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Las- en opspantafels van de nummer 1 –
Of het nu gaat om een eenmanszaak of een 
groot pruductiebedrijf wij bieden u de basis 
voor precisie en efficiënt werken

GEACHTE DAMES EN HEREN,

Opspantafels met modulaire accessoires behoren tegenwoordig tot de standaard  
uitrusting van een productiewerkplaats. Als 's werelds grootste las- en opspantafel-
producent zijn wij een toonaangevende partij binnen onze industrie. Daarnaast  
staan wij voor massaproductie van de lastafel met een ongekend hoge hardheid,  
de Professional Extreme 8.8 (vergelijking materiaal op pagina 14 en 15). 

Nog niet in het bezit van een Siegmund lastafel? Wij zijn ervan overtuigd dat uw 
eerste lastafel u niet zal teleurstellen en u zal verrassen met haar diverse voordelen. 
Iedereen die ooit heeft gewerkt met een Siegmund las- en opspantafel, kan bij 
projecten of werkuitbreidingen niet meer zonder. 

Siegmund lastafels zorgen voor een enorme reductie van werkdruk en leveren daarnaast 
een grote tijdsbesparing op. Of u nu werkt op basis van individuele werkstukken of 
massaproductie, een Siegmund product is een investering die zichzelf terugbetaalt. 

Een hoogtepunt in deze folder zijn de vele nieuwe speciale aanbiedingen en nieuwe 
producten en innovaties. Bijna alle producten van Siegmund zijn verkrijgbaar in een 
geharde vorm. Samen met uw lastafel bent u verzekerd van een betrouwbare en 
duurzame basis voor uw projecten.       

Zoek naar dit symbool om onze nieuwe producten te bekijken.  
Alle producten hebben symbolen om het materiaal en de oppervlaktebehandeling 
te specificeren. Verdere informatie is beschikbaar op pagina 54 en 55.

De stippen naast elk artikel laten de voorraadstatus zien.
Bij Siegmund zijn bijna alle producten constant op voorraad en klaar voor 
onmiddellijke levering.
� = Artikel geproduceerd voor voorraad
� = Item geproduceerd op bestelling

Deze flyer is slechts een greep uit het gevarieerde assortiment van  
Bernd Siegmund GmbH. Het volledige assortiment, vele innovaties en informatie  
zijn te vinden in onze nieuwe hoofdcatalogus (768 pagina's), onze speciale  
catalogi of online op www.siegmund.com.

Overtuig uzelf van de kwaliteit van onze producten en bezoek ons op een beurs.
De data van de volgende beurs staat op de achterkant van deze flyer.

Veel plezier met onze productpresentatie.

Hoogachtend,
Bernd Siegmund

Hoogachtend,
Daniel Siegmund

Pagina 159

Snelle klembout met 
handgreep

We hebben onze serie bouen uitgebreid:
Met de nieuwe Fast Clamping Bolt met handgreep je 
kunt toebehoren snel en eenvoudig klemmen zonder 
extra hulpmiddelen. Ze zijn ook geschikt voor het 
klemmen van andere materiaal diktes, bijvoorbeeld 
bij gebruik van eigen mallen.

PRODUCT VAN  
DE VOORPAGINA
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INHOUD
SYSTEEM

NOVITEITEN EN INNOVATIES

TAFEL / TAFELPOTEN / SETS

ACHTHOEKIGE TAFELS

SIEGMUND WORKSTATION

AANSLAGEN

SPANHAKEN

SPANBOUTEN

SPANKLEMMEN

PRISMA'S & UITGAVEN

SNELSPANKLEM

SUB TABLE BOX

OVERIGE TOEBEHOREN

RICHT- EN KLEMPERS

MAGNEETKLEMTECHNOLOGIE

KLEMPLATEN

PNEUMATISCHE CILINDER

KOPPELSTUKKEN

ONDERHOUD

Wereldwijd in gebruik 
SIEGMUND IN DE PRAKTIJK

Extra accessoires en toebehoren kunt u vinden in de catalogus.



Oberottmarshausen (D) 

Deggingen (D)

Skawina (PL)

Lublin (PL)

Großaitingen (D)
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Naast onze huidige productie- en logistieke  
locaties, is een nieuwe bedrijfslocatie gebouwd  
in Oberottmarshausen.

ONS DOEL: SNELLE LEVERTIJDEN

Bernd Siegmund GmbH heeft al vele jaren met succes las- en opspantafelsystemen geproduceerd 
en gedistribueerd hierdoor zijn we nummer 1 van de wereld door onze nieuwbouw nieuwe 
gebouw in Oberottmarshausen en Skawina, hebben we meer dan 60.000 m² beschikbaar voor 
de productie en opslag van onze lastafels en bijbehorende accessoires.  

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.

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

Vanaf februari 2019

We zijn  
verhuisd!
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Unieke materialen, speciaal ontwikkeld  
door Siegmund, bieden eigenschappen  
die niet in de conventionele lastafels voorkomen. 
Overtuig uzelf. 

