2 stuks:     5%
Vanaf 5 stuks:   10%
Vanaf 10 stuks: 15%

Een overzicht van de tafelpoten vindt u op  
pagina 620.

Speciale opties voor lastafels zijn beschikbaar  
op aanvraag.
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TAFEL

Professional Extreme 8.7 - Bijzondere maten

Massa Professional 
Extreme 8.7

600 x 600
3.134,00 €

2-960606.X7

600 x 800
3.337,00 €

2-960608.X7

600 x 1000
3.539,00 €

2-960610.X7

600 x 1200
3.740,00 €

2-960612.X7

600 x 1400
3.942,00 €

2-960614.X7

600 x 1600
4.144,00 €

2-960616.X7

600 x 1800
4.346,00 €

2-960618.X7

600 x 2000
4.548,00 €

2-960620.X7

600 x 2200
4.750,00 €

2-960622.X7

600 x 2400
4.952,00 €

2-960624.X7

600 x 2600
5.153,00 €

2-960626.X7

600 x 2800
5.355,00 €

2-960628.X7

600 x 3000
5.557,00 €

2-960630.X7

600 x 3200
5.760,00 €

2-960632.X7

600 x 3400
5.961,00 €

2-960634.X7

600 x 3600
6.163,00 €

2-960636.X7

600 x 3800
6.365,00 €

2-960638.X7

600 x 4000
6.566,00 €

2-960640.X7

800 x 800
3.577,00 €

2-960808.X7

800 x 1000
3.817,00 €

2-960810.X7

800 x 1400
4.297,00 €

2-960814.X7

800 x 1600
4.538,00 €

2-960816.X7

800 x 1800
4.779,00 €

2-960818.X7

800 x 2000
5.018,00 €

2-960820.X7

800 x 2200
5.259,00 €

2-960822.X7

800 x 2400
5.500,00 €

2-960824.X7

800 x 2600
5.739,00 €

2-960826.X7

800 x 2800
5.980,00 €

2-960828.X7

Massa Professional 
Extreme 8.7

800 x 3000
6.220,00 €

2-960830.X7

800 x 3200
6.460,00 €

2-960832.X7

800 x 3400
6.700,00 €

2-960834.X7

800 x 3600
6.941,00 €

2-960836.X7

800 x 3800
7.181,00 €

2-960838.X7

800 x 4000
7.421,00 €

2-960840.X7

1000 x 1200
4.374,00 €

2-961012.X7

1000 x 1400
4.654,00 €

2-961014.X7

1000 x 1600
4.932,00 €

2-961016.X7

1000 x 1800
5.211,00 €

2-961018.X7

1000 x 2200
5.768,00 €

2-961022.X7

1000 x 2400
6.046,00 €

2-961024.X7

1000 x 2600
6.326,00 €

2-961026.X7

1000 x 2800
6.604,00 €

2-961028.X7

1000 x 3000
6.883,00 €

2-961030.X7

1000 x 3200
7.161,00 €

2-961032.X7

1000 x 3400
7.440,00 €

2-961034.X7

1000 x 3600
7.719,00 €

2-961036.X7

1000 x 3800
7.998,00 €

2-961038.X7

1000 x 4000
8.276,00 €

2-961040.X7

1200 x 1400
5.009,00 €

2-961214.X7

1200 x 1600
5.325,00 €

2-961216.X7

1200 x 1800
5.643,00 €

2-961218.X7

1200 x 2200
6.278,00 €

2-961222.X7

1200 x 2600
6.911,00 €

2-961226.X7

1200 x 2800
7.229,00 €

2-961228.X7

1200 x 3000
7.545,00 €

2-961230.X7

1200 x 3200
7.863,00 €

2-961232.X7

Massa Professional 
Extreme 8.7

1200 x 3400
8.180,00 €

2-961234.X7

1200 x 3600
8.496,00 €

2-961236.X7

1200 x 3800
8.814,00 €

2-961238.X7

1200 x 4000
9.131,00 €

2-961240.X7

1400 x 1400
5.364,00 €

2-961414.X7

1400 x 1600
5.720,00 €

2-961416.X7

1400 x 1800
6.075,00 €

2-961418.X7

1400 x 2000
6.431,00 €

2-961420.X7

1400 x 2200
6.786,00 €

2-961422.X7

1400 x 2400
7.142,00 €

2-961424.X7

1400 x 2600
7.497,00 €

2-961426.X7

1400 x 2800
7.852,00 €

2-961428.X7

1400 x 3000
8.209,00 €

2-961430.X7

1400 x 3200
8.564,00 €

2-961432.X7

1400 x 3400
8.919,00 €

2-961434.X7

1400 x 3600
9.274,00 €

2-961436.X7

1400 x 3800
9.630,00 €

2-961438.X7

1400 x 4000
9.986,00 €

2-961440.X7

1600 x 1600
6.114,00 €

2-961616.X7

1600 x 1800
6.508,00 €

2-961618.X7

1600 x 2000
6.901,00 €

2-961620.X7

1600 x 2200
7.295,00 €

2-961622.X7

1600 x 2400
7.689,00 €

2-961624.X7

1600 x 2600
8.083,00 €

2-961626.X7

1600 x 2800
8.477,00 €

2-961628.X7

1600 x 3000
8.871,00 €

2-961630.X7

1600 x 3200
9.265,00 €

2-961632.X7

1600 x 3400
9.658,00 €

2-961634.X7

Massa Professional 
Extreme 8.7

1600 x 3600
10.052,00 €
2-961636.X7

1600 x 3800
10.447,00 €
2-961638.X7

1600 x 4000
10.841,00 €
2-961640.X7

1800 x 1800
6.940,00 €

2-961818.X7

1800 x 2000
7.372,00 €

2-961820.X7

1800 x 2200
7.804,00 €

2-961822.X7

1800 x 2400
8.237,00 €

2-961824.X7

1800 x 2600
8.669,00 €

2-961826.X7

1800 x 2800
9.101,00 €

2-961828.X7

1800 x 3000
9.533,00 €

2-961830.X7

1800 x 3200
9.965,00 €

2-961832.X7

1800 x 3400
10.399,00 €
2-961834.X7

1800 x 3600
10.831,00 €
2-961836.X7

1800 x 3800
11.263,00 €
2-961838.X7

1800 x 4000
11.695,00 €
2-961840.X7

2000 x 2000
7.843,00 €

2-962020.X7

2000 x 2200
8.314,00 €

2-962022.X7

2000 x 2400
8.784,00 €

2-962024.X7

2000 x 2600
9.255,00 €

2-962026.X7

2000 x 2800
9.726,00 €

2-962028.X7

2000 x 3000
10.197,00 €
2-962030.X7

2000 x 3200
10.667,00 €
2-962032.X7

2000 x 3400
11.138,00 €
2-962034.X7

2000 x 3600
11.609,00 €
2-962036.X7

2000 x 3800
12.079,00 €
2-962038.X7



Bez: Alu-Lochblech
Name: Alu-Lochblech
Tag: Tabelle 1 (Text, Bild, 3 Spalten) / K-Table_1
Musterseite: Tabelle 1 (Text, Bild, 3 Spalten) / K-Table_1
Erzeugt am: 2016-07-22 11:45:48
zuletzt geändert am: 2016-07-22 11:45:48
von: ms$xu%pp

48f8d003ba8de6fad218b1952a631f39

604

TAFEL

Aluminium oplegplaat

Omschrijving:

Speciaal voor RVS verwerkende bedrijven 
heeft Siegmund een aluminium oplegplaat 
ontwikkeld. Deze kan op de lastafel worden 
gelegd en voorkomt smetcorrosie als gevolg van 
contact tussen staal en RVS. 

Doordat het gatenpatroon van de oplegplaat 
overkomt met het gatenpatroon van de lastafel 
behoudt u dezelfde opspanmogelijkheden. 
Wel is de aluminium oplegplaat alleen te 
combineren met de verstelbare spanbout.

De aluminium oplegplaat is enkel inzetbaar  
met universele spanbouten  
(artikelnummer 160532 / 160533).

De levering vindt tegelijk met de levering van de 
tafel plaats.

160203
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TAFEL

Lengte: (a) Breedte: (b) MS: (d) Gewicht: Artikelnummer

Aluminium oplegplaat voor tafel 160005
994 mm 494 mm 2 mm 2,50 kg 2-160207

103,00 €
�

Aluminium oplegplaat voor tafel 160010
994 mm 994 mm 2 mm 5,00 kg 2-160200

121,00 €
�

Aluminium oplegplaat voor tafel 160025
1194 mm 794 mm 2 mm 4,70 kg 2-160205

178,00 €
�

Aluminium oplegplaat voor tafel 160015
1194 mm 1194 mm 2 mm 7,10 kg 2-160202

182,00 €
�

Aluminium oplegplaat voor tafel 160035
1494 mm 994 mm 2 mm 7,20 kg 2-160203

186,00 €
�

Aluminium oplegplaat voor tafel 160050
1494 mm 1494 mm 2 mm 11,20 kg 2-160206

306,00 €
�

Aluminium oplegplaat voor tafel 160020
1994 mm 994 mm 2 mm 10,00 kg 2-160201

239,00 €
�

Aluminium oplegplaat voor tafel 160060 (2x 160208)
11,80 kg 2-160208.2

315,00 €
�

Aluminium oplegplaat voor tafel 160030 (2x 160202)
14,20 kg 2-160202.2

363,00 €
�

Aluminium oplegplaat voor tafel 160040 (3x 160203)
21,60 kg 2-160203.3

558,00 €
�

Andere afmetingen op aanvraag leverbaar
·

�

MS=Materiaaldikte; � = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84



Bez: Achtkanttisch 100
Name: Achtkanttisch 100
Tag: Tabelle 1.3.1 (Tischtabelle) / K-Table_1_3
Musterseite: Tabelle 1.3.1 (Tischtabelle) / K-Table_1_3_1
Erzeugt am: 2016-07-22 11:45:48
zuletzt geändert am: 2016-07-22 11:45:48
von: ms$xu%pp
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a

b

c

ø

TAFEL

Achtzijdige tafel met zijwanden 100 mm

Omschrijving:

Het standaard assortiment van Siegmund kent 
eveneens achtzijdige lastafels welke gebruikt 
kunnen worden voor het lassen met robots. 
Hierbij wordt de opspantafel vaak gemonteerd 
op een manipulator. De tafel kent door het 
gatenpatroon dezelfde opspanmogelijkheden 
als bij een normale lastafel. Eventueel is 
het mogelijk om de tafel aan te passen aan 
klantspecifieke wensen.

De rasterplaat worden gemaakt van  
S355J2+N Staal.

De prijs is afhankelijk van het aantal.

Korting:
Vanaf 2 stuks:     5%
Vanaf 5 stuks:   10%
Vanaf 10 stuks: 15%

Om de achtzijdige plaat te verbinden op een 
manipulator tebevestigen, is een adapterplaat 
benodigd. Op aanvraag is het mogelijk om 
tegen meerprijs een speciaal gatenpatroon voor 
de bevestiging te plaatsen.

Door de klantspecifieke aanpassingen kan het 
gewicht afwijken.

Speciale opties voor lastafels zijn beschikbaar 
op aanvraag.

Afbeeldingen van iedere productgroep zijn te 
vinden op www.siegmund.com.

Voetplaten en adapterplaten zijn niet standaard 
inbegrepen bij de achthoekige tafels.
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TAFEL

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) Ø: (o) MS: (d) Gewicht: plasmagenitreerd

Achtzijdige tafel SW 600x100 plasmagenitreerd
zonder poten 249 mm 600 mm 100 mm 650 mm 12 mm circa 98 kg 2-920616.P

1.860,00 €
�

Achtzijdige tafel SW 800x100 plasmagenitreerd
zonder poten 331 mm 800 mm 100 mm 866 mm 12 mm circa 131 kg 2-920816.P

2.742,00 €
�

Achtzijdige tafel SW 1000x100 plasmagenitreerd
zonder poten 414 mm 1000 mm 100 mm 1082 mm 12 mm circa 170 kg 2-921016.P

3.280,00 €
�

Achtzijdige tafel SW 1200x100 plasmagenitreerd
zonder poten 497 mm 1200 mm 100 mm 1299 mm 12 mm circa 228 kg 2-921216.P

4.129,00 €
�

Andere afmetingen op aanvraag leverbaar ·
�

Meerprijs voor klantspecifieke aanpassing van de adapterplaat 0-940000
532,00 €

�

MS=Materiaaldikte; � = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84

Prijs zonder plasmanitrering op aanvraag.



Bez: Achtkanttisch 50
Name: Achtkanttisch 50
Tag: Tabelle 1.3.1 (Tischtabelle) / K-Table_1_3
Musterseite: Tabelle 1.3.1 (Tischtabelle) / K-Table_1_3_1
Erzeugt am: 2016-07-22 11:45:49
zuletzt geändert am: 2016-07-22 11:45:49
von: ms$xu%pp

63a9eddd262f973f52712695ee7958f8
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a

b

c

ø

TAFEL

Achtzijdige tafel met zijwanden 50 mm

Omschrijving:

Het standaard assortiment van Siegmund kent 
eveneens achtzijdige lastafels welke gebruikt 
kunnen worden voor het lassen met robots. Hierbij 
wordt de opspantafel vaak gemonteerd op een 
manipulator. De tafel kent door het gatenpatroon 
dezelfde opspanmogelijkheden als bij een normale 
lastafel. Eventueel is het mogelijk om de tafel aan 
te passen aan klantspecifieke wensen.

De rasterplaat worden gemaakt van  
S355J2+N Staal.

De prijs is afhankelijk van het aantal.

Korting:
Vanaf 2 stuks:     5%
Vanaf 5 stuks:   10%
Vanaf 10 stuks: 15%

Om de achtzijdige plaat te verbinden op een 
manipulator tebevestigen, is een adapterplaat 
benodigd. Op aanvraag is het mogelijk om tegen 
meerprijs een speciaal gatenpatroon voor de 
bevestiging te plaatsen.

Door de klantspecifieke aanpassingen kan het 
gewicht afwijken.

Speciale opties voor lastafels zijn beschikbaar op 
aanvraag.

Afbeeldingen van iedere productgroep zijn te 
vinden op www.siegmund.com.

Voetplaten en adapterplaten zijn niet standaard 
inbegrepen bij de achthoekige tafels.
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TAFEL

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) Ø: (o) MS: (d) Gewicht: plasmagenitreerd

Achtzijdige tafel SW 600x50 plasmagenitreerd
zonder poten 249 mm 600 mm 50 mm 650 mm 12 mm circa 77 kg 2-920616.1.P

1.674,00 €
�

Achtzijdige tafel SW 800x50 plasmagenitreerd
zonder poten 331 mm 800 mm 50 mm 866 mm 12 mm circa 103 kg 2-920816.1.P

2.468,00 €
�

Achtzijdige tafel SW 1000x50 plasmagenitreerd
zonder poten 414 mm 1000 mm 50 mm 1082 mm 12 mm circa 135 kg 2-921016.1.P

2.952,00 €
�

Achtzijdige tafel SW 1200x50 plasmagenitreerd
zonder poten 497 mm 1200 mm 50 mm 1299 mm 12 mm circa 186 kg 2-921216.1.P

3.716,00 €
�

Andere afmetingen op aanvraag leverbaar ·
�

Meerprijs voor klantspecifieke aanpassing van de adapterplaat 0-940000
532,00 €

�

MS=Materiaaldikte; � = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84

Prijs zonder plasmanitrering op aanvraag.



Bez: Achtkantplatte ohne Seitenwange
Name: Achtkantplatte ohne Seitenwange
Tag: Tabelle 1.3.1 (Tischtabelle) / K-Table_1_3
Musterseite: Tabelle 1.3.1 (Tischtabelle) / K-Table_1_3_1
Erzeugt am: 2016-07-22 11:45:49
zuletzt geändert am: 2016-07-22 11:45:49
von: ms$xu%pp

806785ad184851b742e9c9c39b204975

610

a

b

c

ø

TAFEL

Achthoekige plaat zonder zijwanden

Omschrijving:

Het standaardassortiment van Siegmund kent 
eveneens achtzijdige lastafels welke gebruikt 
kunnen worden voor het lassen met robots. Hierbij 
wordt de opspantafel vaak gemonteerd op een 
manipulator. De achtkantige tafel biedt door 
de parallel geplaatste gaten aan de bovenzijde 
en de M8 draadgaten aan de zijkanten dzelfde 
opspanmogelijkheden als de basic tafel. De 
tafel kent door het gatenpatroon dezelfde 
opspanmogelijkheden als bij een normale lastafel. 
Eventueel is het mogelijk om de tafel aan te passen 
aan klantspecifieke wensen.

De achtzijdige plaat zonder zijwanden kan direct en 
veilig bevestigd worden op een manipulator, door 
het te bevestigen met het oplegstuk (artikelnummer 
160500) en spanbouten.

De rasterplaat worden gemaakt van S355J2+N 
Staal.

De prijs is afhankelijk van het aantal.

Korting:
Vanaf 2 stuks:     5%
Vanaf 5 stuks:   10%
Vanaf 10 stuks: 15%

Speciale opties voor lastafels zijn beschikbaar op 
aanvraag.

Afbeeldingen van iedere productgroep zijn te vinden 
op www.siegmund.com.
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TAFEL

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) Ø: (o) MS: (d) Gewicht: plasmagenitreerd

Achthoekige plaat SW 500x12 plasmagenitreerd
zonder poten 207 mm 500 mm 12 mm 541 mm 12 mm circa 54 kg 2-950500.P

1.090,00 €
�

Achthoekige plaat SW 600x12 plasmagenitreerd
zonder poten 249 mm 600 mm 12 mm 649 mm 12 mm circa 63 kg 2-950600.P

1.211,00 €
�

Achthoekige plaat SW 800x12 plasmagenitreerd
zonder poten 331 mm 800 mm 12 mm 866 mm 12 mm circa 84 kg 2-950800.P

1.785,00 €
�

Achthoekige plaat SW 1000x12 plasmagenitreerd
zonder poten 414 mm 1000 mm 12 mm 1082 mm 12 mm circa 111 kg 2-951000.P

2.135,00 €
�

Achthoekige plaat SW 1200x12 plasmagenitreerd
zonder poten 497 mm 1200 mm 12 mm 1299 mm 12 mm circa 157 kg 2-951200.P

2.688,00 €
�

Andere afmetingen op aanvraag leverbaar ·
�

Meerprijs voor speciale afmetingen van de boringsgaten 0-940000.1
395,00 €

�

MS=Materiaaldikte; � = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84

Prijs zonder plasmanitrering op aanvraag.



Bez: Aufspann- und Wechseltischlochplatte - 50 mm
Name: Aufspann- und Wechseltischlochplatte - 50 mm
Tag: Tabelle 1.3 (Tischtabelle) / K-Table_1_3
Musterseite: Tabelle 1.3 (Tischtabelle) / K-Table_1_3
Erzeugt am: 2016-07-22 11:45:49
zuletzt geändert am: 2016-07-22 11:45:49
von: ms$xu%pp

076a516e7b13f07636d8b778c1a76d30

612

TAFEL

Opspan- en wisselplaat - 50 mm

Omschrijving:

De opspan- en wisselplaten zijn veelzijdig 
inzetbaar. Ze kunnen in combinatie met 
spantafels, manipulatoren, lasdraaitafels of als 
wisselplaten gebruikt worden. Het grote voordeel 
zit in de hoge efficiëntie van de platen. Het 
eigen geringe gewicht biedt door het dubbele 
aantal gaten en rechtlijnige patroon van de 
gaten een veelvoud aan spanmogelijkheden. 
De bevestiging van de platen geschiedt snel en 
eenvoudig door spanbouten zoals bij alle andere 
hulpstukken (aanslagen, winkelhaken, enz).  
De zijkanten zijn voorzien van M8 boringen.

Minimale breedte: 600 mm
Maximale lengte: 800 mm
Minimaal oppervlakte: 0,64 m²
Afwijkende afmetingen op aanvraag. 
De opspan- en wisselplaten worden gemaakt 
van S355J2+N Staal + plasmagenitreerd.

Prijzen voorraad afhankelijk.

Korting:
Vanaf 2 stuks:       5 %
Vanaf 5 stuks:     10 %
Vanaf 10 stuks:   15 %

De opspan- em wisselplaten zijn op aanvraag in 
roestvaststaal te verkrijgen.

Extra draadgaten op aanvraag beschikbaar.

