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VŠESTRANNÁ V KAŽDEJ DIELNI

Vďaka inteligentnému konceptu Siegmund Workstation 
sú Vaše nástroje na pracovisku vždy na dosah ruky.  

Toto vytvára prehľad a poriadok a ponúka Vám dostatok miesta 
pre vaše príslušenstvo.

SRDCE KAŽDÉHO PRACOVNÉHO STOLA – 
PRACOVNÁ DOSKA

Pracovná doska musí vydržať vysoké zaťaženie. 
Máme pre Vás špeciálne pracovné dosky presne 
podľa Vašich požiadaviek – či už na pílenie, 
vŕtanie, zváranie, upínanie atď.

ZÁKLAD –  
ROBUSTNÝ RÁM

Robustný rám poskytuje pevnú základňu aj 
pre náročné operácie, ako je pílenie, brúsenie 
alebo vŕtanie.

VYUŽITE  
VŠESTRANNOSŤ

Či už pracujete s drevom alebo zostavujete a zvárate 
kovové konštrukcie – Workstation je rovnako 
univerzálna ako Vaše nápady a projekty. Samozrejme 
dostanete Siegmund Workstation so stabilnými 
zásuvkami s vysokou nosnosťou.

Rozmery Workstation (D x Š x V): 1200 x 800 x 850 mm
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Rozmery Workstation (D x Š x V): 1200 x 800 x 850 mm

OCENENIE
Naša Siegmund Workstation 
získala ocenenie BEST OF the 
INDUSTRIEPREIS 2018 v kategórii 
"Production Technology".

DOSKA S DIERAMI

MATERIÁL

• Vysoko kvalitná oceľ S355J2+N + Plazmanitridovanie  
• Nástrojová oceľ  
• Nástrojová oceľ + Plazmanitridovanie

OCHRANA PROTI NEČISTOTÁM

Dva plechové diely pod doskou stola chránia 
Vaše nástroje pred rozstrekom zvárania 
a nečistotami. Tieto diely môžete vyčistiť 
jednoduchým vytiahnutím.

NOHY

Kombinácia nohy a kolieska robí 
Siegmund Workstation mobilnou. 
Základové dosky sú jemne nastaviteľné 
a zabezpečujú presnú pracovnú plochu. 
(Voliteľné kolieska)

NOSNOSŤ

Siegmund pracovná stanica so základnou  
doskou má dovolené zaťaženie cca. 1.000 kg. 
Upozorňujeme, že pri použití koliesok sa  
zaťaženie zníži na cca. 400 kg.

DOSTATOČNÝ ÚLOŽNÝ PRIESTOR

Siegmund Workstation ponúka úložný priestor pre veľké množstvo Siegmund 
položiek. Na regáloch je možné uložiť rôzne príslušenstvo. Takto bude všetko 
poruke. Voliteľne môžete svoju pracovnú stanicu doplniť praktickými zásuvkami 
s rôznymi výškami. Tu nájdete priestor pre akýkoľvek typ nástroja. Workstation 
je možné vybaviť zásuvkami kedykoľvek. 600 mm priestor pre zásuvky na ľavej 
aj pravej strane.
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HRÚBKA MATERIÁLU DOSKA S DIERAMI 12 mm

Ponuka 1

Doska s dierami Nástrojová oceľ 8.7  
1200 x 800 mm
Otvor Ø 16 mm
Systémové otvory na povrchu s rozostupom 50x50 mm
Hrúbka materiálu cca. 12 mm
Obj. číslo 164004.X07  

Držiak upínačov
Obj. číslo 164030  

Siegmund Workstation 
Základný rám
Obj. číslo 004002  

600 mm priestor  
pre zásuvky na ľavej  

aj pravej strane.

Polica
Obj. číslo 004020  

Držiak čapov a priziem
Obj. číslo 164035  

Panel na náradie vrátane police
Obj. číslo 004025  

Základný balík

859 €
Obj. číslo 2-164001

Príplatok Doska s dierami 
s plazmanitridovaním

100 €
Obj. číslo 2-164004.XX

Ceny sú uvedené v € bez DPH, baliacich a prepravných nákladov.
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Ponuka 2
Základný balík vrátane 2 Zásuvky

948 €
Obj. číslo 2-164003

100 €
Obj. číslo 2-164004.XX

Ponuka 3
Základný balík vrátane 4 Zásuvky

1.043 €
Obj. číslo 2-164005

100 €
Obj. číslo 2-164004.XX
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HRÚBKA MATERIÁLU DOSKA S DIERAMI 12 mm

ŠPECIÁLNA PONUKA

vrátane setu

Ponuka 1:
Základný balík

Hmotnosť cca. 144 kg
Obj. číslo 2-164001

Ponuka 2:
Základný balík vrátane 2 Zásuvky

Hmotnosť cca. 163 kg
Obj. číslo 2-164003

Ponuka 3:
Základný balík vrátane 4 Zásuvky

Hmotnosť cca. 183 kg
Obj. číslo 2-164005

vrátane setu A
Obj. číslo 2-167320

1.108 €
Obj. číslo 2-167321

1.197 €
Obj. číslo 2-167322

1.292 €
Obj. číslo 2-167323

vrátane setu B
Obj. číslo 2-167340

1.286 €
Obj. číslo 2-167341

1.375 €
Obj. číslo 2-167342

1.470 €
Obj. číslo 2-167343

Maximálne odporúčané celkové statické zaťaženie cca. 1.000 kg (s kolieskami 400 kg) s rovnomerným rozložením hmotnosti.

Ceny sú uvedené v € bez DPH, baliacich a prepravných nákladov.