ONZE KRACHT – UW VOORDELEN: 

HARDSTE LASTAFELS 
• Uitzonderlijke hardheid door speciaal ontwikkelde  

legeringen voor Professional Extreme lastafels
• Corrosiebestendig, slijtvast en duurzaam door  

de plasmanitratie van de lastafels
• Duidelijk minder aanhechting van lasspetters
• Vlakheid van de oppervlakte, zelfs na jarenlang gebruik,  

bij de doorgeharde varianten (Professional Extreme 8.7 en 8.8)

OPPERVLAKTE-GEHARDE TOEBEHOREN 
• Verbeterde bescherming tegen roest
• Verbeterde bescherming tegen krassen
• Verbeterde bescherming tegen lasspetters

INNOVATIEF MODULESYSTEEM 
• Modulair, compatibel, individueel – een las- en opspansysteem 

is in te richten voor iedere toepassing
• Speciale klantspecifieke oplossingen

GROOTTE
• Grootste producent op het gebied van las- en opspantafels 

met een dealernetwerk in meer dan 50 landen
• Een groot team van ontwikkelaars staat continu  

in contact met onze klanten

KWALITEIT
• Productinnovatie, hoogwaardige materialen,  

zorgvuldige afwerking
• Doorontwikkelen van producten in samenwerking  

met klanten en onze ervaring

OPSLAGCAPACITEIT
• Oppervlakte hal 26.000 m²
• Ongeveer 2.000 – 5.000 lastafels op voorraad en  

ongeveer 1 miljoen toebehoren op voorraad



www.siegmund.com

www.siegmund.com/Vmovies www.siegmund.com/Vpractice www.siegmund.com/Vexhibition-info

6

Bezoek ons   op www.siegmund.com en krijg een digitaal inzicht in de 
wereld van Siegmund. Ontdek de complete productvariant evenals vele
Applicatie video's en promoties. We kijken ernaar uit je te zien!

VIDEO'S EN FILMS

Veel product- en toepassingsvideo's 
en films over onze beurzen of de 
buitengewone duurzaamheidstest 
van onze uiterst zware Professional 
Extreme-lastafel.

SIEGMUND IN ACTIE

Ontdek praktische voorbeelden uit een 
breed scala van toepassingsgebieden en 
sectoren van over de hele wereld.

ALLE BEURSDATA

Overtuig uzelf van de kwaliteit van onze 
producten en neem een kijkje op onze 
stand. Alle beursdata in Duitsland en de 
rest van de wereld zijn te vinden op onze 
beurskalender.



www.siegmund.com/Vactualflyer www.siegmund.com/Vassembly www.siegmund.com

7

HUIDIGE MEDIA

Alle huidige gedrukte media zoals folders 
of catalogi zijn ook beschikbaar om te 
downloaden op onze homepage.

MONTAGE-INSTRUCTIES

Onze montagehandleiding ondersteunt 
u stap voor stap bij het opstellen van uw 
Siegmundlas- en opspantafelsysteem.

ALLE ACCESSOIRES  
EN ALUMINIUM SETS

Alle accessoiresets, speciale sets en 
producten uit onze aluminium serie zijn te 
vinden in onze webwinkel.

Onze media is  
beschikbaar in  

maximaal 35 talen  
en in meer dan  

50 landen.



SYSTEM 28: 

SYSTEM 16: 

SYSTEM 22: 
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NIEUW BIJ SIEGMUND

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.  
Verkrijgbaar voor systeem 16, 22 en 28. 

Leverbaar vanaf 01.05.2019

Pagina 87

Pagina 119

Pagina 177

SNELLE KLEMBOUT MET HANDGREEP

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

Leverbaar vanaf 01.05.2019

Pagina 159

Sjabloon klant



www.siegmund.com

Maak vervormde stalen producten 
recht, verwijderd oneffenheden of 
spanning in het materiaal moeiteloos.

Onze  
innovatie

Om voor te spannen,  
buigen en te richten. 

Meer informatie  
van pagina 194.

SIEGMUND RICHT-  EN KLEMPERS

Perfecte lassen door voorspanning voorafgaand aan het lassen

• Hoge perskracht van 2,5 ton met een bedieningskracht van ca. 330 N  
• Werken in verticale positie mogelijk  
• Buizen tot Ø 42 mm kunnen worden gebogen of gericht  
• Schoon resultaat haalbaar zonder afdrukken  
• Eenvoudig werken in hoeken zonder de binnenste las te beschadigen

Scan de QR-code en  
ontdek meer informatie  
en accessoires.
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NIEUW BIJ SIEGMUND

SIEGMUND WORKSTATION GEPERFOREERDE PLAAT

Met het modulaire systeem van het Siegmund Workstation 
kunt u uw individuele werkplek samenstellen. Naast een  
verscheidenheid aan verschillende laden, kunt u nu kiezen  
uit verschillende tafelbladen op basis van uw behoeften.