Afbeeldingen van iedere productgroep zijn te 
vinden op www.siegmund.com.
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TAFEL

Opspan- en wisselplaat - 50 mm

Massa Plasmagenitreerd

600 x 800
1.208,00 €
2-950608.P

600 x 1000
1.374,00 €
2-950610.P

600 x 1200
1.540,00 €
2-950612.P

800 x 800
1.430,00 €
2-950808.P

800 x 1000
1.650,00 €
2-950810.P

800 x 1200
1.871,00 €
2-950812.P

800 x 1400
2.092,00 €
2-950814.P

800 x 1600
2.313,00 €
2-950816.P

1000 x 1000
1.926,00 €
2-951010.P

1000 x 1200
2.202,00 €
2-951012.P

1000 x 1400
2.479,00 €
2-951014.P

1000 x 1600
2.755,00 €
2-951016.P

Massa Plasmagenitreerd

1200 x 1200
2.534,00 €
2-951212.P

1200 x 1400
2.865,00 €
2-951214.P

1200 x 1600
3.197,00 €
2-951216.P

1400 x 1400
3.251,00 €
2-951414.P

1400 x 1600
3.639,00 €
2-951416.P

1500 x 1500
3.652,00 €
2-951515.P



Bez: Auflage- und Spannhülse
Name: Auflage- und Spannhülse
Tag: Tabelle 1 (Text, Bild, 3 Spalten) / K-Table_1
Musterseite: Tabelle 1 (Text, Bild, 3 Spalten) / K-Table_1
Erzeugt am: 2016-07-22 11:45:49
zuletzt geändert am: 2016-07-22 11:45:49
von: ms$xu%pp

2e8a1c50ec91bf36f9d75ebbd4964171

614

TAFEL

Oplegstuk en spanelement

Omschrijving:

Oplegstuk en spanelement word aan een klant 
specifieke apparaat geschroefd of gelast en biedt 
de mogelijkheid om een wisselplaat middels 
spanbouten snel te bevestigen.

160500
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TAFEL

Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: Artikelnummer

Oplegstuk en spanelement
- gezwart 50 mm 60 mm 0,60 kg 2-160500

19,00 €
�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84



Bez: Modul Lochplatte / Basisträger
Name: Modul Lochplatte / Basisträger
Tag: Tabelle 1 (Text, Bild, 3 Spalten) / K-Table_1
Musterseite: Tabelle 1 (Text, Bild, 3 Spalten) / K-Table_1
Erzeugt am: 2016-07-22 11:45:49
zuletzt geändert am: 2018-05-02 16:49:21
von: ms$xu%pp

79a0c916ea1a4e3cba3227d80ca2756f

616

TAFEL

Segment rasterplaat

Omschrijving:

De segment rasterplaat is speciaal 
ontwikkeld voor het gebruik in combinatie 
met lasermachines. De opspanning 
met de segement rasterplaat biedt 
vele opspanmogelijklheden zoals de 
directe opname van verschillende 
opspangereedschappen. De rasterlijnen en 
systeemboringen zijn 50 mm. De segmnet 
rasterplaat wordt compleet met pasbouten 
en afstandstukken geleverd.

De rasterplaat worden gemaakt van 
S355J2+N Staal.

Het boringsraster biedt dankzij 
het 50 mm gatenpatroon flexibele 
opspanmogelijkheden. Door het in elkaar 
verschuiven van de opspandelen ontstaat 
een vlak en doorgaand opspanpatroon.

160231.1

160230 160231
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TAFEL

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) Gewicht: Artikelnummer

Segment rasterplaat
- blank 548 mm 498 mm 12 mm 21,20 kg 2-160230

262,00 €
�

Boringsraster met boringsraster
1366 mm 15,00 kg 2-160231

736,00 €
�

Boringsraster met boringsraster
1500 mm 16,00 kg 2-160232

639,00 €
�

Boringsraster met boringsraster
1682 mm 18,00 kg 2-160233

689,00 €
�

Boringsraster met boringsraster
2182 mm 24,00 kg 2-160234

789,00 €
�

Boringsraster met drie boringsrasters
1366 mm 25,20 kg 2-160231.1

774,00 €
�

Boringsraster met drie boringsrasters
1500 mm 27,00 kg 2-160232.1

1.316,00 €
�

Boringsraster met drie boringsrasters
1682 mm 30,00 kg 2-160233.1

1.632,00 €
�

Boringsraster met drie boringsrasters
2182 mm 41,00 kg 2-160234.1

1.042,00 €
�

Andere afmetingen op aanvraag leverbaar
·

�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84



Bez: Inhalt
Name: 
Tag: Kapitel Inhaltsverzeichnis / K-KapContents
Musterseite: Kapitel Inhaltsverzeichnis / K-KapContents
Erzeugt am: 2016-07-22 11:45:49
zuletzt geändert am: 2016-07-22 11:45:49
von: ms$xu%pp

dd9496fab2dfd5898e30ff1d4fee57aa

618

TAFELPOTEN
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TAFELPOTEN

Standaard poot 750
Pagina 622

Standaard poot 850
Pagina 622

Standaard poot 815
Pagina 622

Manchet voor tafelpoot
Pagina 622

Poot in hoogte verstelbaar 550-950
Pagina 624

Poot met bodemverankering 750
Pagina 625

Poot met bodemverankering 850
Pagina 625

Poot met bodemverankering 815
Pagina 625

Poot met zwenkwiel en rem 750
Pagina 626

Poot met zwenkwiel en rem 815
Pagina 626

Poot in hoogte verstelbaar met 
zwenkwiel en rem 600-900

Pagina 627
Hydraulische heftafel voor systeem 16
Pagina 628

Verbindingsframe voor 16 mm 
systeem

Pagina 629



Bez: Tischfüße Vorseite
Name: Tischfüße
Tag: Katalog Page Pos / K-PagePos
Musterseite: K-PagePos / K-PagePos
Erzeugt am: 2016-07-22 11:45:49
zuletzt geändert am: 2016-07-22 11:45:49
von: ms$xu%pp

77d3dede3daff1155552e83e7b354db3
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TAFELPOTEN

Tafelpoten

MONTEREN VAN 
TAFELPOTEN:

Per poot worden twee cilindrische schroeven in de 
montageplaat bevestigd. Hierna worden de poten 
vastgezet met een aandraaimoment van 150 Nm.

De schroeven zijn bij de levering inbegrepen.

Volg de instructies in de handleiding.

STANDAARD POOT

UITVOERINGEN

Bijzondere maten

Draaglast 
per poot: 
1.000 kg

Draaglast 
per poot: 
1.000 kg

Pagina 622

POOT IN HOOGTE VERSTELBAAR

UITVOERINGEN

Bijzondere maten
Draaglast 
per poot: 
1.000 kg

Pagina 624

POOT MET BODEMVERANKERING

UITVOERINGEN

Bijzondere maten
Draaglast 
per poot: 
1.000 kg

Pagina 625

POOT MET ZWENKWIEL EN REM

UITVOERINGEN

Bijzondere maten
Draaglast 
per poot: 
200 kg

Pagina 626

POOT IN HOOGTE VERSTELBAAR MET ZWENKWIEL EN REM

UITVOERINGEN

Bijzondere maten

Draaglast 
per poot: 
200 kg

Pagina 627

Tafelpoot niet voor Basic tafels.

750
850

550-950

750

750

600-900

160876.X

160879.X

160875.X

160858.X 160857.X

75
0 

m
m

85
0 

m
m

60
0-

90
0 

m
m

75
0 

m
m

75
0 

m
m

160877.X
55

0-
95

0 
m

m



621

TAFELPOTEN

DRAAGLAST PER POOT

Het maximaal aanbevolen draagvermogen per poot 
van het 16mm systeem bedraagt 200-1000kg voor 
alle tafels en pootuitvoering.

Wiskundig zijn hogere belastingen berekend, 
echter is een toelaatbare belasting berekend met 
een veiligheidsmarge.

Wanneer een hogere belasting benodigd is kan 
contact worden opgenomen met de fabrikant.

VOOR MAXIMALE VEILIGHEID:

toelaatbare belastingen:

Verticale werkrichting: 10 kN

1. ZESKANTSCHROEF

• met M16 draad
• met Borgring

2. MATERIAAL
• kokerprofiel 70x70 mm
• voor hogere stabiliteit
• poedergecoat

3. VERSTELBARE VOET
• Ø 70 mm
• voor optimale drukverdeling
• massief
• voor meer stabiliteit en nauwkeurigheid

4. DRAADSPINDEL
• met stabiele M16x1,5 fijne draad
• 40 mm fijninstelbaar
• met een moer te beveiligen

Sleutel 13

2.

3.

4.

1.

3.
4.

1.



Bez: Fuß Grundausstattung
Name: Fuß Grundausstattung
Tag: Tabelle 1 (Text, Bild, 3 Spalten) / K-Table_1
Musterseite: Tabelle 1 (Text, Bild, 3 Spalten) / K-Table_1
Erzeugt am: 2016-07-22 11:45:49
zuletzt geändert am: 2016-07-22 11:45:49
von: ms$xu%pp

f58f01b8b6e5c10c5466c5c0e97f4c67

622

c

40 mm

TAFELPOTEN

Standaard poot

Omschrijving:

De standaard poot heeft een elegant en functioneel 
ontwerp. Deze poot heeft een draagvermogen 
van minstens 1000 kg en is 40 mm in hoogte 
verstelbaar.

De manchetten voorkomen vervuiling van het 
schroefdraad. Tevens verhinderen de manchetten de 
kans dat (las)kabels blijven steken achter de poten, 
waardoor de laskabel minder snel beschadigd raakt.

161856 160859

160858.X 160857.X
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TAFELPOTEN

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) Gewicht: Artikelnummer

Standaard poot 750
- 40 mm in hoogte fijnverstelbaar 70 mm 70 mm 750 mm 6,10 kg 2-160858.X

46,00 €
�

Standaard poot 850
- 40 mm in hoogte fijnverstelbaar 70 mm 70 mm 850 mm 6,70 kg 2-160857.X

46,00 €
�

Andere afmetingen op aanvraag leverbaar
·

�

Standaard poot 815
- 50 mm in hoogte fijnverstelbaar
- Standaard Pootlengte voor Basic tafel

70 mm 70 mm 815 mm 6,50 kg 2-161856
46,00 €

�

Manchet voor tafelpoot
- geschikt voor standaard poot / bodemverankering Systeem 16
- voor poot in hoogte verstelbaar Systeem 22

75 mm 75 mm 100 mm 0,35 kg 2-160859
9,00 €

�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84



Bez: Fuß höhenverstellbar / Fuß mit Bodenverankerung
Name: Fuß höhenverstellbar / Fuß mit Bodenverankerung
Tag: Tabelle 4 (Doppelseite) / K-Table_4
Musterseite: Tabelle 4 (Doppelseite) / K-Table_4
Erzeugt am: 2016-07-22 11:45:49
zuletzt geändert am: 2016-07-22 11:45:49
von: ms$xu%pp

5560b728ce4272bbcc2bd6e453fd5e84
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c

40 mm

TAFELPOTEN

Poot in hoogte verstelbaar

Omschrijving:

De poot in hoogte verstelbaar heeft een bereik van 
550-950 mm en een draagvermogen van 1000 kg. 
Een tweede borgpen zorgt voor meer stabiliteit. 
Om af te stellen is de poot 40 mm in hoogte 
fijnverstelbaar.

160877.X 160859.1

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) Gewicht: Artikelnummer

Poot in hoogte verstelbaar 550-950
- 40 mm in hoogte fijnverstelbaar
- Tafelhoogte 650-1050 mm instelbaar

70 mm 70 mm 550-950 mm 7,00 kg 2-160877.X
92,00 €

�

Andere afmetingen op aanvraag leverbaar
·

�

Manchet voor tafelpoot
- voor poot in hoogte verstelbaar 65 mm 65 mm 100 mm 0,28 kg 2-160859.1

11,00 €
�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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c

50 mm

TAFELPOTEN

Poot met bodemverankering

Omschrijving:

De poot met bodemverankering heeft een 
elegant en functioneel ontwerp. Deze poot 
heeft een draagvermogen van minstens 
1000 kg en is 50 mm in hoogte verstelbaar. 
De bodemverankering maakt het mogelijk om 
de tafel met de vloer te verankeren waardoor de 
tafel stabieler staat.

160875.X 160868

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: Artikelnummer

Poot met bodemverankering 750
- 50 mm in hoogte fijnverstelbaar
- Andere afmetingen op aanvraag leverbaar

70 mm 70 mm 750 mm 8,30 kg 2-160875.X
98,00 €

�

Poot met bodemverankering 850
- 50 mm in hoogte fijnverstelbaar
- Andere afmetingen op aanvraag leverbaar

70 mm 70 mm 850 mm 9,30 kg 2-160873.X
98,00 €

�

Poot met bodemverankering 815
- 50 mm in hoogte fijnverstelbaar
- Standaard Pootlengte voor Basic tafel
- Andere afmetingen op aanvraag leverbaar

70 mm 70 mm 815 mm 9,10 kg 2-160874.X
98,00 €

�

Plaat voor bodemverankering
- Uitwisselbaar met de voetplaat van de standaard poot en de in hoogte verstelbare poot 130 mm 120 mm 2,50 kg 2-160868

·
�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84



Bez: Fuß auf Rollen / Fuß höhenverstellbar mit Rolle
Name: Fuß mit Lenkrolle und Feststellbremse / Fuß höhenverstell-
bar mit Lenkrolle und Feststellbremse
Tag: Tabelle 4 (Doppelseite) / K-Table_4
Musterseite: Tabelle 4 (Doppelseite) / K-Table_4
Erzeugt am: 2016-07-22 11:45:49
zuletzt geändert am: 2016-07-22 11:45:49
von: ms$xu%pp

c11d332ef8a8cef6c6cbaa6481a23019

626

c

40 mm

TAFELPOTEN

Poot met zwenkwiel en rem

Omschrijving:

De poot met zwenkwiel en rem geeft de tafel 
niet alleen stabiliteit, maar vooral flexibiliteit. De 
zwenkwielen maken het mogelijk om de tafel vrij 
te bewegen. Door middel van de rem is de tafel 
direct vast te zetten. De zwenkwielen hebben een 
draagvermogen van 200 kg en zijn 40 mm in hoogte 
fijnverstelbaar en de poot heeft een versterkte 
spindel.

160876.X 161855

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) Gewicht: Artikelnummer

Poot met zwenkwiel en rem 750
- 40 mm in hoogte fijnverstelbaar 70 mm 70 mm 750 mm 7,00 kg 2-160876.X

97,00 €
�

Poot met zwenkwiel en rem 815
- 50 mm in hoogte fijnverstelbaar
- Standaard Pootlengte voor Basic tafel

70 mm 70 mm 815 mm 7,50 kg 2-161855
97,00 €

�

Andere afmetingen op aanvraag leverbaar
·

�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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c

40 mm

TAFELPOTEN

Poot in hoogte verstelbaar met zwenkwiel en rem

Omschrijving:

De poot in hoogte verstelbaar met zwenkwiel 
en rem heeft een draagvermogen van 200 kg 
en is 40 mm in hoogte fijnverstelbaar.

160879.X

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) Gewicht: Artikelnummer

Poot in hoogte verstelbaar met zwenkwiel en rem 600-900
- 40 mm in hoogte fijnverstelbaar
- tafelhoogte 700-1000 mm instelbaar

70 mm 70 mm 600-900 mm 8,00 kg 2-160879.X
121,00 €

�

Andere afmetingen op aanvraag leverbaar
·

�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84



Bez: Hubbühne / Verbindungsrahmen
Name: Hubbühne / Verbindungsrahmen
Tag: Tabelle 4 (Doppelseite) / K-Table_4
Musterseite: Tabelle 4 (Doppelseite) / K-Table_4
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e5570806c5241d5a9f4e1f9aba6c7764

628

TAFELPOTEN

Hydraulische heftafel voor systeem 16

Omschrijving:

De heftafel biedt u de mogelijkheid om een zo 
ergonomisch mogelijke werkhoogte te creeëren 
in alle omstandigheden. De heftafel is dusdanig 
geconstrueerd dat zelfs bij onregelmatige belasting 
de heftafel toch stabiel blijft. 

Heftafels met een hoger draagvermogen bij 
bepaalde afmetingen van het blad zijn op aanvraag 
mogelijk.

De bediening en stroomvoorzieningskabels zijn 
3 meter. De basis hoogte van het hefplatform 
is de minimum hoogte. De maximale hoogte is 
afhankelijk van de basishoogte en de arbeidsslag.

Artikelnummer

Hydraulische heftafel voor systeem 16
- Voor prijzen en maten, wordt u verwezen naar het systeem 28.
Deze zijn overeenkomstig aan het 16 mm systeem. ·

�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84



629

c

a b

a1
b1

TAFELPOTEN

Verbindingsframe voor 16 mm systeem

Omschrijving:

Het verbindingsframe maakt een veelvoud aan 
opspanmogelijkheden mogelijk. In combinatie 
met een willekeurig tafelblad kan het frame met 
bouten op de fundatierail bevestigd worden om 
zo een snelle positie wisseling en nauwkeurige 
afstelling mogelijk te maken. Door het verbinden 
van meerdere verbindingsframes en rails laten 
de meest complexe constructies zich op efficiënte 
wijze samenstellen.

Artikelnummer

Verbindingsframe voor 16 mm systeem
- Voor prijzen en maten, wordt u verwezen naar het systeem 28.
Deze zijn overeenkomstig aan het 16 mm systeem. ·

�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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AANSLAGEN
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AANSLAGEN

Excentrische aanslag Ø 45
Pagina 632

Excentrische aanslag Ø 75 
met M10 draad

Pagina 632
Excentrische aanslag Ø 75
Pagina 632

Flex-aanslag 12x83 aluminium
Pagina 633

Flex-aanslag 12x78 Staal
Pagina 634

Flex-aanslag 24x78 Staal
Pagina 634

Flex-aanslag 12x97 Staal
Pagina 635

Flex-aanslag 24x97 Staal
Pagina 635

Universele aanslag 50 L
Pagina 636

Universele aanslag 80 L
Pagina 637

Universele aanslag 80 L
Pagina 638

Universele aanslag 115 L
Pagina 639

Universele aanslag 115 L
Pagina 639

Universele aanslag 115 L aluminium
Pagina 639

Universele aanslag 150 L
Pagina 640

Universele aanslag / Opspanbrug
Pagina 641

Universele aanslag 300 M
Pagina 642

Universele aanslag 500 M 
Pagina 642

Platte winkelhaak 250
Pagina 644

Graden instelsjabloon
Pagina 645



Bez: Exzenter-Anschlag / Flex-Anschlag Aluminium
Name: Exzenter-Anschlag / Flex-Anschlag Aluminium
Tag: Tabelle 4 (Doppelseite) / K-Table_4
Musterseite: Tabelle 4 (Doppelseite) / K-Table_4
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2e0587f7ab452e365cb13b04383265bd

632

AANSLAGEN

Excentrische aanslag

Omschrijving:

De excentrische aanslagen zijn uitermate geschikt 
om elementen door middel van een simpele 
draaibeweging geleidelijk af te stellen. Een ander 
voordeel van deze aanslagen is dat ze weinig 
plaats in nemen.

160403.N

160401.N 160402.N

= Krasbestendigheid = Bescherming tegen 
lasspetters = Corrosiebescherming

Ø: (o) MS: (d) Gewicht: Artikelnummer

Excentrische aanslag Ø 45
- genitreerd
- voor kleine tussenruimtes

45 mm 12 mm 0,13 kg 2-160401.N
13,00 €

�

Excentrische aanslag Ø 75 met M10 draad
- genitreerd
- voor massa aansluiting

75 mm 12 mm 0,38 kg 2-160402.N
17,00 €

�

Excentrische aanslag Ø 75
- genitreerd
- toepasbaar als steunpunt

75 mm 12 mm 0,39 kg 2-160403.N
16,00 €

�

MS=Materiaaldikte; � = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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a

b
d

f

d1

AANSLAGEN

Flex-aanslag 83 aluminium

Omschrijving:

De flex-aanslag aluminium is uitermate licht van 
gewicht en door het sleufgat zeer nauwkeurig 
te positioneren. Door de ronding aan een 
zijde is de aanslag in vele opstellingen te 
positioneren en biedt daarmee een veelvoud 
aan opspanmogelijkheden.