Príplatok Doska s dierami  
s plazmanitridovaním

100 €
Obj. číslo 2-164004.XX
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2x 160620

4x 160620

6x 160510

8x 160510

4x 160412

6x 160412

1x 160852

2x 160108.N

1x 160852

1x 164301
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Set-Náradia A 249 €
Obj. číslo 2-167320

Skrutkový upínač

Upínací čap

Doraz

Kľúč na vnútorný šesťhran

Set-Náradia B vrátane Zveráku 427 €
Obj. číslo 2-167340

Skrutkový upínač

Upínací čap

Doraz

Uholník

Kľúč na vnútorný šesťhran

Štandardný zverák 100 mm

Viac informácií Strana 9
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Upínanie bez adaptéra:

Základným vybavením každej dielne je spoľahlivý zverák. Náš zverák 
Siegmund ponúka zvýšenú produktivitu.

Na upevnenie zveráka na stôl sú potrebné 2 čapy System 16 a tam, kde je to 
potrebné, 2 redukčné puzdrá. Štandardné zveráky sú vyrobené z liatej ocele, 
prémiové zveráky sú zvárané.

Štandardný zverák 100
Priemer otvoru 16 mm

89 €
Obj. číslo 2-164301

Nie je potrebné žiadne redukčné puzdro.
Čap System 16

Prémiový zverák 100
Priemer otvoru 16 mm

132 €
Obj. číslo 2-004300

Nie je potrebné žiadne redukčné puzdro.

Upínanie s adaptérom:

Redukčné puzdro, špeciálne vyvinuté na upínanie komponentov väčších 
systémov na menšie systémy. Redukčné puzdro môže byť upevnené  
v komponentoch a tým je možné ich upevniť čapmi menších systémov.  
Pre upevnenie použite 2x čap pre System 16.
Štandardné zveráky sú vyrobené z liatej ocele, prémiové zveráky sú zvárané.

Štandardný zverák 125
vrátane 2x Redukčné puzdro (Obj. číslo 000546)

Priemer otvoru 28 mm

145 €
Obj. číslo 2-004303.Set

Čap System 16

Redukčné puzdro

Prémiový zverák 125
vrátane 2x Redukčné puzdro (Obj. číslo 000546)

Priemer otvoru 28 mm

215 €
Obj. číslo 2-004302.Set

Ceny sú uvedené v € bez DPH, baliacich a prepravných nákladov.
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HDB INDUSTRIEHANDEL GMBH, 
HERSCHBACH (DE)

Spoločnosť má cca. 10 zamestnancov pozostávajúcich z obchodného 
oddelenia, zákazníckej podpory a servisných technikov, ktorí vždy zabezpečujú 
optimálny servis pre svojich zákazníkov. Na veľkej ploche sú k dispozícii 
sklady, kancelárie, predvádzacia miestnosť, ako aj servisné pracovisko pre 
poskytovanie najkvalitnejších služieb. HDB Schweissshop sa zaoberá zváracou 
technológiou akéhokoľvek druhu. Pomocou svojho kanálu YouTube ponúkajú 
pomoc pre zváračov, či už sú to návody alebo postupy pre WIG, MAG, MIG 
zváranie, zváranie elektródou, plazmové zváranie a rezanie. Prostredníctvom 
tohto životného štýlu zvárača poukazujú na to, čo je možné v zváracej 
technológii a že zváranie je remeslom.

V PRAXI
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HABITAT AUGSBURG E.V., AUGSBURG (DE)

Habitat Augsburg e.V. umožňuje odborníkom aj laikom realizovať svoje 
projekty tým, že im pomáha s nápadmi, plánovaním a implementáciou. 
Podporujú ich poskytovaním profesionálneho vybavenia a dobrovoľnými 
konzultáciami, ktoré ponúkajú poradenstvo a aktívnu podporu. Habitat 
týmto spôsobom vytvára priestor, kde si užívatelia môžu vyskúšať nové veci, 
navzájom sa učiť a navzájom rozvíjať kreativitu. 

V súčasnosti má Habitat plne vybavenú dielňu vrátane Siegmund Workstation. 
Do budúcnosti plánujú rozšírenie vybavenia, napríklad kovoobrábacou 
dielňou, laboratóriom, coworking priestormi a podobne.
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berndsiegmundgmbh

siegmundgroup

siegmundtables

Objavte celý rad našich produktov v našom hlavnom  
katalógu (cca. 768 strán), Leták (cca. 244 strán) alebo 
na našej webovej stránke www.siegmund.com

Viac informácií: Katalóg Workstation

Nasledujte nás:

VAŠA OBJEDNÁVKA:

Množstvo Obj. číslo Názov Cena za jednotku Cena celkom

Prosím zavolajte nám

Nepožadujem žiadne ďalšie informácie o produktochObjednávkový formulár zašlite prosím na svojho distribútora.

Adresa / Kontaktná osoba / Pečiatka

Upozorňujeme, že všetky ceny sú uvedené bez DPH, prepravných a baliacich nákladov. 
Chyby a technické zmeny vyhradené. Platia naše všeobecné obchodné podmienky. Chyby a zmeny v cenách vyhradené.

Všetky texty, obrázky a dizajnové prvky sú chránené autorskými právami spoločnosti Bernd Siegmund GmbH. Žiadna časť tohto letáku nesmie 
byť akýmkoľvek spôsobom upravovaná alebo publikovaná bez súhlasu legálneho majiteľa. Porušenie týchto ustanovení je trestné.

VÝROBCA:

Bernd Siegmund GmbH
Landsberger Str. 180
86507 Oberottmarshausen
Nemecko (Bavorsko)
Tel. (0049) 0 82 03 / 96 07 - 0
Fax (0049) 0 82 03 / 96 07 - 33
E-Mail: info@siegmund.com
www.siegmund.com

VÁŠ DISTRIBÚTOR:


