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De nieuwe revolutionaire werkbank
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DE ALLROUNDER IN ELKE WERKPLAATS

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.

HET CRUCIALE DEEL VAN  
ELKE WERKBANK

Een werkblad moet bestand zijn tegen zware 
belastingen. We hebben speciale werkbladen 
voor elke behoefte voor zowel zagen, boren, 
lassen, klemmen enz.

DE BASIS –  
EEN STEVIG FRAME

Het stevige frame vormt een solide basis, 
zelfs voor uitdagende taken zoals zagen, 
slijpen of boren.

PROFITEER VAN  
DE VEELZIJDIGHEID

Of u nu aan de slag gaat met hout of metaal, het 
Siegmund Workstation biedt u de helpende hand. 
Het Siegmund Workstation is ook verkrijgbaar met 
stevige laden met een hoge draagcapaciteit.

Afmetingen Siegmund Workstation (L x B x H): 1200 x 800 x 850 mm
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(1200 x 800 mm)
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Afmetingen Siegmund Workstation (L x B x H): 1200 x 800 x 850 mm

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

GEPERFOREERDE PLAAT

MATERIALEN

• Hoogwaardig staal S355J2+N + Plasmagenitreerd  
• Gereedschapsstaal  
• Gereedschapsstaal + Plasmagenitreerd

BESCHERMING TEGEN VUIL

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

POTEN

Door de basis van het Workstation te combineren 
met wielen wordt het Siegmund Workstation 
mobiel. De voetplaat kan nauwkeurig worden 
aangepast en maakt het mogelijk een  
auwkeurig 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.
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MATERIAALDIKTE GEPERFOREERDE PLAAT 12 mm

Aanbieding 1

Geperforeerde plaat Gereedschapsstaal 8.7  
1200 x 800 mm
Boring Ø 16 mm
Boringen oppervlakte in 50x50 mm raster
Materiaaldikte ongeveer 12 mm
Artikelnummer 164004.X07  

Klemhouder
Artikelnummer 164030  

Siegmund Workstation 
Basic frame
Artikelnummer 004002  

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

Plank
Artikelnummer 004020  

Bout- en prismahouder
Artikelnummer 164035  

Gereedschapsmuur 
inclusief plank

Artikelnummer 004025  

Basispakket

859 €
Artikelnummer 2-164001

Meerprijs Geperforeerde 
plaat met plasmanitrering

100 €
Artikelnummer 2-164004.XX

Prijzen in euro, exclusief BTW en exclusief verpakkings- en transportkosten.
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Aanbieding 2
Basispakket inclusief 2 Laden

948 €
Artikelnummer 2-164003

100 €
Artikelnummer 2-164004.XX

Aanbieding 3
Basispakket inclusief 4 Laden

1.043 €
Artikelnummer 2-164005

100 €
Artikelnummer 2-164004.XX
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MATERIAALDIKTE GEPERFOREERDE PLAAT 12 mm

SPECIALE AANBIEDING

inclusief set

Aanbieding 1:
Basispakket

Gewicht ongeveer 144 kg
Artikelnummer 2-164001

Aanbieding 2:
Basispakket inclusief 2 Laden

Gewicht ongeveer 163 kg
Artikelnummer 2-164003

Aanbieding 3:
Basispakket inclusief 4 Laden

Gewicht ongeveer 183 kg
Artikelnummer 2-164005

inclusief set A
Artikelnummer 2-167320

1.108 €
Artikelnummer 2-167321

1.197 €
Artikelnummer 2-167322

1.292 €
Artikelnummer 2-167323

inclusief set B
Artikelnummer 2-167340

1.286 €
Artikelnummer 2-167341

1.375 €
Artikelnummer 2-167342

1.470 €
Artikelnummer 2-167343

Verpakking 
en transport

195 €

195 €

195 €

Maximale aanbevolen totale statische belasting ca. 1.000 kg (op rol 400 kg) bij gelijkmatige verdeling van de last.

Prijzen in euro, exclusief BTW en exclusief verpakkings- en transportkosten.

Meerprijs Geperforeerde plaat 
met plasmanitrering

100 €
Artikelnummer 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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Gereedschapsset A 249 €
Artikelnummer 2-167320

Spanklem

Snelspanbout

Aanslag

Zeskant sleutel

Gereedschapsset B inclusief Bankschroef 427 €
Artikelnummer 2-167340

Spanklem

Snelspanbout

Aanslag

Winkelhaak

Zeskant sleutel

Standaard bankschroef 100 mm

Meer informatie Pagina 9
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Klemmen zonder adapter:

De basisuitrusting van iedere werkbank is een bankschroef. Onze Siegmund 
bankschroef staat voor verbeterde productiviteit.

Om de bankschroef op de tafel te bevestig en, zijn 2 snelspanbouten systeem 
16 mm en, indien nodig 2 pasbussen. De standaard ondeugden zijn gemaakt 
van gietstaal, de premium ondeugden zijn gemaakt van gelaststaal.

Standaard bankschroef 100
Boringdiameter 16 mm

89 €
Artikelnummer 2-164301

Geen pasbus nodig.
Snelspanbout Systeem 16

Premium bankschroef 100
Boringdiameter 16 mm

132 €
Artikelnummer 2-004300

Geen pasbus nodig.

Vastklemmen met adapter:

Pasbus, speciaal ontwikkeld voor het vastklemmen van componenten van het 
28 mm systemen op het 16 mm  systemen. De pasbus kan in de boring worden 
bevestigd en biedt daarmee de optie om te klemmen met bouten van 16 mm 
systemen. Gebruik voor het bevestigen 2 bouten van het systeem 16.
De standaard ondeugden zijn gemaakt van gietstaal, de premium ondeugden 
zijn gemaakt van gelaststaal. Standaard bankschroef 125

inclusief 2x Verloopbus (Artikelnummer 000546)

Boringdiameter 28 mm

145 €
Artikelnummer 2-004303.Set

Snelspanbout Systeem 16

Verloopbus

Premium bankschroef 125
inclusief 2x Verloopbus (Artikelnummer 000546)

Boringdiameter 28 mm

215 €
Artikelnummer 2-004302.Set

Prijzen in euro, exclusief BTW en exclusief verpakkings- en transportkosten.
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HDB INDUSTRIEHANDEL GMBH, 
HERSCHBACH (DE)

Het bedrijf heeft ongeveer. 10 medewerkers, bestaande uit een 
verkoopafdeling, klantenondersteuning en servicetechnici die altijd 
zorgen voor een optimale service voor de klant. Magazijn, kantoren, 
demonstratieruimte en een servicestation zijn beschikbaar om de best 
mogelijke service te bieden. Met hun YouTube-kanaal bieden ze hulp 
aan lassers, of het nu gaat om ondersteuning of advies video's over 
TIG, MIG/AG, plasma-lassen en knippen. Door de levensstijl van een 
lasser te weten, laten ze zien wat mogelijk is in de Lastechniek manier  
toont men aan dat lassen een vakmanschap is.

IN DE PRAKTIJK
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HABITAT AUGSBURG E.V., AUGSBURG (DE)

The Habitat Augsburg e.V. stelt profesionals en ook leken in staat om hun 
projecten te realiseren door hen te helpen met het idee, de planning en  
de implementatie. Ze ondersteunen hen door professionele apparatuur  
en technische vrijwilligers  die begeleiding en ondersteuning geven.  
Op deze manier vormt de Habitat een ruimte, waar gebruikers nieuwe 
dingen kunnen uitproberen, van elkaar kunnen leren en van elkaars 
creativiteit kunnen genieten.

Op dit moment heeft de Habitat een volledig uitgeruste werkplaats en 
maken ze gebruik van de Siegmund Workstation. Het is de bedoeling 
om het scala aan apparatuur uit te breiden, bijvoorbeeld met een 
metaalbewerkingshop, laboratorium, samenwerkingsruimte ruimtes enz.



bernd_siegmund_gmbh

berndsiegmundgmbh

siegmundgroup

siegmundtables

Ontdek de diversiteit van onze producten in onze 
768 pagina‘s tellende catalogus, 244 pagina‘s tellende 
Flyer of bezoek onze website op www.siegmund.com

Meer informatie: Workstation catalog

Volg ons:

UW BESTELLING:

Aantal Artikelnummer Omschrijving Prijs per stuk Totaalprijs

Neem contact met ons op via telefoon

Ik heb geen verdere informatie nodig

Adres en contactpersoon bedrijf:

Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW, transport- en verpakkingskosten. 
Eventuele drukfouten en technische- of prijswijzigingen voorbehouden. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing.

Op alle teksten, foto’s, afbeeldingen en toepassingsvoorbeelden blijft het copyright voorbehouden aan de firma Bernd Siegmund GmbH. Geen enkel onderdeel 
van deze brochure mag zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar analoog of digitaal of in een andere vorm bewerkt, vermeerdert of buiten deze brochure 

openbaar gemaakt worden. Het niet nakomen van deze bepalingen wordt strafrechtelijk vervolgd.

FABRIKANT:

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