160412

= aluminium

Lengte: (a) Breedte: (b) MS: (d) WS: (d1) VB: (f) Gewicht: Artikelnummer

Flex-aanslag 12x83
- aluminium 83 mm 31 mm 12 mm 8 mm 50 mm 0,05 kg 2-160412

14,00 €
�

MS=Materiaaldikte; WS=Wanddikte; VB=Instelbereik; � = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84



Bez: Flex-Anschlag 76 / 97
Name: Flex-Anschlag Stahl
Tag: Tabelle 4 (Doppelseite) / K-Table_4
Musterseite: Tabelle 4 (Doppelseite) / K-Table_4
Erzeugt am: 2016-07-22 11:45:49
zuletzt geändert am: 2016-07-22 11:45:49
von: ms$xu%pp

ebd02595b8566ef59d2be3c0feaee911

634

a

b
d

f

d1

AANSLAGEN

Flex-aanslag 78 Staal

Omschrijving:

De flex-aanslag van staal is uitermate licht van 
gewicht en door het sleufgat zeer nauwkeurig te 
positioneren. Door de ronding aan een zijde is de 
aanslag in vele opstellingen te positioneren en biedt 
daarmee een veelvoud aan opspanmogelijkheden.

160415 160416

Lengte: (a) Breedte: (b) MS: (d) WS: (d1) VB: (f) Gewicht: Artikelnummer

Flex-aanslag 12x78
- verzinkt 78 mm 28 mm 12 mm 6 mm 50 mm 0,07 kg 2-160415

13,00 €
�

Flex-aanslag 24x78
- lange bouten vereist
- verzinkt

78 mm 28 mm 24 mm 6 mm 50 mm 0,13 kg 2-160416
18,00 €

�

MS=Materiaaldikte; WS=Wanddikte; VB=Instelbereik; � = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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a

b
d

f

d1

AANSLAGEN

Flex-aanslag 97 Staal

Omschrijving:

De flex-aanslag van staal is zeer sterk 
en door het sleufgat zeer nauwkeurig te 
positioneren. Door de ronding aan een zijde is 
de aanslag in vele opstellingen te positioneren 
en biedt daarmee een veelvoud aan 
opspanmogelijkheden.

160417 160418

Lengte: (a) Breedte: (b) MS: (d) WS: (d1) VB: (f) Gewicht: Artikelnummer

Flex-aanslag 12x97
- verzinkt 97 mm 24 mm 12 mm 4 mm 71 mm 0,08 kg 2-160417

23,00 €
�

Flex-aanslag 24x97
- lange bouten vereist
- verzinkt

97 mm 24 mm 24 mm 4 mm 71 mm 0,16 kg 2-160418
29,00 €

�

MS=Materiaaldikte; WS=Wanddikte; VB=Instelbereik; � = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84



Bez: Universal-Anschlag 50 L / 80 L
Name: Universal-Anschlag 50 L / 80 L
Tag: Tabelle 4 (Doppelseite) / K-Table_4
Musterseite: Tabelle 4 (Doppelseite) / K-Table_4
Erzeugt am: 2016-07-22 11:45:50
zuletzt geändert am: 2016-07-22 11:45:50
von: ms$xu%pp

430ae6e9cf741f13825b87d2c2b9bba7

636

a

b
d

AANSLAGEN

Universele aanslag 50 L

Omschrijving:

De universele aanslag 50 L is door de twee boringen 
stevig vast te zetten. Door het ontwerp van de 
universele aanslag is deze in krappe situaties te 
gebruiken.

160407

= Krasbestendigheid = Bescherming tegen 
lasspetters = Corrosiebescherming

Lengte: (a) Breedte: (b) MS: (d) Gewicht: Artikelnummer

Universele aanslag 50 L
- 2 systeemboringen
- genitreerd

50 mm 30 mm 12 mm 0,08 kg 2-160407.N
17,00 €

�

MS=Materiaaldikte; � = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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a

bd

AANSLAGEN

Universele aanslag 80 L

Omschrijving:

De universele aanslag 80 L is door de drie boringen 
stevig vast te zetten.

160408.N

= Krasbestendigheid = Bescherming tegen 
lasspetters = Corrosiebescherming

Lengte: (a) Breedte: (b) MS: (d) Gewicht: Artikelnummer

Universele aanslag 80 L
- 3 systeemboringen
- genitreerd

80 mm 30 mm 12 mm 0,16 kg 2-160408.N
19,00 €

�

MS=Materiaaldikte; � = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84



Bez: Universal-Anschlag 80 L / 115 L
Name: Universal-Anschlag 80 L / 115 L
Tag: Tabelle 4 (Doppelseite) / K-Table_4
Musterseite: Tabelle 4 (Doppelseite) / K-Table_4
Erzeugt am: 2016-07-22 11:45:50
zuletzt geändert am: 2018-05-02 16:28:20
von: ms$xu%pp

42d6b99214087f6275c211a21bfe33e1

638

a

b
d

AANSLAGEN

Universele aanslag 80 L

Omschrijving:

De universele aanslag 80 L is door het sleufgat 
zeer nauwkeurig te positioneren. De aanslag 
heeft een bereik van 0-50 mm. Door het 
ontwerp van de universele aanslag is deze in 
krappe situaties te gebruiken.

160410.N

= Krasbestendigheid = Bescherming tegen 
lasspetters = Corrosiebescherming

Lengte: (a) Breedte: (b) MS: (d) VB: (f) Gewicht: Artikelnummer

Universele aanslag 80 L
- genitreerd 80 mm 30 mm 12 mm 50 mm 0,07 kg 2-160410.N

26,00 €
�

MS=Materiaaldikte; VB=Instelbereik; � = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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a

bd

AANSLAGEN

Universele aanslag 115 L

Omschrijving:

De universele aanslag 115 L maakt door 
de combinatie van systeemboringen en 
een sleufgat (0-50 mm) vaste en variabele 
opspanmogelijkheden mogelijk. Bovendien is 
deze aanslag bijzonder goed geschikt bij het 
gebruik van prisma’s en adapters.

160420.A

160420.N 160420

= Krasbestendigheid = Schaalverdeling = Bescherming tegen 
lasspetters = Corrosiebescherming = aluminium

Lengte: (a) Breedte: (b) MS: (d) VB: (f) Gewicht: Artikelnummer

Universele aanslag 115 L
- genitreerd
- seriematig met aan beide zijden schaalverdeling

115 mm 30 mm 12 mm 50 mm 0,20 kg 2-160420.N
31,00 €

�

Universele aanslag 115 L
- gezwart 115 mm 30 mm 12 mm 50 mm 0,20 kg 2-160420

24,00 €
�

Universele aanslag 115 L
- aluminium 115 mm 30 mm 12 mm 50 mm 0,05 kg 2-160420.A

27,00 €
�

MS=Materiaaldikte; VB=Instelbereik; � = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84



Bez: Universal-Anschlag 150 L / Spannbrücke
Name: Universal-Anschlag 150 L / Spannbrücke
Tag: Tabelle 4 (Doppelseite) / K-Table_4
Musterseite: Tabelle 4 (Doppelseite) / K-Table_4
Erzeugt am: 2016-07-22 11:45:50
zuletzt geändert am: 2016-07-22 11:45:50
von: ms$xu%pp

1800a1df17d636bc7fdc4aece9dfa38c

640

a

bd

AANSLAGEN

Universele aanslag 150 L

Omschrijving:

De universele aanslag 150 L maakt door 
de combinatie van vaste boringen en een 
sleufgat (0-50 mm) zowel vaste en variabele 
opspanmogelijkheden mogelijk.

160422.N

= Krasbestendigheid = Schaalverdeling = Bescherming tegen 
lasspetters = Corrosiebescherming

Lengte: (a) Breedte: (b) MS: (d) VB: (f) Gewicht: Artikelnummer

Universele aanslag 150 L
- 3 systeemboringen
- genitreerd
- seriematig met aan beide zijden schaalverdeling

150 mm 35 mm 12 mm 50 mm 0,33 kg 2-160422.N
34,00 €

�

MS=Materiaaldikte; VB=Instelbereik; � = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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a

bd

AANSLAGEN

Universele aanslag / Opspanbrug

Omschrijving:

De universele aanslag kan ook als spanbrug 
ingezet worden. Er bevindt zich een extra 
boring in het midden van de aanslag om 
deze extra vast te klemmen.

160450.N

= Krasbestendigheid = Bescherming tegen 
lasspetters = Corrosiebescherming

Lengte: (a) Breedte: (b) Ø: (o) MS: (d) VB: (f) Gewicht: Artikelnummer

Universele aanslag / Opspanbrug
- 3 systeemboringen
- genitreerd

175 mm 35 mm 16 mm 12 mm 50 mm 0,40 kg 2-160450.N
37,00 €

�

MS=Materiaaldikte; VB=Instelbereik; � = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84



Bez: Universal-Anschlag 300 M / 500 M
Name: Universal-Anschlag 300 M / 500 M 
Tag: Tabelle 1 (Text, Bild, 3 Spalten) / K-Table_1
Musterseite: Tabelle 1 (Text, Bild, 3 Spalten) / K-Table_1
Erzeugt am: 2016-07-22 11:45:50
zuletzt geändert am: 2016-07-22 11:45:50
von: ms$xu%pp

a971e61db06fafb51550ad91340a8c25

642

a

bd

AANSLAGEN

Universele aanslag 300 M / 500 M

Omschrijving:

De universele aanslag 300 M / 500 M maakt 
door de combinatie van vaste boringen en een 
sleufgat (0-150 mm) zowel vaste en variabele 
opspanmogelijkheden mogelijk.

160425.N 160432.N



643

AANSLAGEN

= Krasbestendigheid = Schaalverdeling = Bescherming tegen 
lasspetters = Corrosiebescherming

Lengte: (a) Breedte: (b) MS: (d) VB: (f) Gewicht: Artikelnummer

Universele aanslag 300 M
- 7 systeemboringen
- genitreerd
- seriematig met schaalverdeling

300 mm 50 mm 12 mm 100 mm 1,08 kg 2-160425.N
39,00 €

�

Universele aanslag 500 M 
- 13 systeemboringen
- genitreerd
- seriematig met aan beide zijden schaalverdeling

500 mm 50 mm 12 mm 150 mm 1,85 kg 2-160432.N
59,00 €

�

MS=Materiaaldikte; VB=Instelbereik; � = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84



Bez: Flachwinkel 250 / Winkel-Einstellschablone
Name: Flachwinkel 250 / Winkel-Einstellschablone
Tag: Tabelle 4 (Doppelseite) / K-Table_4
Musterseite: Tabelle 4 (Doppelseite) / K-Table_4
Erzeugt am: 2016-07-22 11:45:50
zuletzt geändert am: 2016-07-22 11:45:50
von: ms$xu%pp

823c852ecfd3c57a8ac40664533f1598

644

a

b

c

d

AANSLAGEN

Platte winkelhaak 250

Omschrijving:

De platte winkelhaak is door de combinatie 
van boringen en een sleufgat vast en variabel 
verstelbaar. Over een lengte van 100 mm 
is de platte winkelhaak vrij verstelbaar. De 
tweezijdigheid levert een veelvoud aan 
opspanmogelijkheden op.

160444

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) MS: (d) Gewicht: Artikelnummer

Platte winkelhaak
- 5 systeemboringen
- gezwart

250 mm 188 mm 50 mm 12 mm 1,35 kg 2-160444
77,00 €

�

MS=Materiaaldikte; � = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84



645

a

b

AANSLAGEN

Graden instelsjabloon

Omschrijving:

Middels een gradenmeter kan een hoek 
in stappen van 10° of traploos van 0-90° 
worden ingesteld. De gradenmeter heeft een 
schaalverdeling van 1°.

160455.N

= Krasbestendigheid = Bescherming tegen 
lasspetters = Corrosiebescherming

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) Ø: (o) MS: (d) Gewicht: Artikelnummer

Graden instelsjabloon
- genitreerd
- inclusief 2x verbindingsstuk

130 mm 130 mm 5 mm 0,40 kg 2-160455.N
33,00 €

�

Verbindingsstuk
- gezwart 7 mm 22 mm 0,01 kg 2-160538

2,00 €
�

MS=Materiaaldikte; � = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84



Bez: Inhalt
Name: 
Tag: Kapitel Inhaltsverzeichnis / K-KapContents
Musterseite: Kapitel Inhaltsverzeichnis / K-KapContents
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zuletzt geändert am: 2016-07-22 11:45:50
von: ms$xu%pp

e5b6f24730b304f081841b8187a779dd
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SPANHAKEN

Aanslag- en winkelhaak 50 L
Pagina 648

Aanslag- en winkelhaak 90 X
Pagina 649

Aanslag- en winkelhaak 90 SL
Pagina 649

Aanslag- en winkelhaak 90 L
Pagina 650

Aanslag- en winkelhaak 90 L
Pagina 650

Aanslag- en winkelhaak 90 WL
Pagina 652

Aanslag- en winkelhaak 90 VL
Pagina 652

Aanslag- en winkelhaak 140 L
Pagina 653

Aanslag- en winkelhaak 150 L
Pagina 654

Gradenwinkelhaak 150
Pagina 655

Aanslag- en winkelhaak 300 G
Pagina 656

Aanslag- en winkelhaak 500 G
Pagina 657

Aanslag- en winkelhaak 250 GK links
Pagina 658

Aanslag- en winkelhaak 250 GK rechts
Pagina 658

Aanslag- en winkelhaak 500 GK links
Pagina 659

Aanslag- en winkelhaak 500 GK rechts
Pagina 659

Aanslag- en winkelhaak 250 G 
met draaibare hoek links

Pagina 660
Aanslag- en winkelhaak 250 G 
met draaibare hoek rechts

Pagina 660
Aanslag- en winkelhaak 750 GK links
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Aanslag- en winkelhaak 750 GK rechts
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SPANHAKEN

Aanslag- en winkelhaak 250 GK 
aluminium-titanium links

Pagina 664
Aanslag- en winkelhaak 250 GK 
aluminium-titanium rechts

Pagina 664
Aanslag- en winkelhaak 500 GK 
aluminium-titanium links

Pagina 664
Aanslag- en winkelhaak 500 GK 
aluminium-titanium rechts

Pagina 664

Aanslag- en winkelhaak 250 D
Pagina 666

Aanslag- en winkelhaak 500 D
Pagina 666

Aanslag- en winkelhaak 750 D
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Universele instelbare hoekaanslag 
klein

Pagina 668

Universele instelbare hoekaanslag 
groot

Pagina 669
Hoekverbinding gietijzer
Pagina 670

Opspanframe klein 150x100x50
Pagina 671

Opspanframe groot 300x200x50
Pagina 671
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plasmagenitreerd

Pagina 672
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Opspanblok 500x500x100 
plasmagenitreerd

Pagina 672
U-balk 100/100 plasmagenitreerd
Pagina 674

U-balk 200/100 plasmagenitreerd
Pagina 676

U-balk 100/100 aluminium-titanium
Pagina 678



Bez: Anschlag- und Spannwinkel 50 L / 90 X / 90 SL
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zuletzt geändert am: 2016-07-22 11:45:50
von: ms$xu%pp

6a1bf26278b425fe795416bd79e88fc1

648

c

a
b

d

SPANHAKEN

Aanslag- en winkelhaak 50 L

Omschrijving:

De aanslag- en winkelhaak 50 L kan als aanslag 
voor grote profielen ingezet worden. In combinatie 
met de winkelhaak (artikelnummer 160111.N) 
creëert u met deze aanslag- en winkelhaak een hoek 
van 90°.

160105.N

= Krasbestendigheid = Bescherming tegen 
lasspetters = Corrosiebescherming

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) MS: (d) Gewicht: Artikelnummer

Aanslag- en winkelhaak 50 L
- genitreerd 50 mm 30 mm 50 mm 12 mm 0,20 kg 2-160105.N

27,00 €
�

MS=Materiaaldikte; � = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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c

a

b

d

SPANHAKEN

Aanslag- en winkelhaak 90 X / 90 SL

Omschrijving:

De aanslag- en winkelhaak 90 X / 90 SL kan als 
aanslag voor grote profielen ingezet worden. Door 
de sleuf kan de aanslag als stop dienen of het 
werkstuk vastklemmen. In combinatie met andere 
aanslagen en winkelhaken creëert u een aanslag 
welke in hoogte verstelbaar is.

160108.N 160109.N

= Krasbestendigheid = Schaalverdeling = Bescherming tegen 
lasspetters = Corrosiebescherming

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) MS: (d) Gewicht: Artikelnummer

Aanslag- en winkelhaak 90 X
- genitreerd
- seriematig met aan beide zijden schaalverdeling

90 mm 30 mm 25 mm 12 mm 0,19 kg 2-160108.N
31,00 €

�

Aanslag- en winkelhaak 90 SL
- genitreerd
- seriematig met aan beide zijden schaalverdeling

90 mm 30 mm 40 mm 12 mm 0,21 kg 2-160109.N
33,00 €

�
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Bez: Anschlag- und Spannwinkel 90 L
Name: Anschlag- und Spannwinkel 90 L
Tag: Tabelle 1 (Text, Bild, 3 Spalten) / K-Table_1
Musterseite: Tabelle 1 (Text, Bild, 3 Spalten) / K-Table_1
Erzeugt am: 2016-07-22 11:45:50
zuletzt geändert am: 2016-07-22 11:45:50
von: ms$xu%pp

1cf7790529ef4830238736cd05114a2c

650

c

a

b

d

SPANHAKEN

Aanslag- en winkelhaak 90 L

Omschrijving:

De aanslag- en winkelhaak 90 L is als 
verstelbare winkelhaak te gebruiken door 
de combinatie van vaste boringen en een 
sleufgat. Door de aanslag- en winkelhaak 
50 L te combineren met de aanslagen- en 
winkelhak 90 SL (artikelnummer 160105.N 
en 160109.N) creëert u een aanslag die in 
hoogte verstelbaar is.

Verchroomde versie uitermate geschikt voor 
gebruik op meettafels daarnaast ook bij TIG 
lassen en Alumium verlassingen.

160110.C

160110.N 160110.A



651

SPANHAKEN

= Krasbestendigheid = Schaalverdeling = Bescherming tegen 
lasspetters = Corrosiebescherming = aluminium

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) MS: (d) Gewicht: Artikelnummer

Aanslag- en winkelhaak 90 L
- boring / sleufgat
- genitreerd
- seriematig met aan beide zijden schaalverdeling

90 mm 30 mm 90 mm 12 mm 0,31 kg 2-160110.N
43,00 €

�

Aanslag- en winkelhaak 90 L
- boring / sleufgat
- aluminium

90 mm 30 mm 90 mm 12 mm 0,11 kg 2-160110.A
49,00 €

�

Aanslag- en winkelhaak 90 L
- boring / sleufgat
- verchroomd, Levertijd circa 10 weken

90 mm 30 mm 90 mm 12 mm 0,31 kg 2-160110.C
·

�
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Bez: Anschlag- und Spannwinkel 90 WL / 90 VL / 140 L
Name: Anschlag- und Spannwinkel 90 WL / 90 VL / 140 L
Tag: Tabelle 4 (Doppelseite) / K-Table_4
Musterseite: Tabelle 4 (Doppelseite) / K-Table_4
Erzeugt am: 2016-07-22 11:45:50
zuletzt geändert am: 2016-07-22 11:45:50
von: ms$xu%pp

d42ef8b3add5481d510557534632d32f

652

c

a

b

d

SPANHAKEN

Aanslag- en winkelhaak 90 WL / 90 VL

Omschrijving:

De aanslag- en winkelhaak 90 WL is als 
verstelbare winkelhaak te gebruiken en is 
zeer flexiber door de combinatie van twee 
sleufgaten. De aanslag- en winkelhaak 90 WL
 kan gebruik worden als stop of om een werkstuk 
vast te klemmen.

De aanslag- en winkelhaak 90 VL 
(artikelnummer 160113.N) is als steun te 
gebruiken door de boringen aan beide zijde. 
Door een combinatie te maken met de aanslag- 
en winkelhaak 50 L (artikelnummer 160105.N) 
en / of de aanslag- en winkelhaak 90 SL 
(artikelnummer 160109.N) kan een in 
hoogteverstelbare steun gemaakt worden.

160111 160113.N

= Krasbestendigheid = Schaalverdeling = Bescherming tegen 
lasspetters = Corrosiebescherming

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) MS: (d) Gewicht: Artikelnummer

Aanslag- en winkelhaak 90 WL
- sleufgat / sleufgat
- genitreerd
- seriematig met aan beide zijden schaalverdeling

90 mm 30 mm 90 mm 12 mm 0,27 kg 2-160111.N
45,00 €

�

Aanslag- en winkelhaak 90 VL
- boring / boring
- genitreerd

90 mm 30 mm 90 mm 12 mm 0,34 kg 2-160113.N
43,00 €

�
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c

a
b

d

SPANHAKEN

Aanslag- en winkelhaak 140 L

Omschrijving:

De aanslag- en winkelhaak 140 L is als 
verstelbare winkelhaak te gebruiken door de 
combinatie van vaste boringen en een sleufgat.

160112.N

= Krasbestendigheid = Schaalverdeling = Bescherming tegen 
lasspetters = Corrosiebescherming

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) MS: (d) Gewicht: Artikelnummer

Aanslag- en winkelhaak 140 L
- 5 boringen en een sleufgat
- genitreerd
- seriematig met aan beide zijden schaalverdeling

90 mm 35 mm 140 mm 12 mm 0,51 kg 2-160112.N
51,00 €

�
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Bez: Anschlag- und Spannwinkel 150 L / Drehwinkel 
Name: Anschlag- und Spannwinkel 150 L / Drehwinkel
Tag: Tabelle 4 (Doppelseite) / K-Table_4
Musterseite: Tabelle 4 (Doppelseite) / K-Table_4
Erzeugt am: 2016-07-22 11:45:50
zuletzt geändert am: 2018-01-29 14:28:44
von: ms$xu%pp
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c

d

a

b

d

SPANHAKEN

Aanslag- en winkelhaak 150 L

Omschrijving:

Deze aanslag- en winkelhaak 150 L is door het 
sleufgat en boringen als verstelbare winkelhaak te 
gebruiken. Door het extra steunvlak is het mogelijk 
de winkelhaak ook als steun te gebruiken. Door de 
constructie van de aanslag- winkelhaak 150 L is deze 
uitermate geschikt voor grote en ware werkstukken.

160114.N

= Krasbestendigheid = Bescherming tegen 
lasspetters = Corrosiebescherming

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) MS: (d) Gewicht: Artikelnummer

Aanslag- en winkelhaak 150 L
- 6 systeemboringen / sleufgat
- genitreerd

90 mm 35 mm 150 mm 12 mm 0,65 kg 2-160114.N
53,00 €

�
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c

SPANHAKEN

Gradenwinkelhaak 150

Omschrijving:

Met de gradenwinkelhaak 90 is het mogelijk 
om hulpmiddelen in diverse hoeken op te 
spannen binnen een bereik van 180°. De 
gradenwinkelhaak is met twee snelspanbouten 
stevig te bevestigen.

160101.N

= Krasbestendigheid = Bescherming tegen 
lasspetters = Corrosiebescherming

Hoogte: (c) Ø: (o) MS: (d) Gewicht: Artikelnummer

Gradenwinkelhaak 150
- genitreerd 150 mm 150 mm 12 mm 1,80 kg 2-160101.N

71,00 €
�
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Bez: Anschlag- und Spannwinkel 300 G / 500 G
Name: Anschlag- und Spannwinkel 300 G / 500 G
Tag: Tabelle 4 (Doppelseite) / K-Table_4
Musterseite: Tabelle 4 (Doppelseite) / K-Table_4
Erzeugt am: 2016-07-22 11:45:50
zuletzt geändert am: 2016-07-22 11:45:50
von: ms$xu%pp
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656

c

a
b

d

SPANHAKEN

Aanslag- en winkelhaak 300 G

Omschrijving:

De aanslag- en winkelhaak 300 G is door de 
ondersteuningsstang als tafelverlenging voor 
middelzware elementen te gebruiken. De aanslag- 
en winkelhaak 300 G is vervaardigd uit GGG40 
waardoor het een hoge drukbelasting kent en met 
name bij zware werkstukken kan worden ingezet. 
Ook neemt de aanslag- en winkelhaak een deel van 
de warmte op die vrijkomt bij het lassen.

160162.N

= Krasbestendigheid = Bescherming tegen 
lasspetters = Corrosiebescherming

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) MS: (d) Gewicht: Artikelnummer

Aanslag- en winkelhaak 300 G
- aanslag links
- genitreerd

150 mm 49 mm 300 mm 12 mm 2,51 kg 2-160162.N
69,00 €

�

MS=Materiaaldikte; � = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84



657

c

a
b

d

SPANHAKEN

Aanslag- en winkelhaak 500 G

Omschrijving:

De aanslag- en winkelhaak 500 G is door de 
ondersteuningsstang als tafelverlenging voor 
middelzware elementen te gebruiken. De 
aanslag- en winkelhaak 500 G is vervaardigd uit 
GGG40 waardoor het een hoge drukbelasting 
kent en met name bij zware werkstukken kan 
worden ingezet. Ook neemt de aanslag- en 
winkelhaak een deel van de warmte op die 
vrijkomt bij het lassen.

160164.N

= Krasbestendigheid = Bescherming tegen 
lasspetters = Corrosiebescherming

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) MS: (d) Gewicht: Artikelnummer

Aanslag- en winkelhaak 500 G
- aanslag links
- genitreerd

195 mm 49 mm 500 mm 12 mm 4,56 kg 2-160164.N
95,00 €

�
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Bez: Anschlag- und Spannwinkel 250 GK / 500 GK
Name: Anschlag- und Spannwinkel 250 GK / 500 GK
Tag: Tabelle 4 (Doppelseite) / K-Table_4
Musterseite: Tabelle 4 (Doppelseite) / K-Table_4
Erzeugt am: 2016-07-22 11:45:50
zuletzt geändert am: 2016-07-22 11:45:50
von: ms$xu%pp
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658

c

a
b

SPANHAKEN

Aanslag- en winkelhaak 250 GK

Omschrijving:

De aanslag- en winkelhaak 250 GK heeft 5 vlakken 
welke voorzien zijn van een combinatie van 
boringen en sleufgaten. Hierdoor is een ongekend 
aantal opspanmogelijkheden mogelijk. De aanslag- 
en winkelhaak 250 GK is vervaardigd uit GGG40 
waardoor het een hoge drukbelasting kent en met 
name bij zware werkstukken kan worden ingezet. 
Ook neemt de aanslag- en winkelhaak 250 GK 
een deel van de warmte op die vrijkomt bij het 
lassen. De aanslag- en winkelhaak kan tevens als 
tafelverlenging worden gebruikt. Wij raden aan om 
deze aanslag- en winkelhaken per paar te bestellen, 
bestaande uit een linker en rechter uitvoering.

160124.N 160126.N

= Krasbestendigheid = Schaalverdeling = Bescherming tegen 
lasspetters = Corrosiebescherming

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) MS: (d) Gewicht: Artikelnummer

Aanslag- en winkelhaak 250 GK
- aanslag links
- genitreerd
- seriematig met schaalverdeling

145 mm 49 mm 250 mm circa 14 mm 2,10 kg 2-160124.N
94,00 €

�

Aanslag- en winkelhaak 250 GK
- aanslag rechts
- genitreerd
- seriematig met schaalverdeling

145 mm 49 mm 250 mm circa 14 mm 2,10 kg 2-160126.N
94,00 €

�
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c

a
b

SPANHAKEN

Aanslag- en winkelhaak 500 GK

Omschrijving:

De aanslag- en winkelhaak 500 GK heeft 5 vlakken 
welke voorzien zijn van een combinatie van 
boringen en sleufgaten. Hierdoor is een ongekend 
aantal opspanmogelijkheden mogelijk. De 
aanslag- en winkelhaak 500 GK is vervaardigd uit 
GGG40 waardoor het een hoge drukbelasting kent 
en met name bij zware werkstukken kan worden 
ingezet. Ook neemt de aanslag- en winkelhaak 
500 GK een deel van de warmte op die vrijkomt bij 
het lassen. De aanslag- en winkelhaak kan tevens 
als tafelverlenging worden gebruikt. Wij raden 
aan om deze aanslag- en winkelhaken per paar 
te bestellen, bestaande uit een linker en rechter 
uitvoering.

160134.N 160136.N

= Krasbestendigheid = Schaalverdeling = Bescherming tegen 
lasspetters = Corrosiebescherming

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) MS: (d) Gewicht: Artikelnummer

Aanslag- en winkelhaak 500 GK
- aanslag links
- genitreerd
- seriematig met schaalverdeling

195 mm 49 mm 500 mm circa 14 mm 5,30 kg 2-160134.N
143,00 €

�

Aanslag- en winkelhaak 500 GK
- aanslag rechts
- genitreerd
- seriematig met schaalverdeling

195 mm 49 mm 500 mm circa 14 mm 5,30 kg 2-160136.N
143,00 €

�

MS=Materiaaldikte; � = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84



Bez: Anschlag- und Spannwinkel 250 G mit Drehwinkel
Name: Anschlag- und Spannwinkel 250 G mit Drehwinkel
Tag: Tabelle 1 (Text, Bild, 3 Spalten) / K-Table_1
Musterseite: Tabelle 1 (Text, Bild, 3 Spalten) / K-Table_1
Erzeugt am: 2016-07-22 11:45:50
zuletzt geändert am: 2016-07-22 11:45:50
von: ms$xu%pp

0dba0d38a2cf8b07b0b082498b9b4a3d

660

c

a
b

SPANHAKEN

Aanslag- en winkelhaak 250 G met draaibare hoek

Omschrijving:

De aanslag- en winkelhaak 250 G is door de 
ondersteuningsstang als tafelverlenging voor 
middelzware elementen te gebruiken. De aanslag- 
en winkelhaak 250 G is vervaardigd uit GGG40 
waardoor het een hoge drukbelasting kent en met 
name bij zware werkstukken kan worden ingezet. 
Ook neemt de aanslag- en winkelhaak een deel van 
de warmte op die vrijkomt bij het lassen.

160161.N 160163.N



661

SPANHAKEN

= Krasbestendigheid = Schaalverdeling = Bescherming tegen 
lasspetters = Corrosiebescherming

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) MS: (d) Gewicht: Artikelnummer

Aanslag- en winkelhaak 250 G met draaibare hoek
- aanslag links
- gietijzer / plasmagenitreerd
- seriematig met schaalverdeling

145 mm 49 mm 250 mm circa 14 mm 2,16 kg 2-160161.N
96,00 €

�

Aanslag- en winkelhaak 250 G met draaibare hoek
- aanslag rechts
- gietijzer / plasmagenitreerd
- seriematig met schaalverdeling

145 mm 49 mm 250 mm circa 14 mm 2,16 kg 2-160163.N
96,00 €

�
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Bez: Anschlag- und Spannwinkel 750 GK
Name: Anschlag- und Spannwinkel 750 GK
Tag: Tabelle 1 (Text, Bild, 3 Spalten) / K-Table_1
Musterseite: Tabelle 1 (Text, Bild, 3 Spalten) / K-Table_1
Erzeugt am: 2016-07-22 11:45:50
zuletzt geändert am: 2018-01-22 14:54:14
von: ms$xu%pp
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662

c

a b

SPANHAKEN

Aanslag- en winkelhaak 750 GK

Omschrijving:

De aanslag- en winkelhaak 750 GK heeft 5 vlakken 
welke voorzien zijn van een combinatie van 
boringen en sleufgaten. Hierdoor is een ongekend 
aantal opspanmogelijkheden mogelijk. De aanslag- 
en winkelhaak 750 GK is vervaardigd uit GGG40 
waardoor het een hoge drukbelasting kent en met 
name bij zware werkstukken kan worden ingezet. 
Ook neemt de aanslag- en winkelhaak 750 GK 
een deel van de warmte op die vrijkomt bij het 
lassen. De aanslag- en winkelhaak kan tevens als 
tafelverlenging worden gebruikt. Wij raden aan om 
deze aanslag- en winkelhaken per paar te bestellen, 
bestaande uit een linker en rechter uitvoering.

Door de dubbele rij boringen kan deze 
gepositioneerd worden in een 25 mm raster en 
worden de opspanmogelijkheden verdubbeld.

De drievoudige sleuf zorgt voor extra stabiliteit en 
precisie bij het klemmen.

160146.N 160148.N
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SPANHAKEN

= Krasbestendigheid = Schaalverdeling = Bescherming tegen 
lasspetters = Corrosiebescherming

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) MS: (d) Gewicht: Artikelnummer

Aanslag- en winkelhaak 750 GK
- aanslag links
- genitreerd
- seriematig met schaalverdeling

200 mm 100 mm 750 mm circa 14 mm 8,30 kg 2-160146.N
245,00 €

�

Aanslag- en winkelhaak 750 GK
- aanslag rechts
- genitreerd
- seriematig met schaalverdeling

200 mm 100 mm 750 mm circa 14 mm 8,30 kg 2-160148.N
245,00 €

�
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Bez: Anschlag- und Spannwinkel Alu Titan
Name: Anschlag- und Spannwinkel Alu-Titan
Tag: Tabelle 1 (Text, Bild, 3 Spalten) / K-Table_1
Musterseite: Tabelle 1 (Text, Bild, 3 Spalten) / K-Table_1
Erzeugt am: 2016-07-22 11:45:50
zuletzt geändert am: 2016-07-22 11:45:50
von: ms$xu%pp
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c

a
b

SPANHAKEN

Aanslag- en winkelhaak aluminium-titanium

Omschrijving:

De aanslag- en winkelhaak GK alu-titaan wordt 
vervaardigd uit een legering van aluminium 
en titaan wat de aanslag- en winkelhaak 
lichter van gewicht en sterker maakt. Door de 
boringen en sleufgaten in de vijf zijden van 
de aanslag- winkelhaak zijn een groot aantal 
opspanmogelijkheden mogelijk.

Aluminium-titanium: Deze lichtgewichte en toch 
sterke materialen gebruiken we vanwege het 
gewicht dat de grote aanslag- en winkelhaken 
normaal hebben. De hardheid van genitreerd staal 
wordt echter niet gehaald. 

160138 160139

160120 160121
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SPANHAKEN

= Schaalverdeling = aluminium = Titanium

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) MS: (d) Gewicht: Artikelnummer

Aanslag- en winkelhaak 250 GK aluminium-titanium
- aanslag links
- seriematig met schaalverdeling

145 mm 49 mm 250 mm circa 14 mm 1,20 kg 2-160120
143,00 €

�

Aanslag- en winkelhaak 250 GK aluminium-titanium
- aanslag rechts
- seriematig met schaalverdeling

145 mm 49 mm 250 mm circa 14 mm 1,20 kg 2-160121
143,00 €

�

Aanslag- en winkelhaak 500 GK aluminium-titanium
- aanslag links
- seriematig met schaalverdeling

195 mm 49 mm 500 mm circa 14 mm 5,30 kg 2-160138
189,00 €

�

Aanslag- en winkelhaak 500 GK aluminium-titanium
- aanslag rechts
- seriematig met schaalverdeling

195 mm 49 mm 500 mm circa 14 mm 5,30 kg 2-160139
189,00 €

�
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Bez: Anschlag- und Spannwinkel 250 D / 500 D / 750 D
Name: Anschlag- und Spannwinkel 250 D / 500 D / 750 D
Tag: Tabelle 1 (Text, Bild, 3 Spalten) / K-Table_1
Musterseite: Tabelle 1 (Text, Bild, 3 Spalten) / K-Table_1
Erzeugt am: 2016-07-22 11:45:50
zuletzt geändert am: 2016-07-22 11:45:50
von: ms$xu%pp
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c

a b

SPANHAKEN

Aanslag- en winkelhaak 250 D / 500 D / 750 D

Omschrijving:

De aanslag- en winkelhaak 250 D / 500 D / 750 D
 heeft 5 vlakken welke voorzien zijn van een 
combinatie van boringen en sleufgaten. Hierdoor 
is een ongekend aantal opspanmogelijkheden 
mogelijk. De aanslag- winkelhaak kan tevens als 
tafelverlening worden gebruikt. Om de hoogste 
stabiliteit te bereiken, word de hoeken uit GGG40 
gietijzer vervaardigd.

160144.N

160140.N 160142.N
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SPANHAKEN

= Krasbestendigheid = Bescherming tegen 
lasspetters = Corrosiebescherming

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) MS: (d) Gewicht: Artikelnummer

Aanslag- en winkelhaak 250 D
- aanslag rechts
- genitreerd

200 mm 100 mm 250 mm circa 14 mm 6,60 kg 2-160140.N
193,00 €

�

Aanslag- en winkelhaak 500 D
- aanslag rechts
- genitreerd

200 mm 100 mm 500 mm circa 14 mm 11,50 kg 2-160142.N
249,00 €

�

Aanslag- en winkelhaak 750 D
- aanslag rechts
- genitreerd

200 mm 100 mm 750 mm circa 14 mm 16,40 kg 2-160144.N
322,00 €

�

MS=Materiaaldikte; � = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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e

SPANHAKEN

Universele instelbare hoekaanslag klein

Omschrijving:

De universele instelbare hoekaanslag kan in elke 
gewenste hoek tussen 10° en 150° per hele graad 
ingesteld worden. Het instellen geschiedt door 
middel van een sjabloon en zeskantsleutel welke 
worden meegeleverd.

160170.N

= Krasbestendigheid = Bescherming tegen 
lasspetters = Corrosiebescherming

SL: (e) Gewicht: Artikelnummer

Universele instelbare hoekaanslag klein
- genitreerd
- inclusief instelsjabloon

260 mm 3,40 kg 2-160170.N
249,00 €

�

SL=Pootlengten; � = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84



669

e

SPANHAKEN

Universele instelbare hoekaanslag groot

Omschrijving:

De universele hydromechanische klemming 
kan in iedere hoek worden ingesteld tussen 
0° en 225°. Het instellen gebeurt met behulp 
van een digitale gradenboog (welke niet 
wordt meegeleverd) en een zeskant sleutel. 
De zeskant sleutel heeft artikelnummer 
280852.1.

160171 280852.1

SL: (e) Gewicht: Artikelnummer

Universele instelbare hoekaanslag groot
- gezwart 250 mm 2,80 kg 2-160171

379,00 €
�

Zeskant sleutel 6
- geel 0,09 kg 2-280852.1

12,00 €
�

SL=Pootlengten; � = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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670

b a

c

SPANHAKEN

Hoekverbinding gietijzer

Omschrijving:

De hoekverbinding zorgt voor een diagonale 
tafelverlenging op de 45° hoeken waardoor meer 
werkruimte ontstaat. De hoekverbinding is zeer 
stabiel. Daarnaast is de hoekverbinding te gebruiken 
als prisma, opzetstuk of verbindingsstuk en met 
andere winkelhaken. De hoekverbinding biedt 
verbindings-, aanslag-, en opspanmogelijkheden 
aan 5 zijden.

Om de hoogste stabiliteit te bereiken, word de 
hoeken uit GGG40 gietijzer vervaardigd.

160190.N

= Krasbestendigheid = Bescherming tegen 
lasspetters = Corrosiebescherming

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) Gewicht: Artikelnummer

Hoekverbinding gietijzer
- genitreerd 100 mm 65 mm 100 mm 1,70 kg 2-160190.N

128,00 €
�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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c

b a

SPANHAKEN

Opspanframe klein

Omschrijving:

Het opspanframe biedt u de mogelijkheid 
verschillende elementen met elkaar te 
verbinden. Tevens kan de opspanframe ook 
als tafelverlenging gebruikt worden. Het 
opspanframe heeft in vijf zijden boringen in 
een raster van 50 mm. Hierdoor ontstaat een 
veelvoud aan opspanmogelijkheden. Door de 
combinatie van boringen en sleuven die het 
opspanframe kent is het variabel verstelbaar.

160300.N 160302.N

= Krasbestendigheid = Bescherming tegen 
lasspetters = Corrosiebescherming

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) Gewicht: Artikelnummer

Opspanframe klein
- aanslag rechts
- genitreerd

150 mm 100 mm 50 mm 2,10 kg 2-160300.N
128,00 €

�

Opspanframe klein
- aanslag links
- genitreerd

150 mm 100 mm 50 mm 2,10 kg 2-160301.N
128,00 €

�

Opspanframe groot
- genitreerd 300 mm 200 mm 50 mm 7,40 kg 2-160302.N

196,00 €
�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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672

c

a
b

SPANHAKEN

Opspanblok

Omschrijving:

Een opspanblok kan worden gebruikt als verlengstuk 
voor een opspantafel of als opbouw bovenop 
een lastafel. Een opspanblok kent hetzelfde 
gatenpatroon als bij een lastafel.

Door opspanblokken te combineren ontstaan 
ongekende opspanmogelijkheden. Om 
opspanblokken te plaatsen dienen speciale bouten 
gebruikt te worden (artikelnummer 160560.N) voor 
een extra stevige en veilige verbinding.
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SPANHAKEN

= Corrosiebescherming = Bescherming tegen 
lasspetters = Krasbestendigheid

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) MS: (d) Gewicht: plasmagenitreerd

Opspanblok 300x300x100
- 5-zijdig
- plasmagenitreerd

300 mm 300 mm 100 mm 12 mm circa 16 kg 2-160280.P
317,00 €

�

Opspanblok 400x200x200
- 5-zijdig
- plasmagenitreerd

400 mm 200 mm 200 mm 12 mm circa 25 kg 2-160272.P
483,00 €

�

Opspanblok 500x500x100
- 5-zijdig
- plasmagenitreerd

500 mm 500 mm 100 mm 12 mm circa 40 kg 2-160290.P
672,00 €

�

Andere afmetingen op aanvraag leverbaar ·
�

MS=Materiaaldikte; � = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84



Bez: Winkel U-Form 100/100
Name: Winkel U-Form 100/100
Tag: Tabelle 1.3.1 (Tischtabelle) / K-Table_1_3
Musterseite: Tabelle 1.3.1 (Tischtabelle) / K-Table_1_3_1
Erzeugt am: 2016-07-22 11:45:50
zuletzt geändert am: 2016-07-22 11:45:50
von: ms$xu%pp

ff07d941bd3ca54e6e01f313544e5a85

674

c

a

b

SPANHAKEN

U-balk 100/100

Omschrijving:

De U-vormige balk 100/100 is uitermate geschikt 
voor tafeluitbreiding, loodrechte constructies en 
een stevige verbinding tussen twee tafels. Door de 
vijf zijden zijn er diverse combinaties met andere 
hoeken mogelijk en is er een veelzijdigheid aan 
spanmogelijkheden. Om de U-balk te bevestigen 
dient u speciale verbindingsbouten te gebruiken 
(artikelnummer 160560.N).

Alle U-balken met een lengte langer dan 500 mm 
hebben achterop bevestigingsgaten om tafelpoten 
te monteren. 

Als tafelverlenging dient men bij balken met een 
lengte groter dan 1000 mm een poot te gebruiken 
ter ondersteuning.

Door de vijfzijdige boring en het optionele 
diagonale gatenpatroon zijn er vele mogelijke 
combinaties met andere hoeken en aanslagen.

De 50x50 mm rasterlijnen verhogen het 
oriëntatievermogen.

Afbeeldingen van iedere productgroep zijn te 
vinden op www.siegmund.com.
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SPANHAKEN

= Corrosiebescherming = Bescherming tegen 
lasspetters = Krasbestendigheid

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) MS: (d) Gewicht: plasmagenitreerd

U-balk 100x100x100 plasmagenitreerd 100 mm 100 mm 100 mm 12 mm circa 4,00 kg 2-160396.P
235,00 €

�

U-balk 500x100x100 plasmagenitreerd 500 mm 100 mm 100 mm 12 mm circa 15 kg 2-160360.P
330,00 €

�

U-balk 1000x100x100 plasmagenitreerd 1000 mm 100 mm 100 mm 12 mm circa 27 kg 2-160370.P
528,00 €

�

U-balk 1500x100x100 plasmagenitreerd 1500 mm 100 mm 100 mm 12 mm circa 39 kg 2-160380.P
642,00 €

�

U-balk 2000x100x100 plasmagenitreerd 2000 mm 100 mm 100 mm 12 mm circa 51 kg 2-160390.P
951,00 €

�

MS=Materiaaldikte; � = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84

Vanaf een afname van 5 stuks ook zonder nitrering beschikbaar Artikel wordt op bestelling geproduceerd.
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c

b

a

SPANHAKEN

U-balk 200/100

Omschrijving:

De U-vormige balk 200/100 (Zijwanden 200 mm) 
 is uitermate geschikt voor tafeluitbreiding, 
loodrechte constructies en een stevige verbinding 
tussen twee tafels. Door de vijf zijden zijn er 
diverse combinaties met andere hoeken mogelijk en 
is er een veelzijdigheid aan spanmogelijkheden. 
Om de U-balk te bevestigen dient u 
speciale verbindingsbouten te gebruiken 
(artikelnummer 160560.N).

Alle U-balken met een lengte langer dan 500 mm 
hebben achterop bevestigingsgaten om tafelpoten 
te monteren. 

Als tafelverlenging dient men bij balken met een 
lengte groter dan 1000 mm een poot te gebruiken 
ter ondersteuning.

Door de vijfzijdige boring en het optionele diagonale 
gatenpatroon zijn er vele mogelijke combinaties met 
andere hoeken en aanslagen.

De 50x50 mm rasterlijnen verhogen het 
oriëntatievermogen.

Afbeeldingen van iedere productgroep zijn te vinden 
op www.siegmund.com.
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SPANHAKEN

= Corrosiebescherming = Bescherming tegen 
lasspetters = Krasbestendigheid

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) MS: (d) Gewicht: plasmagenitreerd

U-balk 200x100x100 plasmagenitreerd 200 mm 100 mm 100 mm 12 mm circa 6,00 kg 2-160396.1.P
252,00 €

�

U-balk 500x200x100 plasmagenitreerd 500 mm 200 mm 100 mm 12 mm circa 22 kg 2-160360.1.P
418,00 €

�

U-balk 1000x200x100 plasmagenitreerd 1000 mm 200 mm 100 mm 12 mm circa 38 kg 2-160370.1.P
721,00 €

�

U-balk 1500x200x100 plasmagenitreerd 1500 mm 200 mm 100 mm 12 mm circa 55 kg 2-160380.1.P
952,00 €

�

U-balk 2000x200x100 plasmagenitreerd 2000 mm 200 mm 100 mm 12 mm circa 72 kg 2-160390.1.P
1.276,00 €

�

MS=Materiaaldikte; � = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84

Vanaf een afname van 5 stuks ook zonder nitrering beschikbaar Artikel wordt op bestelling geproduceerd.



Bez: Winkel U-Form 200/100 Alu-Titan
Name: Winkel U-Form 200/100 Alu-Titan
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Musterseite: Tabelle 1.3.1 (Tischtabelle) / K-Table_1_3_1
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05fd63b510f9e36ed80ac5ec4aae4ab1
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c

a

b

SPANHAKEN

U-balk 200/100 aluminium-titanium

Omschrijving:

De U-vormige balk 100/100 is uitermate geschikt 
voor tafeluitbreiding, loodrechte constructies en 
een stevige verbinding tussen twee tafels. Door de 
vijf zijden zijn er diverse combinaties met andere 
hoeken mogelijk en is er een veelzijdigheid aan 
spanmogelijkheden. Om de U-balk te bevestigen 
dient u speciale verbindingsbouten te gebruiken 
(artikelnummer 160560.N).

Alle U-balken met een lengte langer dan 500 mm 
hebben achterop bevestigingsgaten om tafelpoten 
te monteren. 

Als tafelverlenging dient men bij balken met een 
lengte groter dan 1000 mm een poot te gebruiken 
ter ondersteuning.

Door de vijfzijdige boring en het optionele 
diagonale gatenpatroon zijn er vele mogelijke 
combinaties met andere hoeken en aanslagen.

De 50x50 mm rasterlijnen verhogen het 
oriëntatievermogen.

Aluminium-titanium: Deze lichtgewichte en toch 
sterke materialen gebruiken we vanwege het 
gewicht dat de grote aanslag- en winkelhaken 
normaal hebben. De hardheid van genitreerd staal 
wordt echter niet gehaald. 

Afbeeldingen van iedere productgroep zijn te 
vinden op www.siegmund.com.
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SPANHAKEN

= Titanium = aluminium

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) MS: (d) Gewicht: aluminium

U-balk 500x100x100 aluminium-titanium 500 mm 100 mm 100 mm 12 mm circa 5,00 kg 3-160360.AT
·

�

U-balk 1000x100x100 aluminium-titanium 1000 mm 100 mm 100 mm 12 mm circa 9,00 kg 3-160370.AT
·

�

U-balk 1500x100x100 aluminium-titanium 1500 mm 100 mm 100 mm 12 mm circa 13 kg 3-160380.AT
·

�

U-balk 2000x100x100 aluminium-titanium 2000 mm 100 mm 100 mm 12 mm circa 18 kg 3-160390.AT
·

�

Andere afmetingen op aanvraag leverbaar ·
�

MS=Materiaaldikte; � = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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SPANBOUTEN
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SPANBOUTEN

Spanbouten

Snel en geoptimaliseerd

In enkele seconden te bevestigen en 
los te halen dankzij het geavanceerde 
mechanisme.

Snel opspannen door 
krachtstimulatie

Optimale gripergonomie: 
door voldoende afstand tussen de handgreep 
en het werkstuk eenvoudiger te bedienen

Geoptimaliseerde 
oppervlakte voor 
maximale grip

Oppervlakte van de boringen is geslepen 
voor maximale nauwkeurigheid

Het lichaam van de bout is vervaardigd 
uit gehard staal voor een maximale 
sterkte

Door de minimale interne wrijving is geen O-ring 
nodig, hierdoor is het niet mogelijk te klemmen bij 
vuile draadgaten. Indien nodig kan een O-ring gebruikt 
worden

Krachtversterking 
met minimale interne wrijving door vier kogels in 
een knie-hefboomconstructie. In veel gevallen is 
handmatig opspannen mogelijk.

Ø 6,7 mm kogels; groot contactoppervlak; drukpunt 
maximaal naar buiten verplaatst

Ondersteuning door drie ballen, waardoor 
een optimale krachtverdeling plaatsvindt!

Door de afschuining is het mogelijk kruislings op te 
spannen

Gepatenteerd mechanisme ter voorkoming van het 
vastlopen van de kogels
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SPANBOUTEN

AANDRAAIMOMENT (AM)
Het aandraaimoment beschrijft de kracht waarmee 
de bouten met behulp van momentsleutels vastgezet 
worden. Om een optimale spankracht te behalen, 
mag het aandraaimoment niet overschreden worden. 

De bouten worden zo geconstrueerd dat een 
gering aandraaimoment genoeg is om de hoogste 
spankracht te behalen. Hierdoor is eenvoudig 
opspannen met de hand mogelijk.

Maximaal AM bij 160510: ≤ 10 Nm

SCHUIFKRACHT (SK)
Bij de schuifkracht gaat het om de druk die 
uitgeoefend wordt op de dwarsdoorsnede van de 
bout, zoals op de bovenstaande foto zichtbaar is.

Maximale SK bij 160510: ≤ 55 kN

TREKKRACHT (ZK)
De zuigkracht is de kracht waarmee aan de 
gemonteerde bouten getrokken wordt.

Maximale ZK bij 160510: ≤ 10 kN

Deze video is 
te zien via 
onderstaande link:

www.siegmund.com/
V160510
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SPANBOUTEN

Snelspanbout

Omschrijving:

De gezwarte snelspanbout met vergrendeling is 
het ideale verbindingselement tussen de Siegmund 
bouwdelen. De snelspanbout wordt gekenmerkt 
door bijzonder grote kogels, waardoor een kleine 
oppervlaktedruk op de boringen ontstaat. De vierde 
kogel in het centrum vermindert de interne wrijving 
en versterkt de werking van het handwiel. Door de 
O-ringen kan de bout gemakkelijk worden schoon 
gehouden.

Deze bouten zijn NIET geschikt voor het koppelen 
van tafels en U-balken!

160510 160512

Lengte: (a) Ø: (o) Gewicht: SK: AM: ZK: Artikelnummer

Snelspanbout kort
- opspannen van 2 bouwdelen
- gezwart
- met schroefdop

53 mm 16 mm 0,08 kg 55,00 kN 10,00 Nm 10,00 kN 2-160510
29,00 €

�

Snelspanbout lang
- opspannen van 3 bouwdelen
- gezwart
- met schroefdop

65 mm 16 mm 0,10 kg 55,00 kN 10,00 Nm 10,00 kN 2-160512
35,00 €

�

SK=Schuifkracht; AM=Aandraaimoment; ZK=Trekkracht (TK); � = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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SPANBOUTEN

Spanbout universeel

Omschrijving:

De gezwarte kogelspanbout met vergrendeling 
is het ideale verbindingselement tussen de 
Siegmund bouwdelen. Het spanbereik van de 
spanbouten is 22-28 mm, voor de universele 
spanbouten 34-40 mm. De kogelspanbout 
wordt gekenmerkt door bijzonder grote kogels, 
waardoor een kleine oppervlaktedruk op de 
boringen ontstaat. De vierde kogel in het centrum 
vermindert de interne wrijving. 

De kop is voorzien van een binnenzeskantbout 
die met behulp van een zeskantsleutel 
(artikelnummer 280852.1) vastgezet kunnen 
worden.

Deze bouten zijn NIET geschikt voor het koppelen 
van tafels en U-balken!

160532 160533

Lengte: (a) Ø: (o) Gewicht: SK: AM: ZK: Artikelnummer

Spanbout universeel kort
- opspannen van 2 bouwdelen
- gezwart

59 mm 16 mm 0,11 kg 50,00 kN 10,00 Nm 10,00 kN 2-160532
30,00 €

�

Spanbout universeel lang
- opspannen van 3 bouwdelen
- gezwart

71 mm 16 mm 0,12 kg 50,00 kN 10,00 Nm 10,00 kN 2-160533
37,00 €

�

SK=Schuifkracht; AM=Aandraaimoment; ZK=Trekkracht (TK); � = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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SPANBOUTEN

Kogelspanbout vlak

Omschrijving:

De gezwarte kogelspanbout plat wordt gebruikt 
voor het vastzetten van klemmen waarbij de 
spanbout het op te spannen werkstuk niet in de 
weg mag zitten.

Ideaal voor een schroeftol met een 
aandraaimoment van maximaal 10 Nm.

Deze bouten zijn NIET geschikt voor het koppelen 
van tafels en U-balken!

160522 160523

Lengte: (a) Ø: (o) Gewicht: SK: AM: ZK: Artikelnummer

Kogelspanbout vlak kort
- opspannen van 2 bouwdelen
- gezwart

36 mm 16 mm 0,05 kg 55,00 kN 10,00 Nm 10,00 kN 2-160522
25,00 €

�

Kogelspanbout vlak lang
- opspannen van 3 bouwdelen
- gezwart

48 mm 16 mm 0,08 kg 55,00 kN 10,00 Nm 10,00 kN 2-160523
31,00 €

�

Draadeinde voor 160522
- verpakt per 10

2-169085
11,00 €

�

Draadeinde voor 160523
- verpakt per 10

2-169075
11,00 €

�

SK=Schuifkracht; AM=Aandraaimoment; ZK=Trekkracht (TK); � = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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Verzonken spanbout

Omschrijving:

De verzonken bout wordt gebruikt voor het 
vastzetten van klemmen waarbij de spanbout 
het op te spannen werkstuk niet in de weg mag 
zitten.

Deze bouten zijn NIET geschikt voor het koppelen 
van tafels en U-balken!

160528 160529

Lengte: (a) Ø: (o) Gewicht: SK: AM: ZK: Artikelnummer

Verzonken spanbout kort
- opspannen van 2 bouwdelen
- gezwart

31 mm 16 mm 0,04 kg 55,00 kN 10,00 Nm 3,00 kN 2-160528
24,00 €

�

Verzonken spanbout lang
- opspannen van 3 bouwdelen
- gezwart

43 mm 16 mm 0,05 kg 55,00 kN 10,00 Nm 3,00 kN 2-160529
29,00 €

�

SK=Schuifkracht; AM=Aandraaimoment; ZK=Trekkracht (TK); � = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84



Bez: Absteckbolzen / Verbindungsbolzen
Name: Absteckbolzen / Verbindungsbolzen
Tag: Tabelle 4 (Doppelseite) / K-Table_4
Musterseite: Tabelle 4 (Doppelseite) / K-Table_4
Erzeugt am: 2016-07-22 11:45:50
zuletzt geändert am: 2016-07-22 11:45:50
von: ms$xu%pp

f24788ce2b3821dfce43f8a91f02695b
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SPANBOUTEN

Pasbus

Omschrijving:

De pasbus dient voor onder andere het aanpassen 
van hoeken die slechts met spanbouten zijn 
bevestigd. Zo kunnen spanbouten op een 
economische manier worden vervangen. Bovendien 
kunnen er ook verschillende hoeken worden 
gevormd, bijvoorbeeld van 90° of 45° graden.

Op de foto is een voorbeeld te zien van gebruik met 
klant-sjablonen.

Deze bouten zijn NIET geschikt voor het koppelen 
van tafels en U-balken!

160540

Lengte: (a) Ø: (o) Gewicht: Artikelnummer

Pasbus
- gezwart 38 mm 16 mm 0,07 kg 2-160540

9,00 €
�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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Verbindingsbout

Omschrijving:

De verbindingsbouten, speciaal ontworpen om 
een grote bouwdelen voor langere tijd op te 
spannen, bijvoorbeeld tafels of U-balken. 

Met behulp van een zeskantsleutel en het 
vermogen van de bout om zichzelf te centreren, is 
het eenvoudig om de bout te bevestigen.

De verbindingsbout zorgt voor een robuuste 
montage, maarwordt afgeraden voor gebruik met 
sleufgaten.

160560.N 160561

= Krasbestendigheid = Bescherming tegen 
lasspetters = Corrosiebescherming

Lengte: (a) Ø: (o) Gewicht: SK: AM: ZK: Artikelnummer

Verbindingsbout kort
- verbinden van 2 bouwdelen
- genitreerd
- inclusief binnenzeskant

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

�

Verbindingsbout lang
- verbinden van 3 bouwdelen
- gezwart
- inclusief binnenzeskant

37 mm 16 mm 0,05 kg 50,00 kN 15,00 Nm 4,00 kN 2-160561
18,00 €

�

SK=Schuifkracht; AM=Aandraaimoment; ZK=Trekkracht (TK); � = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84



Bez: Ersatzteile Bolzen
Name: Ersatzteile für Bolzen
Tag: Tabelle 4 (Doppelseite) / K-Table_4
Musterseite: Tabelle 4 (Doppelseite) / K-Table_4
Erzeugt am: 2016-07-22 11:45:50
zuletzt geändert am: 2016-07-22 11:45:50
von: ms$xu%pp

0997bb5648937354e2aaf1609343a837
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SPANBOUTEN

Reservedelen voor bouten oude versie

Omschrijving:

Het verbindingsstuk is ontwikkeld voor toepassingen 
waarbij een afstand tussen twee delen benodigd is. 
De schroefverbinding vindt snel plaats door middel 
van spanbouten.

160539 169103

Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: Artikelnummer

Afstandsring voor magneetspanner
- gezwart 12 mm 21 mm 0,02 kg 2-160539

2,00 €
�

Reservedelen voor bouten oude versie
- 10x 169008, 10x 169009, 5x 169074 0,02 kg 2-169103

2,00 €
�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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Bez: Magnetspannbolzen
Name: Magnetspannbolzen
Tag: Tabelle 1 (Text, Bild, 3 Spalten) / K-Table_1
Musterseite: Tabelle 1 (Text, Bild, 3 Spalten) / K-Table_1
Erzeugt am: 2016-07-22 11:45:50
zuletzt geändert am: 2016-07-22 11:45:50
von: ms$xu%pp

2b4b58b9d381b7636d14a99d2f8c253f

692

SPANBOUTEN

Magnetische spanbout

Omschrijving:

De magnetische spanbout maakt het mogelijk 
snel te spannen zonder vastzetten van bouten of 
het gebruik van hulpmiddelen. De magnetische 
spanbout voorkomt veel spanningsdruk en is 
hiermee uitermate geschikt bij kleine en /of dunne 
werkstukken.

160740.2 160539

160740 160740.1
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= aluminium

Lengte: (a) Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: Artikelnummer

Magnetische spanbout 34
- Aslengte 25 mm
- aluminium

34 mm 16 mm 0,02 kg 2-160740
12,00 €

�

Magnetische spanbout 46
- Aslengte 50 mm
- aluminium

46 mm 16 mm 0,03 kg 2-160740.1
14,00 €

�

Magnetische spanbout 58
- Aslengte 75 mm
- aluminium

58 mm 16 mm 0,04 kg 2-160740.2
16,00 €

�

Afstandsring voor magneetspanner
- gezwart 12 mm 21 mm 0,02 kg 2-160539

2,00 €
�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84



Bez: Inhalt
Name: 
Tag: Kapitel Inhaltsverzeichnis / K-KapContents
Musterseite: Kapitel Inhaltsverzeichnis / K-KapContents
Erzeugt am: 2016-07-22 11:45:50
zuletzt geändert am: 2016-07-22 11:45:50
von: ms$xu%pp

7a453700a60a9414ebf61bd090b993ac
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Professional Spanklem
Pagina 698

Professional Spanklem 45°/90°
Pagina 700

Professional Snelspanklem
Pagina 702

Spanklem met buis
Pagina 704

Pijpklem universeel
Pagina 706

Basic spanklem
Pagina 708

Spindel met draadbus en prisma
Pagina 709

Prisma voor spanklemmen
Pagina 710

Prisma voor spanklemmen
Pagina 710

Prisma voor spanklemmen
Pagina 710

Duo prisma Ø 25
Pagina 711

Duo prisma Ø 25
Pagina 711

Duo prisma Ø 25
Pagina 711

Drukring rond voor spanklemmen
Pagina 712

Drukring rond voor spanklemmen
Pagina 712

Drukring rond voor spanklemmen
Pagina 712

Drukring onbewerkt voor 
spanklemmen

Pagina 712



Bez: Zwingen Vorseiten
Name: Zwingen
Tag: Katalog Page Pos / K-PagePos
Musterseite: K-PagePos / K-PagePos
Erzeugt am: 2016-07-22 11:45:50
zuletzt geändert am: 2016-07-22 11:45:50
von: ms$xu%pp

ca198cf3274b2a5565286578aa7fec55
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SPANKLEMMEN & OVERIGE TOEBEHOREN

Spanklemmen & Overige toebehoren

Deze video is 
te zien via 
onderstaande link:

gezwart / genitreerd Roestvaststaal Polyamide

gezwart / genitreerd aluminium Polyamide

gezwart / 
genitreerd

Roestvaststaal Polyamide

Alle onderdelen voor de 160610 zijn te vinden op pagina 699. Prisma's voor spanklemmen zijn te vinden op pagina 710; 711; 712.

160634.1
90 mm

160634.3
75 mm

160632
200 mm

160637
100 mm

160662

160656 160656.E 160656.PAØ 25

160617

www.siegmund.com/
V160610

160643
150 mm

160660 160660.E 160660.PA

160650 160650.A 160650.PAØ 25

Ø 20

160618.1
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Alle onderdelen voor de 160610 zijn te vinden op pagina 699. Prisma's voor spanklemmen zijn te vinden op pagina 710; 711; 712.

gezwart / genitreerd Roestvaststaal Polyamide

gezwart / genitreerd aluminium Polyamide

gezwart / 
genitreerd

Roestvaststaal Polyamide

Alle onderdelen voor de 160601 zijn te vinden op pagina 705. Prisma's voor spanklemmen zijn te vinden op pagina 710; 711; 712.

160653

160617.4
160634.1

90 mm
160634.3

75 mm

160643
150 mm

160642
200 mm

Ø 25

Ø 20

Ø 25

160650 160650.A 160650.PA

160660 160660.E 160660.PA

160656 160656.E 160656.PA

160618.1



183046d61f72fa119001292c8b169419
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Professional Spanklem

Omschrijving:

De Professional spanklem maakt het mogelijk snel en 
eenvoudig krachtige klemmingen te realiseren in elke 
gewenste positie zowel in hoogte als breedte van allerlei 
werkstukken. De afmetingen van de horizontale steunen 
bedragen 20x10 mm. De afmetingen van de verticale 
steunen bedragen 20x13 mm. Verder is de verticale steun 
gehard.

De prisma van de spanklem is uitwisselbaar om elke 
gewenste klemming te kunnen bewerkstelligen. De 
diverse prisma's vindt u op pagina 710.

Een lange levensduur wordt gegarandeerd door het 
gezwarte materiaal, daarnaast kunnen alle onderdelen 
los besteld worden en door het handwiel aan het 
gietijzeren kruis is het mogelijk de klem snel en 
eenvoudig in hoogte te verstellen.

160610 160610.S

Standaard uitvoering maximale belasting: Gewicht: Artikelnummer

Professional Spanklem
2,5 kN 1,20 kg 2-160610

52,00 €
�

Professional Spanklem speciale afmetingen 2-160610.S
·

�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84

Standaard uitvoering 160610:  
bestaat uit 1x 160634.3, 1x 160643, 1x 160632, 1x 160618.1, 1x 160617, 1x 160662, 1x 160656

19
5 

m
m

Tr 12x3

160656

35-125 mm
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160634.3 160643 160632 160618.1 160617 160662

Reserve-onderdelen, speciale afmetingen en toebehoren voor een persoonlijke configuratie
Draadspindel
- voor 160610, 160630, 160620, 160601, 160604
- trapeziumdraad 12 x 3 mm

75 mm
�

90 mm
�2-160634.3

9,00 €
2-160634.1

11,00 €
Horizontale steun
- voor 160610, 160601
- zonder bus 160618.1, deze is separaat bestelbaar

150 mm
�2-160643

9,00 €
Verticale steun
- voor 160610, 160620

200 mm
�2-160632

13,00 €
Draadbus
- voor 160610, 160601
- trapeziumdraad 12 x 3 mm voor 16 mm spindels
- gezwart

15 mm

�2-160618.1
5,00 €

Kruis van gietijzer
- voor 160606, 160610
- zonder handwiel

42 mm
�2-160617

17,00 €
Handwiel voor kruis van gietijzer
- voor 160606, 160610, 160630

17 mm
�2-160662

6,00 €
� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84



e234483e6b75db12b6eadbc4652d91fc
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SPANKLEMMEN & OVERIGE TOEBEHOREN

Professional Spanklem 45°/90°

Omschrijving:

De vario spanklem 45°/90° vervangt de standaard 
spanklem en is traploos verstelbaar in elke gewenste 
hoek, binnen een hoek van 360°.

De prisma's zijn eenvoudig te verwisselen, 
voorbeelden van prisma's vindt u op pagina 710.

Net als de standaard klem is ook hier gebruik 
gemaakt van een 20x13 mm vlakstaal en zijn de 
onderdelen gezwart.

Het handwiel aan het kruis maakt het mogelijk de 
klem snel en eenvoudig in hoogte te verstellen.

160630 160630.S

Standaard uitvoering maximale belasting: Gewicht: Artikelnummer

Professional Spanklem
2,5 kN 0,75 kg 2-160630

49,00 €
�

Professional Spanklem speciale afmetingen 2-160630.S
·

�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84

Standaard uitvoering 160630:  
bestaat uit 1x 160634.1, 1x 160633, 1x 169108, 1x 160617.2, 1x 160662, 1x 169109, 1x 160656

Tr 12x3

160656

19
5 

m
m

360°
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160634.1 160633 169108 160617.2 160662 169109

Reserve-onderdelen, speciale afmetingen en toebehoren voor een persoonlijke configuratie
Draadspindel
- voor 160610, 160630, 160620, 160601, 160604
- trapeziumdraad 12 x 3 mm

75 mm
�

90 mm
�2-160634.3

9,00 €
2-160634.1

11,00 €
Verticale steun
- voor 160630

200 mm
�2-160633

14,00 €
Draadgeleidespindel
- voor 160630

36 mm
�2-169108

2,00 €
Kruis van gietijzer
- voor 160630
- zonder handwiel

44 mm
�2-160617.2

17,00 €
Handwiel voor kruis van gietijzer
- voor 160606, 160610, 160630

17 mm
�2-160662

6,00 €
Schijf voor kruis van gietijzer
- voor 160630
- met verzonken schroef M6x20

10 mm
�2-169109

3,00 €
� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84



162ecaa400b9b2d7bb792ac88702b2f6
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Professional Snelspanklem

Omschrijving:

Met de Professional snelspanklem kunt u werkstukken 
snel en krachtig spannen. Door de karteling is het 
mogelijk de kracht eenvoudig in te stellen. De 
steunen zijn eveneens vervaardigd uit 20x10 mm. en 
20x13 mm vlakstaal.

Deze klemmen zijn het best te gebruiken in 
combinatie met plasmagenitreerde tafels.

160606 160606.S

Standaard uitvoering maximale belasting: Gewicht: Artikelnummer

Professional Snelspanklem
2,5 kN 0,90 kg 2-160606

67,00 €
�

Professional Snelspanklem speciale afmetingen 2-160606.S
·

�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84

Standaard uitvoering 160606:  
bestaat uit 1x 160637, 1x 160632.1, 1x 160617, 1x 160662

14
5 

m
m

70-125 mm
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160637 160632.1 160617 160662

Reserve-onderdelen, speciale afmetingen en toebehoren voor een persoonlijke configuratie
Horizontale steun met snelspanklem
- voor 160606

100 mm
�2-160637

44,00 €
Verticale steun
- voor 160606

150 mm
�2-160632.1

12,00 €
Kruis van gietijzer
- voor 160606, 160610
- zonder handwiel

42 mm
�2-160617

17,00 €
Handwiel voor kruis van gietijzer
- voor 160606, 160610, 160630

17 mm
�2-160662

6,00 €
� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84



f732c9cc0abba7e4194eea0befc73500
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Spanklem met buis

Omschrijving:

De snelspanklemmen met buis maken het spannen 
en klemmen van werkstukken in elke gewenste 
positie mogelijk. De horizontale en verticale 
steunen kunnen naar wens in verschillende 
afmetingen worden besteld om de klem nog 
meer naar wens aan te kunnen passen.

Een lange levensduur wordt gewaarborgd door 
het feit dat alle onderdelen zijn gezwart. Alle 
onderdelen zijn los leverbaar.

Uitstekend voor het lichte werk 
(zie maximale klemkracht).

160601 160601.S

Standaard uitvoering maximale belasting: Gewicht: Artikelnummer

Spanklem met buis
1,5 kN 1,00 kg 2-160601

49,00 €
�

Spanklem met buis speciale afmetingen 2-160601.S
·

�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84

Standaard uitvoering 160601:  
bestaat uit 1x 160634.3, 1x 160643, 1x 160642, 1x 160618.1, 1x 160617.4, 1x 160653, 1x 160656

Tr 12x3

160656

20
0 

m
m

35-125 mm
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160634.3 160643 160642 160618.1 160617.4 160653

Reserve-onderdelen, speciale afmetingen en toebehoren voor een persoonlijke configuratie
Draadspindel
- voor 160610, 160630, 160620, 160601, 160604
- trapeziumdraad 12 x 3 mm

75 mm
�

90 mm
�2-160634.3

9,00 €
2-160634.1

11,00 €
Horizontale steun
- voor 160610, 160601
- zonder bus 160618.1, deze is separaat bestelbaar

150 mm
�2-160643

9,00 €
Verlengbuis
- voor 160601

200 mm
�2-160642

5,00 €
Draadbus
- voor 160610, 160601
- trapeziumdraad 12 x 3 mm voor 16 mm spindels
- gezwart

15 mm

�2-160618.1
5,00 €

Kruis van gietijzer
- voor 160601
- zonder handwiel

50 mm
�2-160617.4

17,00 €
Stelring
- voor 160601, 160604 �2-160653

3,00 €
� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84



2757666a08c44f86f6b727dc6a5d8468
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Basic snelspanklem met ronde buis universeel

Omschrijving:

De draaibare spindel in de snelspanklem met ronde buis 
maakt het mogelijk een hoek van ongeveer + / - 42° 
flexibel op te spannen. De snelspanklem met ronde buis 
combineert de voordelen van normale snelspanklemmen 
met die van 45° of 90°. Er kan zowel recht als schuin 
opgespannen worden, het gevolg hiervan is dat er veel 
nieuwe mogelijkheden en een variabel klembereik 
ontstaat.

De horizontale buis is in te stellen op een bereik van 
150 mm en maakt een variabel klembereik mogelijk in 
combinatie met de draaibare spindel. De lengte van de 
verticale buis is 150 mm. 

De prisma is uitwisselbaar met diverse andere prisma’s 
(materialen). Passende prisma’s vindt u op pagina 710. 

Een lange levensduur wordt gegarandeerd door 
het gezwarte materiaal, daarnaast kunnen alle 
onderdelen vervangen worden. Om een verticale buis 
te monteren wordt gebruik gemaakt van de stelring 
(artikelnummer 160653).

160604 160604.S

Standaard uitvoering maximale belasting: Gewicht: Artikelnummer

Pijpklem universeel
0,6 kN 0,80 kg 2-160604

52,00 €
�

Pijpklem universeel speciale afmetingen 2-160604.S
·

�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84

Standaard uitvoering 160604:  
bestaat uit 1x 160634.1, 1x 160678, 1x 160677, 1x 160679, 1x 160653, 1x 160656

± 42°

90 mm

160656

160653

45-135 mm

15
0 

m
m

360°
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160634.1 160678 160677 160679 160653

Reserve-onderdelen, speciale afmetingen en toebehoren voor een persoonlijke configuratie
Draadspindel
- voor 160610, 160630, 160620, 160601, 160604
- trapeziumdraad 12 x 3 mm

75 mm
�

90 mm
�2-160634.3

9,00 €
2-160634.1

11,00 €
Horizontale ronde buis
- voor 160604 150 mm

�

speciale 
afmetingen

�

2-160678
19,00 €

2-160678.S
·

Verlengbuis
- voor 160604
- Kan ook als horizontale steun gebruikt worden

150 mm
�

speciale 
afmetingen

�

2-160677
13,00 €

2-160677.S
·

Spindelborgring
- voor 160604

28 mm
�2-160679

5,00 €
Stelring
- voor 160601, 160604 �2-160653

3,00 €
� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84



Bez: Basic Schraubzwinge / Kurzspindel
Name: Basic Schraubzwinge / Kurzspindel
Tag: Tabelle 4 (Doppelseite) / K-Table_4
Musterseite: Tabelle 4 (Doppelseite) / K-Table_4
Erzeugt am: 2016-07-22 11:45:51
zuletzt geändert am: 2016-07-22 11:45:51
von: ms$xu%pp

51beff391946ed13029ab69e32c0a064
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100 mm

Tr 12x3

160656

19
5 

m
m

SPANKLEMMEN & OVERIGE TOEBEHOREN

Basic spanklem

Omschrijving:

De Basic spanklem is een eenvoudige en stabiele 
klem. De afstand tussen het werkstuk en klem wordt 
door middel van draaien overbrugd. de mogelijkheid 
om prisma's uit te wisselen is ook bij deze klem 
mogelijk, voorbeelden van deze prisma's vindt u op 
pagina 710.

160620

Breedte: (b) Hoogte: (c) maximale 
belasting Gewicht: Artikelnummer

Basic spanklem
- gezwart 128 mm 200 mm 2,5 kN 0,95 kg 2-160620

41,00 €
�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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Spindel

Omschrijving:

De draadbus kan door middel van een 
moersleutel of zeskantsleutel in hoogte worden 
versteld. De pasbus aan de draadspindel past in 
de boringen van de 16 mm. tafel en kan zeer 
nauwkeurig worden afgesteld door het 
trapeziumvormig schroefdraad. Het is eveneens 
mogelijk de prisma’s te vervangen door 
polyamide- of gezwarte prisma’s..

160666 160618

Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: Artikelnummer

Spindel met draadbus en prisma
- gezwart
- trapeziumdraad 12 x 3 mm

75 mm 0,10 kg 2-160666
20,00 €

�

Draadbus
- gezwart
- trapeziumdraad 12 x 3 mm

10 mm 19 mm 0,01 kg 2-160618
10,00 €

�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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710

SPANKLEMMEN & OVERIGE TOEBEHOREN

Prisma voor spanklemmen

Omschrijving:

Het prisma voor spanklemmen is het hulpmiddel 
om tijdbesparend en effectief te werken. Het prisma 
voor spanklemmen is zowel geschikt voor ronde als 
rechthoekige pijpen.
Door het kogelscharnier wordt een gelijkmatige druk 
uitgeoefend op het te klemmen materiaal en kan 
het zowel op ronde als vlakke materialen gebruikt 
worden.

Verwijderen en plaatsen van de spanklem is 
eenvoudig en zonder gebruik van gereedschappen.

Het prisma is in verschillende materiaalsoorten 
verkrijgbaar. 
Polyamide wordt ingezet om kraswerking 
teverminderen, roestvaststaal ter voorkoming van 
roestvorming.

160656.PA

160656 160656.E

= Polyamide

Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: Artikelnummer

Prisma voor spanklemmen
- gezwart / genitreerd
- voor spindel met trapeziumdraad 12x3mm

14 mm 25 mm 0,02 kg 2-160656
7,00 €

�

Prisma voor spanklemmen
- Roestvaststaal
- voor spindel met trapeziumdraad 12x3mm

14 mm 25 mm 0,02 kg 2-160656.E
10,00 €

�

Prisma voor spanklemmen
- Polyamide
- voor spindel met trapeziumdraad 12x3mm

14 mm 25 mm 0,01 kg 2-160656.PA
7,00 €

�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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120°

SPANKLEMMEN & OVERIGE TOEBEHOREN

Duo prisma Ø 25 voor spanklemmen

Omschrijving:

De duo prisma valt op door zijn dubbele functie. 
Het 
duo-prisma is te gebruiken voor alle 16 mm. 
boringen en spanklemmen. De hoek van 120° 
biedt een stevige ondergrond voor alle ronde 
pijpen.

Deze prisma is in de uitvoering polymide en kan 
worden gebruikt bij krasgevoelige oppervlakten.

Het prisma polyamide is alleen geschikt voor 
gebruik als prisma voor schroefklemmen.

160650.A

160650 160650.PA

= Polyamide = aluminium

Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: Artikelnummer

Duo prisma Ø 25
- gezwart / genitreerd
- voor spindel met trapeziumdraad 12x3mm
- Zonder O-ring

19 mm 25 mm 0,04 kg 2-160650
10,00 €

�

Duo prisma Ø 25
- Polyamide
- voor spindel met trapeziumdraad 12x3mm
- Zonder O-ring

19 mm 25 mm 0,01 kg 2-160650.PA
10,00 €

�

Duo prisma Ø 25
- aluminium
- voor spindel met trapeziumdraad 12x3mm
- Zonder O-ring

19 mm 25 mm 0,01 kg 2-160650.A
12,00 €

�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84



Bez: Druckteller rund für Schraubzwingen
Name: Druckteller rund für Schraubzwingen
Tag: Tabelle 1 (Text, Bild, 3 Spalten) / K-Table_1
Musterseite: Tabelle 1 (Text, Bild, 3 Spalten) / K-Table_1
Erzeugt am: 2016-07-22 11:45:51
zuletzt geändert am: 2016-07-22 11:45:51
von: ms$xu%pp

e1a20a79488bfcc32d262af9d44c364a
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SPANKLEMMEN & OVERIGE TOEBEHOREN

Drukring rond voor spanklemmen

Omschrijving:

De drukring voor spanklemmen is speciaal 
ontwikkeld voor het spannen van hoeken of 
inkepingen. Door de ronde vorm wordt het werkstuk 
snel en nauwkeurig vastgezet. 

De uitwisseling vindt zonder hulpmiddelen of het 
vastbouten plaats. 

De drukring is eenvoudig van de spanklem te 
verwijderen en vervolgens te reinigen. Tevens 
is de drukring in verschillende materiaalsoorten 
verkrijgbaar. Polyamide wordt ingezet om 
kraswerking teverminderen, roestvaststaal ter 
voorkoming van roestvorming.

160660.PA 160661

160660 160660.E
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SPANKLEMMEN & OVERIGE TOEBEHOREN

= Polyamide

Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: Artikelnummer

Drukring rond voor spanklemmen
- gezwart
- voor spindel met trapeziumdraad 12x3mm

13 mm 20 mm 0,02 kg 2-160660
7,00 €

�

Drukring rond voor spanklemmen
- Roestvaststaal
- voor spindel met trapeziumdraad 12x3mm

13 mm 20 mm 0,02 kg 2-160660.E
10,00 €

�

Drukring rond voor spanklemmen
- Polyamide
- voor spindel met trapeziumdraad 12x3mm

13 mm 20 mm 0,01 kg 2-160660.PA
8,00 €

�

Drukring onbewerkt voor spanklemmen
- gezwart
- trapeziumdraad 12 x 3 mm
- aan klantspecifieke wensen aan te passen

25 mm 25 mm 0,07 kg 2-160661
12,00 €

�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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PRISMA'S & UITGAVEN
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PRISMA'S & UITGAVEN

Vario prisma Ø 50 90°/120° 
met schroefbare schacht

Pagina 718
Vario prisma Ø 50 90°/120° 
met schroefbare schacht
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Vario prisma Ø 50 90°/120° 
met schroefbare schacht

Pagina 718
Prisma Ø 80 120° 
met schroefbare schacht
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Prisma Ø 80 120° 
met schroefbare schacht
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Prisma Ø 80 120° 
met schroefbare schacht
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Prisma-uitbreiding 50
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Prisma-uitbreiding 100
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Prisma-uitbreiding
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Speciale schroef
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Schroef onderlegstuk Ø 50
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Oplegset 7-delig
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Spankegel 
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Ondersteuning in hoogte verstelbaar
 met schaalverdeling
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PRISMA'S & UITGAVEN

Prisma's & Uitgaven

Alle prisma's van het 16 mm systeem hebben een 
schroefbare hals, die wanneer nodig losgehaald 
kan worden.

Bij de levering van een prisma wordt een 
schroefbare hals en een speciale schroef 
meegeleverd.

Prisma

Wisselplaat

Speciale schroef

OF:

Prisma

Schroefbare schacht

Wisselplaat

VARIO PRISMA Ø 50 90° / 120°

UITVOERINGEN

gezwart
aluminium
Polyamide

Pagina 718

PRISMA Ø 80 120°

UITVOERINGEN

gezwart / genitreerd
aluminium
Polyamide

Pagina 719

PRISMA-UITBREIDING

Deze kan snel en eenvoudig op alle 
prisma's gemonteerd worden.

Pagina 720

Gebruik

160645.1

90°/120°

160652.1

120°

50
 m

m

10
0 

m
m

160649.1160649.2 160649

10
 m

m
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PRISMA'S & UITGAVEN

MET SCHACHT IN DE BORING
De prisma met schroefbare schacht kan 
toegepast worden voor alle boringen in het 16 
mm systeem en biedt een stabiel oppervlak 
voor buizen.

ZONDER SCHACHT OP DE TAFEL
Alle prisma's in het 16 mm systeem kunnen zonder 
schroefbare hals gebruikt worden en zijn met het 
positioneren niet afhankelijk van de draadgaten.

MET PRISMA-UITBREIDING
Als het nodig is kan een prisma-uitbreiding 
opgeschroefd worden. Deze maakt het mogelijk om 
in combinatie met een afstandhouder en schijf voor 
afstandhouder verschillende hoogten te bereiken.
In combinatie met de schroef is een continue 
positionering mogelijk.

Zie de oplegset (artikelnummer 160821) of het 
schroef onderlegstuk (artikelnummer 160822).

Deze video is 
te zien via 
onderstaande link:

www.siegmund.com/
V160645
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90/120°

c

PRISMA'S & UITGAVEN

Vario prisma Ø 50 90°/120° met schroefbare schacht

Omschrijving:

De vario prisma Ø 50 is bekend om zijn 
veelzijdigheid. Door de hoeken van 90° en 120° 
is de prisma te gebruiken voor zowel ronde als 
vierkante voorwerpen. De vario prisma is geschikt 
voor ronde pijpen tot Ø 80 mm.

De prisma met ingeschroefde schacht kan in de 
boringen vastgezet worden. Door middel van het 
verwijderen van de schacht uit de prisma is het 
mogelijk deze onafhankelijk van het gatenpatroon 
op welk gewenst plek op de tafel te positioneren. 
Indien noodzakelijk kan de werkhoogte van de 
prisma d.m.v. een prisma verlengering verhoogd 
worden.

Deze prisma is in de uitvoering polyamide en kan 
worden gebruikt bij kras-gevoelige oppervlakken.

160645.1.PA 160641

160645.1 160645.1.A

= aluminium = Polyamide

Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: Artikelnummer

Vario prisma Ø 50 90°/120° met schroefbare schacht
- gezwart
- M10 schroefdraad voor bijvoorbeeld prisma-uitbreiding (artikelnummer 160649)

20 mm 50 mm 0,21 kg 2-160645.1
31,00 €

�

Vario prisma Ø 50 90°/120° met schroefbare schacht
- aluminium
- M10 schroefdraad voor bijvoorbeeld prisma-uitbreiding (artikelnummer 160649)

20 mm 50 mm 0,07 kg 2-160645.1.A
42,00 €

�

Vario prisma Ø 50 90°/120° met schroefbare schacht
- Polyamide
- M10 schroefdraad voor bijvoorbeeld prisma-uitbreiding (artikelnummer 160649)

20 mm 50 mm 0,03 kg 2-160645.1.PA
40,00 €

�

Vario prisma Ø 50 90°/120° zonder basis
- gezwart
- prisma kan door bouten bevestigd worden

35 mm 50 mm 0,39 kg 2-160641
32,00 €

�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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120°

c

PRISMA'S & UITGAVEN

Prisma Ø 80 120° met schroefbare schacht

Omschrijving:

De prisma Ø 80 valt op door zijn functionaliteit 
en ergonomische ontwerp. De prisma is 
universeel toepasbaar en bijzonder geschikt voor 
alle 16 mm. boringen. Door de hoek van 120° is 
de prisma uitermate geschikt voor grotere pijpen 
met een diameter tot 120 mm.

De prisma met ingeschroefde schacht kan in de 
boringen vastgezet worden. Door middel van 
het verwijderen van de schacht uit de prisma 
is het mogelijk deze onafhankelijk van het 
gatenpatroon op welk gewenst plek op de tafel 
te positioneren. Indien noodzakelijk kan de 
werkhoogte van de prisma d.m.v. een prisma 
verlengering verhoogd worden.

Deze prisma is in de uitvoering polyamide 
en kan worden gebruikt bij kras-gevoelige 
oppervlakken.

160652.1.PA

160652.1 160652.1.A

= aluminium = Polyamide

Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: Artikelnummer

Prisma Ø 80 120° met schroefbare schacht
- gezwart / genitreerd
- M10 schroefdraad voor bijvoorbeeld prisma-uitbreiding (artikelnummer 160649)

30 mm 80 mm 0,77 kg 2-160652.1
34,00 €

�

Prisma Ø 80 120° met schroefbare schacht
- aluminium
- M10 schroefdraad voor bijvoorbeeld prisma-uitbreiding (artikelnummer 160649)

30 mm 80 mm 0,77 kg 2-160652.1.A
52,00 €

�

Prisma Ø 80 120° met schroefbare schacht
- Polyamide
- M10 schroefdraad voor bijvoorbeeld prisma-uitbreiding (artikelnummer 160649)

30 mm 80 mm 0,77 kg 2-160652.1.PA
52,00 €

�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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a

PRISMA'S & UITGAVEN

Prisma-uitbreiding

Omschrijving:

De prisma-uitbreiding kan snel en stevig op 
alle prisma's geschroefd worden en maakt het 
mogelijk om in combinatie met een oplegset 
(artikelnummer 160821) in verschillende hoogten 
te positioneren.

Met het schroef-onderlegstuk 
(artikelnummer 160822) is traploze 
positionering mogelijk.

Door het draadeinde kan de prisma verlenging 
worden gekoppeld aan andere verlengstukken 
of bevestigd worden aan een klantspecifieke 
constructie.

160649 160649.0

160649.1 160649.2

Lengte: (a) Ø: (o) Gewicht: Artikelnummer

Prisma-uitbreiding 50
- gezwart 50 mm 16 mm 0,08 kg 2-160649.1

15,00 €
�

Prisma-uitbreiding 100
- gezwart 100 mm 16 mm 0,15 kg 2-160649.2

19,00 €
�

Prisma-uitbreiding
- gezwart 10 mm 16 mm 0,02 kg 2-160649

6,00 €
�

Speciale schroef
- voor prisma’s van het 16 mm systeem 10 mm 16 mm 0,02 kg 2-160649.0

6,00 €
�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84

Alle delen die men aanvraagd kunnen desgewenst in Aluminium of Polyamide mogelijk.
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PRISMA'S & UITGAVEN

Schroef onderlegstuk

Omschrijving:

Het schroefonderlegstuk dient als 
uitbreiding van een prisma. Met het 
schroefonderlegstuk kan de prisma op 
hoogte worden gebracht. De maximale 
hoogte ligt tussen de 55 mm en 75 mm.

160822

Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: Artikelnummer

Schroef onderlegstuk Ø 50
- gezwart 55-75 mm 50 mm 0,71 kg 2-160822

28,00 €
�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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c

PRISMA'S & UITGAVEN

Oplegset 7-delig

Omschrijving:

De gezwarte opbouwset maakt het mogelijk 
om zowel vaste als ook in hoogte variabele 
opbouwvlakken te creëren. Deze 7-delige 
opbouwset bestaat uit een toren en 6 ringen.
De opbouwschijven kunnen gebruikt worden om 
hoogteverschillen van 1-60 mm te compenseren. 
Om de gewenste hoogte zo precies mogelijk 
te bereiken kunt u de kleinste ring van 1 mm 
gebruiken.
De maten zijn op de ringen aangegeven. Door de 
o-ringen laat de opbouw zich makkelijk en precies 
afstellen.
Bovendien is de opbouwset te gebruiken met het 
16 mm systeem.
Doordat de opbouwelementen zijn voorzien van 
10 mm inwendige schroefdraad is het mogelijk 
om klantspecifieke gereedschappen, bouwdelen of 
prisma’s te plaatsen.

160821.2

160821 160821.1

Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: Artikelnummer

Oplegset 7-delig
- gezwart 65 mm 25 mm 0,17 kg 2-160821

32,00 €
�

Opbouwtoren
- gezwart 65 mm 25 mm 0,09 kg 2-160821.1

16,00 €
�

Set ringen
- Deze set bevat de volgende ringen:
1 / 2 / 3 / 5 mm
10 / 20 mm

25 mm 0,08 kg 2-160821.2
16,00 €

�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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c

PRISMA'S & UITGAVEN

Spankegel

Omschrijving:

De spankegel heeft een conische vorm die het 
mogelijk maakt om snel en eenvoudig vierkante 
en ronde buizen op te spannen tot een diameter 
van < 45 mm.

160670

Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: Artikelnummer

Spankegel 
- gezwart / genitreerd 40 mm 45 mm 0,26 kg 2-160670

13,00 €
�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84

Alle delen die men aanvraagd kunnen desgewenst in Aluminium of Polyamide mogelijk.
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724

a

PRISMA'S & UITGAVEN

Ondersteuning in hoogte verstelbaar

Omschrijving:

De in hoogte verstelbare steun met schaal biedt 
een solide ondersteuningsoppervlak en kan worden 
gebruikt in alle boorgaten van het systeem.

De hoogte kan traploos worden aangepast in het 
bereik van 20 – 105 mm door de stelring en de 
borgmoer te regelen. Door de fijne schaal kan 
de hoogte nauwkeurig op de millimeter worden 
ingesteld.

Leverbaar vanaf  01.04.2019.

160824
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PRISMA'S & UITGAVEN

Lengte: (a) Ø: (o) Gewicht: Artikelnummer

Ondersteuning in hoogte verstelbaar
- met schaalverdeling 125 mm 40 mm 0,33 kg 2-160824

35,00 €
�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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SNELSPANINRICHTINGEN & ADAPTER
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SNELSPANINRICHTINGEN & ADAPTER

Verticale spanner met adapter
Pagina 728

Horizontale spanner met adapter
Pagina 729

Adapter met gatenpatroon Ø 48 / 15
 voor snelspanner

Pagina 730
Adapter onbewerkt Ø 48 / 15 
voor snelspanner

Pagina 730
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728

40-75 mm

3-28 mm

SNELSPANINRICHTINGEN & ADAPTER

Verticale spanner met adapter

Omschrijving:

De verticale spanner met adapter is te gebruiken 
bij alle 16 mm boringen. Door de spanklem 
te combineren met een universele aanslag 
(artikelnummer 160420.N) ontstaan meerder 
toepassingsmogelijkheden.

De adapter kan worden vervangen. Voor andere 
afmetingen, zie pagina 730.

Meer Quick-Change-klemmen vindt u op internet 
op www.siegmund.com

160705 009082

Gewicht: Artikelnummer

Verticale spanner met adapter
- Adapter 160715 0,95 kg 2-160705

34,00 €
�

Verticale spanner
0,39 kg 2-009082

22,00 €
�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84



729

60-75 mm

35 mm

SNELSPANINRICHTINGEN & ADAPTER

Horizontale spanner met adapter

Omschrijving:

De horizontale spanner met adapter is te 
gebruiken bij alle 16 mm boringen. Door de 
spanklem te combineren met een universele 
aanslag (artikelnummer 160420.N) ontstaan 
meerdere toepassingsmogelijkheden.

De adapter kan worden vervangen. Voor andere 
afmetingen, zie pagina 730.

Meer Quick-Change-klemmen vindt u op internet 
op www.siegmund.com

160710 009083

Gewicht: Artikelnummer

Horizontale spanner met adapter
- Adapter 160715 0,91 kg 2-160710

37,00 €
�

Horizontale spanner
0,40 kg 2-009083

25,00 €
�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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730

c
d

SNELSPANINRICHTINGEN & ADAPTER

Adapter met gatenpatroon / Adapter onbewerkt

Omschrijving:

De adapter met gatenpatroon is universeel en 
bij alle 16 mm boringen toepasbaar. Een uiterste 
nauwkeurigheid wordt bereikt door de O-ringen.

160715 160720

Hoogte: (c) Ø: (o) MS: (d) Gewicht: Artikelnummer

Adapter met gatenpatroon Ø 48 / 15
- voor snelspanner
- gezwart

22 mm 48 mm 15 mm 0,20 kg 2-160715
12,00 €

�

Adapter onbewerkt Ø 48 / 15
- voor snelspanner
- gezwart

22 mm 48 mm 15 mm 0,25 kg 2-160720
12,00 €

�

MS=Materiaaldikte; � = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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Bez: Inhalt
Name: 
Tag: Kapitel Inhaltsverzeichnis / K-KapContents
Musterseite: Kapitel Inhaltsverzeichnis / K-KapContents
Erzeugt am: 2016-07-22 11:45:51
zuletzt geändert am: 2016-07-22 11:45:51
von: ms$xu%pp

05b1db190b58202cc917f3e1a6a69f37

732

OVERIGE TOEBEHOREN
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OVERIGE TOEBEHOREN

Sub Table Box voor systeem 16
Pagina 734

Toebehorenwagen
Pagina 736

Onderdelenwand
Pagina 737

Module voor onderdelenwand 
met hulzen

Pagina 738

Afschermingswand
Pagina 739

Borstel Ø 17 met beschermkap
Pagina 740

Standaard voor laspistool
Pagina 741

Zeskant sleutel 4
Pagina 742

Massa-aansluiting Komfort
Pagina 743

Standaard bankschroef 100 
voor systeem 16

Pagina 744
Premium bankschroef 100 
voor systeem 16 / 22 / 28

Pagina 744
Standaard bankschroef 125 
voor systeem 16 / 22 / 28

Pagina 744

Premium bankschroef 125 
voor systeem 16 / 22 / 28

Pagina 744
Hijsoog met bevestigingsplaat 700 kg 
draaglast

Pagina 746
Hijsoog genitreerd
Pagina 746



Bez: ST Box
Name: Sub Table Box
Tag: Tabelle 1 (Text, Bild, 3 Spalten) / K-Table_1
Musterseite: Tabelle 1 (Text, Bild, 3 Spalten) / K-Table_1
Erzeugt am: 2018-01-29 10:55:59
zuletzt geändert am: 2018-01-29 10:56:28
von: michi

281c56b98c1c56f119ce97b5d03e3dd3

734

a

b

c

OVERIGE TOEBEHOREN

Sub Table Box

Omschrijving:

Met de Siegmund ST Box heb je gereedschap altijd 
bij de hand. Creëer opslagruimte en organiseer uw 
lastafel. 

De ST Box kan worden geladen met een maximum 
van ongeveer 100 kg. Elke lade heeft een 
maximale belasting van ongeveer 50 kg.

De volledig gesloten koffer beschermt de inhoud 
van de laden tegen vuil en lasspetters. 

Ongeacht de grootte van de tafel of de ribbels, 
kan de ST Box aan elke Siegmund-lastafel worden 
bevestigd.

Bij levering ontvangt u een montagehandleiding. 
Na de montage kunt u de ST Box eenvoudig aan de 
lastafel bevestigen. 

004210 004215

004200 004205

160900 161900
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Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) Gewicht: Artikelnummer

Sub Table Box voor systeem 16
- gelakt 630 mm 510 mm 420 mm 34,76 kg 2-160900

267,00 €
�

Sub Table Box voor Systeem 16 Basic
- gelakt 630 mm 510 mm 420 mm 34,53 kg 2-161900

267,00 €
�

Lade 60 mm
590 mm 400 mm 60 mm 7,10 kg 2-004200

108,00 €
�

Lade 120 mm
590 mm 400 mm 120 mm 8,70 kg 2-004205

124,00 €
�

Lade 180 mm
590 mm 400 mm 180 mm 9,10 kg 2-004210

133,00 €
�

Lade 240 mm
590 mm 400 mm 240 mm 9,50 kg 2-004215

142,00 €
�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84



Bez: Werkzeugwagen / Werkzeugwand
Name: Werkzeugwagen / Werkzeugwand
Tag: Tabelle 4 (Doppelseite) / K-Table_4
Musterseite: Tabelle 4 (Doppelseite) / K-Table_4
Erzeugt am: 2016-07-22 11:45:51
zuletzt geändert am: 2016-07-22 11:45:51
von: ms$xu%pp

c1a409890be950e6a76db564abe22b9e

736

b

a

c

OVERIGE TOEBEHOREN

Toebehorenwagen

Omschrijving:

De toebehorenwagen biedt genoeg plaats voor 
uw Siegmund toebehoren. Het grote oppervlak 
van de wagen maakt hem overzichtelijk en de 
toebehoren binnen handbereik. Door de wielen is 
de toebehorenwagen snel te transporteren naar de 
werkplek.

160910

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) Gewicht: Artikelnummer

Toebehorenwagen
- gelakt
- Totale gewicht 240kg

555 mm 560 mm 680 mm 30,00 kg 2-160910
459,00 €

�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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ab

c

OVERIGE TOEBEHOREN

Onderdelenwand

Omschrijving:

Met de onderdelenwand zijn de Siegmund 
onderdelen altijd eenvoudig voorhanden. Het 
is mogelijk de onderdelenwand met bouten 
aan de tafel te verbinden of met schroeven 
aan de wand.

160912

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) Gewicht: Artikelnummer

Onderdelenwand
- gelakt 500 mm 50 mm 500 mm 7,40 kg 2-160912

188,00 €
�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84



Bez: Modulare Werkzeugwand / Schweißschutzwand
Name: Modulare Werkzeugwand / Schweißschutzwand
Tag: Tabelle 4 (Doppelseite) / K-Table_4
Musterseite: Tabelle 4 (Doppelseite) / K-Table_4
Erzeugt am: 2016-07-22 11:45:51
zuletzt geändert am: 2016-07-22 11:45:51
von: ms$xu%pp

1d4c08a62a05ff99bd905652ceab6fc1

738

c
a

b

OVERIGE TOEBEHOREN

Module voor onderdelenwand

Omschrijving:

Met de verschillende modules is het mogelijk om 
een opbergwand naar wens samen te stellen. 
De module 160930 (met hulzen) is geschikt voor 
klemmen, prisma's en bouten. De module 160931 
(zonder hulzen) is geschikt voor prisma's en 
bouten. Met de opnamepen (160936) kunt u alle 
gereedschappen met een 16 mm boring ophangen.

De achterwand is niet bij de levering inbegrepen, 
u kunt hier het beste een 5 cm dikke multiplex plaat 
voor gebruiken.

160936

160930 160931

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: Artikelnummer

Module voor onderdelenwand met hulzen
- gelakt 500 mm 80 mm 90 mm 16 mm 1,90 kg 2-160930

55,00 €
�

Module voor onderdelenwand zonder hulzen
- gelakt 500 mm 80 mm 90 mm 16 mm 1,60 kg 2-160931

39,00 €
�

Opnamepen voor onderdelenwand
- gezwart
- verpakt per 10

22 mm 16 mm 0,01 kg 2-160936.10
11,00 €

�

Set Module voor onderdelenwand
- bestaand uit 2x 160930, 2x 160931, 5x 160936.10

2-160930.Set
199,00 €

�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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b
a

c

OVERIGE TOEBEHOREN

Afschermingswand

Omschrijving:

Met de afschermingswand bent u in staat 
meerdere werkplekken op een tafel te maken. 
Ook biedt de wand bescherming tegen laslicht en 
spetters. De afschermingswand is vervaardigd uit 
aluminium en wordt middels twee spanbouten 
bevestigd. De wand is door productie niet krasvrij.

280980 000520

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: SK: AM: ZK: Artikelnummer

Afschermingswand
- gelakte uitvoering is op aanvraag 
tegen meerprijs beschikbaar

1600 mm 50 mm 800 mm 23,00 kg 2-280980
144,00 €

�

Combi snelspanbout kort 28 -> 16
- gezwart 75 mm 40 mm 0,32 kg 55,00 kN 10,00 Nm 10,00 kN 2-000520

42,00 €
�

SK=Schuifkracht; AM=Aandraaimoment; ZK=Trekkracht (TK); � = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84



Bez: Bürste / Brennhalter
Name: Bürste / Brennerhalter
Tag: Tabelle 4 (Doppelseite) / K-Table_4
Musterseite: Tabelle 4 (Doppelseite) / K-Table_4
Erzeugt am: 2016-07-22 11:45:51
zuletzt geändert am: 2016-07-22 11:45:51
von: ms$xu%pp

a3693af5b35a84f814260b39eccad465

740

OVERIGE TOEBEHOREN

Borstel

Omschrijving:

Deze 17 mm borstel is speciaal ontwikkeld voor de 
reiniging van de 16 mm boringen. Met deze borstel 
kunt u moeiteloos vuil uit de boringen verwijderen.

160820 160820.10

Ø: (o) Gewicht: Artikelnummer

Borstel Ø 17 met beschermkap
- met beschermkap 17 mm 0,05 kg 2-160820

13,00 €
�

Borstel Ø 17 voor boringen / verpakt per 10
17 mm 0,05 kg 2-160820.10

48,00 €
�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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c

OVERIGE TOEBEHOREN

Standaard voor laspistool

Omschrijving:

Siegmund heeft een speciale standaard voor 
laspistool ontwikkeld die u direct op de las- en 
opspantafel kunt bevestigen. In de standaard 
kunt u uw laspistool /-toorts plaatsen wanneer u 
deze even niet gebruikt.

160920

Hoogte: (c) Gewicht: Artikelnummer

Standaard voor laspistool
- gezwart 200 mm 0,27 kg 2-160920

18,00 €
�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84



Bez: Inbussschlüssel / Masseanschluss
Name: Inbusschlüssel / Masseanschluss
Tag: Tabelle 4 (Doppelseite) / K-Table_4
Musterseite: Tabelle 4 (Doppelseite) / K-Table_4
Erzeugt am: 2016-07-22 11:45:51
zuletzt geändert am: 2016-07-22 11:45:51
von: ms$xu%pp

dac3f7a355279259420ebf2ca7b0b354

742

OVERIGE TOEBEHOREN

Zeskant sleutel

Omschrijving:

De zeskant sleutel 4 is het ideale hulpmiddel 
om spanbouten en spanklemmen vast te 
zetten en hij maakt het mogelijk om met één 
hand de spanbouten en spanklemmen stevig 
vast 
te zetten.

160852

Gewicht: Artikelnummer

Zeskant sleutel 4
- geel 0,06 kg 2-160852

9,00 €
�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84
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OVERIGE TOEBEHOREN

Massa-aansluiting

Omschrijving:

De massa-aansluiting is te gebruiken in 
combinatie met de meest gangbare diameters 
massakabels. Door de 100% overdracht van 
spanning ontstaat er geen oververhitting van 
de kabel.

Maximaal 500 Ampère,
Diameter 70-95 mm².

000810

Gewicht: Artikelnummer

Massa-aansluiting Komfort
0,66 kg 2-000810

37,00 €
�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84



Bez: Schraubstock
Name: Schraubstock
Tag: Tabelle 1 (Text, Bild, 3 Spalten) / K-Table_1
Musterseite: Tabelle 1 (Text, Bild, 3 Spalten) / K-Table_1
Erzeugt am: 2018-02-01 15:05:05
zuletzt geändert am: 2018-02-01 15:23:15
von: michi

c1dfc953dd6e6db84bfd31a7227bf99c

744

OVERIGE TOEBEHOREN

Bankschroef

Omschrijving:

De basisuitrusting van iedere werkbank is een 
bankschroef. Onze Siegmund bankschroef staat 
voor verbeterde productiviteit.  

Om de bankschroef te bevestigen zijn 
snelklemmen vereist

004303 004302

164301 004300



745
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Lengte: (a) Ø: (o) Gewicht: SK: AM: ZK: Artikelnummer

Standaard bankschroef 100 voor systeem 16
- met 16 mm systeemboringen
- Spanwijdte 120 mm

5,00 kg 2-164301
101,00 €

�

Premium bankschroef 100 voor systeem 16 / 22 / 28
- met 28 mm systeemboringen
- Spanwijdte 83 mm

14,00 kg 2-004300
132,00 €

�

Standaard bankschroef 125 voor systeem 16 / 22 / 28
- met 28 mm systeemboringen
- Spanwijdte 150 mm

14,00 kg 2-004303
160,00 €

�

Premium bankschroef 125 voor systeem 16 / 22 / 28
- met 28 mm systeemboringen
- Spanwijdte 150 mm

19,40 kg 2-004302
207,00 €

�

Snelspanbout kort
- opspannen van 2 bouwdelen
- gezwart
- met schroefdop

53 mm 16 mm 0,08 kg 55,00 kN 10,00 Nm 10,00 kN 2-160510
29,00 €

�

Verloopbus 28 -> 16
- gezwart 29 mm 36 mm 0,07 kg 2-000546

11,00 €
�

SK=Schuifkracht; AM=Aandraaimoment; ZK=Trekkracht (TK); � = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84



Bez: Transportbügel
Name: Transportbügel
Tag: Tabelle 1 (Text, Bild, 3 Spalten) / K-Table_1
Musterseite: Tabelle 1 (Text, Bild, 3 Spalten) / K-Table_1
Erzeugt am: 2016-07-22 11:45:51
zuletzt geändert am: 2016-07-22 11:45:51
von: ms$xu%pp

deca126678750962dd71499952941cf7

746

OVERIGE TOEBEHOREN

Hijsoog

Omschrijving:

Het hijsoog met bevestigingsplaat heeft een 
treksterkte van 700 kg. Dit hijsoog wordt gebruikt 
om tafels en andere zware Siegmund elementen 
veilig en makkelijk te transporteren. Het oog is 
snel en makkelijk te bevestigen door middel van 
spanbouten.

Bij het gebruik van dit hijsoog zijn de algemene 
voorschriften voor het gebruik van hijsogen van 
toepassing. Afwijkend gebruik van het hijsoog 
kan het draagvermogen beïnvloeden. Tijdens het 
transport mag de tafel niet hoger dan 100 mm 
opgetild worden.

Bovendien mag niemand zich onder de tafel 
ophouden tijdens het verplaatsen.

Voor uw eigen veiligheid, neem de volgende 
adviezen in acht:
Ringmoeren dienen volledig te worden 
opgeschroefd. De ringmoeren moeten gelijkmatig 
vlak liggen en het volledige draagvlak ondersteunen.
De lengte van de te koppelen schroefdraad moet 
lang genoeg zijn. Zijdelingse trekkracht moet 
worden vermeden.

160830 000835.N
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OVERIGE TOEBEHOREN

= Krasbestendigheid = Bescherming tegen 
lasspetters = Corrosiebescherming

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) Gewicht: Artikelnummer

Hijsoog met bevestigingsplaat
- 700 kg draaglast (met 4x 160510) 100 mm 100 mm 25 mm 1,70 kg 2-160830

48,00 €
�

Hijsoog genitreerd
- 2500 kg draaglast (met 2x 280510)
- 1000 kg draaglast (met 2x 002822)
- 700 kg draaglast (met 2x 160510)

200 mm 100 mm 165 mm 4,50 kg 2-000835.N
79,00 €

�

� = Artikel is normaal op voorraad; � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd; Toelichting op pagina 84

niet te gebruiken bij 160055 (4000x2000x100 mm)

700 Kg

2x 160510

700 Kg

4x 160510



Bez: Inhalt
Name: Inhalt
Tag: Kapitel Inhaltsverzeichnis / K-KapContents
Musterseite: Kapitel Inhaltsverzeichnis / K-KapContents
Erzeugt am: 2018-06-14 14:11:13
zuletzt geändert am: 2018-07-12 15:28:43
von: steffi

6242ad8a96c50d8d4cb4c302836ebf30
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Roto-manipulator
Pagina 752

Synchrolift
Pagina 756

M-manipulator
Pagina 760



42c90ee8af2eab28afb66429b25b2c3f
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MANIPULATOREN

Siegmund Roto-manipulator

Uw voordelen
De Siegmund Roto-manipulator is 
ideaal voor lassen, montage- en 
onderhoudswerkzaamheden. Positioneren 
vindt plaats via het hydraulische rotatie- en 
kantelsysteem, samen met de traploos in hoogte 
verstelbare as.  

Beschikbaar in drie verschillende uitvoeringen; 
1.250 kg, 2.000 kg, 3.000 kg en 4.500 kg. 
Eventueel afwijkende afmetingen op aanvraag 
leverbaar.  

Na het aansluiten van de voeding is het apparaat 
onmiddellijk klaar voor gebruik.

PRODUCTIVITEIT
• Snelle bewerking van werkstukken

• Hogere productiviteit door verbeterde arbeidsomstandigheden

• Heffen, kantelen en roteren van opgespannen werkstukken

• Stijgende productiviteit door het roteren van de bouwdelen

ERGONOMIE
• Hoog rendement door verbeterde arbeidsomstandigheden

• Betere arbeidsomstandigheden voor de gebruiker

KWALITEIT
• Verbetering van de kwaliteit door een goede laspositie (liggend)

• Verbetering van kwaliteit door optimale werkpositie

TECHNISCHE KENMERKEN
• Inclusief handmatige bediening (bedraad), extra bedieningselementen beschikbaar tegen meerprijs

• Hydraulisch roteren van de opspanplaat.

• Kiepbereik tot 95° (optioneel tot 140°)

• Hydraulische hoogteverstelling en kantelfunctie

VERDERE KENMERKEN
• Groter werkoppervlak, lage bouwhoogte

• Optioneel roterende massa

• Optioneel roteren van de opspanplaat met een elektrische aandrijving  
   (hydraulische hoogteverstelling en kantelfunctie)



42c90ee8af2eab28afb66429b25b2c3f
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Siegmund Roto-manipulator

Technische details

Let op: Maximale belasting min het gewicht van de tafel.

RP 1250 RP 2000 RP 3000 RP 4500

Gewicht manipulator (zonder tafelblad) circa 685 kg circa 855 kg circa 1.305 kg circa 2.600 kg

Maximale draaglast * 1.250 kg 2.000 kg 3.000 kg 4.500 kg

Tafel roteerbaar U/min (hydraulisch) 2,0 1,7 1,5 -

Omwentelingen per minuut (elektrisch) 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 1,5

Max. koppel tafel 490 Nm 1.250 Nm 1.960 Nm 5.300 Nm

Kiephoek 95° 95° (Alternatief 140°) 95° (Alternatief 140°) 95° (Alternatief 140°)

Kantelmoment 4.900 Nm 7.850 Nm 11.750 Nm 21.200 Nm

A - Verticaal bewegingsbereik min. 520 mm, max. 1.120 mm min. 570 mm, max. 1.300 mm min. 790 mm, max. 1.620 mm min. 840 mm, max. 2.085 mm

B - Horizontaal bewegingsbereik min. 700 mm, max. 1.300 mm min. 700 mm, max. 1.500 mm min. 720 mm, max. 1.570 mm min. 860 mm, max. 2.160 mm

C - Lengte 1.900 mm 2.000 mm 2.400 mm 3.000 mm

D - Breedte 1.780 mm 1.800 mm 1.800 mm 2.160 mm

E - Frame breedte 750 mm 750 mm 930 mm 1.250 mm

F - Diameter van de klemplaat Ø 800 mm Ø 800 mm 1.100 x 1.100 mm 1.500 x 1.500 mm

Artikelnummer 6R120016 6R200016 6R300016 6R450016

Am
ax

Am
in

F

E
D

Bm
ax

Bm
in

95°

5°

C

*
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Bij basisprijs inbegrepen.

VERDERE OPTIES

Over het algemeen is een latere installatie van deze optie niet mogelijk. De installatie van deze optie kan niet achteraf gedaan worden.

Standaard elektrisch aangedreven

Artikelnummer 6R000150

AFSTANDSBEDIENING MET KABEL1

De handbediening kan in de houder geplaatst 
worden of op iedere gewenste locatie geplaatst 
worden. Voor eenvoudige bediening kan de 
handbediening verwijderd wrden. De knoppen op 
de handafstandsbediening met snoer maken het 
mogelijk om handmatig de posities in te stellen.

Artikelnummer 6R000250

VOETPEDAAL BEDIENING1

Het voetpedaal is een alternatief voor de 
handafstandsbediening. Met behulp van de 
geïntegreerde start/stop functie van de voetpedalen 
kan de plaat worden gestart en gestopt. 

Artikelnummer 6R000550

BEDIENING MET TEACH-FUNCTIE

VOOR RP 1250, RP 2000, RP 3000

Het bedieningspaneel met teach-functie maakt het 
mogelijk om werkprocessen te automatiseren. Hiermee 
kunnen posities worden geprogrammeerd, opgeslagen en 
worden herhaald op elk gewenst moment.

Artikelnummer 6R000560
VOOR RP 4500

Artikelnummer 6R000350

OPTIONELE HELLINGSHOEK 140°

VOOR RP 2000

De klemplaat kan gekanteld worden tot 140° door 
een aanvullende cilinder te gebruiken.

Niet voor type 1250 mogelijk

Artikelnummer 6R000360
VOOR RP 3000

Artikelnummer 6R000400

ROTERENDE MASSA

VOOR RP 1250, RP 2000, RP 3000

Door de stabiele massa-aansluiting direct op de 
machine garandeert een optimale verbinding 
met het tafelblad (speciaal wanneer het tafelblad 
draait). Het lasapparaat wordt verbonden met een 
machinetap. Er hoeven dus geen aardklemmen 
gebruikt te worden.

Artikelnummer 6R000410
VOOR RP 4500

Artikelnummer 6R000450

ELEKTRISCHE AANDRIJVING

VOOR RP 1250

Door middel van de elektromotor kan de rotatie zeer 
nauwkeurig worden geregeld en is de rotatiesnelheid 
traploos instelbaar. Het heffen en kantelen wordt 
verder gedragen door de hydraulische aandrijving.

Artikelnummer 6R000460
VOOR RP 2000

Artikelnummer 6R000470
VOOR RP 3000

+4
5°

RP 4500

1
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Siegmund Synchrolift

Uw voordelen
De Siegmund Synchrolift is een elektrische 
positioner en is ideaal voor las-, montage- en 
onderhoudswerkzaamheden. Positionering gebeurt 
via twee elektrische hoofdassen voor het heffen en 
dalen en/of roteren van links en rechts.

Verkrijgbaar in drie verschillende maten 
met een draagvermogen van 2.000 kg,
4.000 kg en 6.000 kg. Aangepaste maten 
beschikbaar op aanvraag.  

Na het aansluiten van de voeding is het apparaat 
onmiddellijk klaar voor gebruik.

PRODUCTIVITEIT
• Snelle bewerking van werkstukken

• Hogere productiviteit door verbeterde arbeidsomstandigheden

• Heffen en roteren van opgespannen werkstukken

• Stijgende productiviteit door het roteren van de bouwdelen

ERGONOMIE
• Hoog rendement door verbeterde arbeidsomstandigheden

• Betere arbeidsomstandigheden voor de gebruiker

KWALITEIT
• Verbetering van de kwaliteit door een goede laspositie (liggend)

• Verbetering van kwaliteit door optimale werkpositie

TECHNISCHE KENMERKEN
• Inclusief handmatige bediening (bedraad), extra bedieningselementen beschikbaar tegen meerprijs

• Display voor positioneringsinstelling

• Continu verstelbare rotatie van de klemplaat

• Palletheffer voor herpositionering

VERDERE KENMERKEN
• Hogere nauwkeurigheid bij herhalingen

• Optioneel roterende massa
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Siegmund Synchrolift

Technische details

Let op: Maximale belasting min het gewicht van de tafel.

SL 2000 SL 4000 SL 6000

Gewicht manipulator (zonder tafelblad) circa 1.200 kg circa 1.200 kg circa 1.200 kg

Maximale draaglast * 2.000 kg 4.000 kg 6.000 kg

Omwentelingen per minuut (elektrisch) 1 1 0,9

Max. koppel tafel 3.000 Nm 3.500 Nm 4.000 Nm

Snelheid tillen en laten zakken 56 cm/min 56 cm/min 56 cm/min

Motorvermogen draaien 0,75 kW 0,55 kW 0,55 kW

Motorvermogen heffen en dalen 1,85 kW 1,85 kW 1,85 kW

Torenhoogte 2.500 mm 2.500 mm 2.500 mm

A - minimaal bewegingsbereik 350 mm 350 mm 450 mm

B - totale slag 1.550 mm 1.550 mm 1.500 mm

C - maximale bewegingsbereik 1.900 mm 1.900 mm 1.950 mm

D - klemplaat diameter Ø 600 mm Ø 600 mm Ø 800 mm

Artikelnummer 6S200016 6S400016 6S600016

A
B

C

ØD

*
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Bij basisprijs inbegrepen.

VERDERE OPTIES

VLOERRAILS

Over het algemeen is een latere installatie van deze optie niet mogelijk. De installatie van deze optie kan niet achteraf gedaan worden.

Artikelnummer 6S000150

AFSTANDSBEDIENING MET KABEL1

De handbediening kan in de houder geplaatst 
worden of op iedere gewenste locatie geplaatst 
worden. Voor eenvoudige bediening kan de 
handbediening verwijderd wrden. De knoppen op 
de handafstandsbediening met snoer maken het 
mogelijk om handmatig de posities in te stellen.

Artikelnummer 6S000250

VOETPEDAAL BEDIENING1

Het voetpedaal is een alternatief voor de 
handafstandsbediening. Met behulp van de 
geïntegreerde start/stop functie van de voetpedalen 
kan de plaat worden gestart en gestopt. 

Artikelnummer 6S000550

BEDIENING MET TEACH-FUNCTIE

Het bedieningspaneel met teach-functie 
maakt het mogelijk om werkprocessen te 
automatiseren. Hiermee kunnen posities worden 
geprogrammeerd, opgeslagen en worden herhaald 
op elk gewenst moment.

Artikelnummer 6S000600
ENKELE RAILS 3 MDe Positioner kan op aanvraag geleverd worden met 

een vloerrails. Hiermee kunnen de verstelbare torens 
parallel aan elkaar gezet worden. 

Artikelnummer 6S000610
ENKELE RAILS 6 M

Artikelnummer 6S000620
DUBBELE RAILS 3 M

Artikelnummer 6S000630
DUBBELE RAILS 6 M

Artikelnummer 6S000400

ROTERENDE MASSA

Door de stabiele massa-aansluiting direct op de 
machine garandeert een optimale verbinding 
met het tafelblad (speciaal wanneer het tafelblad 
draait). Het lasapparaat wordt verbonden met een 
machinetap. Er hoeven dus geen aardklemmen 
gebruikt te worden.

1
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Siegmund M-manipulator

Uw voordelen
De Siegmund M-Positioner is ideaal voor las-, 
montage- en onderhoudswerkzaamheden. 
Positionering gebeurt via een handmatig 
aangedreven handwiel.

Verkrijgbaar in twee verschillende maten 
met laadvermogens van 500 kg en 1.500 kg. 
Aangepaste maten beschikbaar op aanvraag.

PRODUCTIVITEIT
• Snelle bewerking van werkstukken

• Hogere productiviteit door verbeterde arbeidsomstandigheden

• Één opstelling om te draaien

• Stijgende productiviteit door het roteren van de bouwdelen

ERGONOMIE
• Hoog rendement door verbeterde arbeidsomstandigheden

• Betere arbeidsomstandigheden voor de gebruiker

KWALITEIT
• Verbetering van de kwaliteit door een goede laspositie (liggend)

• Verbetering van kwaliteit door optimale werkpositie

TECHNISCHE KENMERKEN
• Forceer de transmissie door een lager met geïntegreerde versnelling

• Handmatige besturing via het handwiel

• Universele flens voor het spannen van Siegmund U-vierkanten

VERDERE KENMERKEN
• Veilige stand bij vlakke voet met de mogelijkheid van grondverankering

• Klemmen van componenten op Siegmund U-vierkanten
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Siegmund M-manipulator

Technische details

Let op: Maximale belasting minus gewicht van U-vierkant.

MP 500 MP 1500

Gewicht manipulator circa 110 kg circa 180 kg

Maximale draaglast * 500 kg 1.500 kg

Draaimoment 100 Nm 900 Nm

Controle Handwiel met hendel Ø 200 mm Handwiel met hendel Ø 315 mm

Rijden handleiding handleiding

Overbrengingsverhouding 1:73 1:73

Rotatie-as horizontaal horizontaal

Vierkante U-vorm compatibiliteit Systeem 16 Systeem 28

Max. lengte vierkante U-vorm 1.500 mm 3.000 mm

A - Werkhoogte 850 mm 850 mm

B - Hoogte toren 955 mm 955 mm

C - Totale hoogte 1.083 mm 1.140 mm

D - Breedte basisplaat 500 mm 600 mm

E - Lengte basisplaat 400 mm 600 mm

Artikelnummer 6M050016 6M150016

*
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Passende Siegmund toebehoren voor alle manipulatoren
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