Vanwege de grote vraag verlagen we de prijs.

op pagina 34

Prijs 
vanaf
859 €

SIEGMUND SUB TABLE BOX

Praktische laden voor uw Siegmund-lastafel. 
Vanwege de grote vraag verlagen we de prijs.

op pagina 12

Prijs 
vanaf
267 €

GEREEDSCHAPSSTAAL

GEREEDSCHAPSSTAAL MET PLASMANITRERING

STAAL MET PLASMANITRERING



www.siegmund.com/catalog-order

Onze nieuwe product-  
en applicatiecatalogus is nu  
verkrijgbaar in uw taal!

768 bladzijden
Siegmund producten,  

applicaties,  
praktijkvoorbeelden  

en meer

V R A A G  N U  G R AT I S  A A N :

• Compleet overzicht van ons omvangrijke productprogramma
• Speciale uitvoeringen, zoals sleuventafels, achtzijdige tafels en dergelijke
• Gedetailleerde technische informatie
• Voorbeelden van toepassingen voor elk artikel
• Uitgebreide informatie van Siegmund platform- en railsystemen
• Verkrijgbaar in 32 talen
• Compleet met prijzen Scan de QR code of vul het 

aanvraagformulier in op 
pagina 242 en vraag een 
gratis catalogus aan.
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UW GEREEDSCHAP ALTIJD BIJ DE HAND

Krijg de nieuwe Siegmund Sub table Box
in uw werkplaats.

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.



System 22

System 28 Basic

System 16

System 16 Basic

System 28

Afmetingen ST Box (L x B x H):
630 x 510 x 420 mm  

Gewicht ST Box zonder schuiflades:
circa 27,5 – 29,5 kg

Creëer opslagruimte onder 
uw lastafel, met de handige 

Sub Table Box van Siegmund.

ST BOX VOOR LASTAFELS

Voor informatie, 
prijzen en speciale 
aanbiedingen, kijk 
op pagina 90

ST BOX VOOR LASTAFELS

Voor informatie, 
prijzen en speciale 
aanbiedingen, kijk 
op pagina 90

ST BOX VOOR LASTAFELS

Voor informatie, 
prijzen en speciale 
aanbiedingen, kijk 
op pagina 123

ST BOX VOOR LASTAFELS

Voor informatie, 
prijzen en speciale 
aanbiedingen, kijk 
op pagina 186

ST BOX VOOR LASTAFELS

Voor informatie, 
prijzen en speciale 
aanbiedingen, kijk 
op pagina 186
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Professional 750 *
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www.siegmund.com/ 
Vplasmanitration
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LASTAFELS
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

Speciaal basismateriaal  
S355J2+N  

BAR-coating  
Ijzernitride  
Overgang  

Speciaal basismateriaal  
S355J2+N   

Overgang  
Ijzernitride  
BAR-coating 

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. 
Geldt voor alle Basic lastafels in 16 mm. 

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

Aangegeven getallen zijn in Vickers 

met plasmanitrering 



PROFESSIONAL 750 PROFESSIONAL 750 PROFESSIONAL EXTREME 8.7 PROFESSIONAL EXTREME 8.8
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www.siegmund.com/ 
Vhardness
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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

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

Hardheid: 

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 

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 
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SYSTEM 16

PROFESSIONAL 750

PROFESSIONAL EXTREME 8.7

SYSTEM 16

SYSTEM 28

SYSTEM 22

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 25 mm  
5. Inclusief schaalverdeling oppervlakte  
6. Constructie met ribben verstevigd 

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.

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.  

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

PASSEND
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SYSTEM 28SYSTEM 22

PROFESSIONAL 750 PROFESSIONAL 750

PROFESSIONAL EXTREME 8.7 / 8.8
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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 

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 



 1

 2

 3

 4

 5  6

SYSTEM 28 BASIC

BASIC
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SYSTEM 16 BASIC

BASIC
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DE VOORDELIGE OPLOSSING 

MATERIAAL 

Materiaaldikte ongeveer 11,5 – 13 mm 

Hoogwaardig staal S355J2+N,
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 50 mm  
5. Afstand tussen gaten zijwanden 50 mm  
6. Constructie met ribben verstevigd 

DE VOORDELIGE OPLOSSING 

MATERIAAL 

Dikte tafelblad ongeveer 24,5 – 27 mm 

Hoogwaardig staal S355J2+N,
zonder plasmanitrering

BORING Ø 28 MM 

1. Boringen oppervlakte in 100x100 mm raster  
2. Radius van de boringen 3 mm  
3. Radius van de randen 3 / 6 mm  
4. Zonder zijwanden  
5. 8x45° afgeschuind voor bevestiging van tafelpoot  
6. M12 draadgaten aan 4 zijden elke 200 mm 
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Bespaar tot wel  
40% tijd met een  

lastafel van Siegmund.  

Dankzij het hoge precisieniveau van de Siegmund  
las- en opspantafels gaan werkzaamheden sneller, 
preciezer en met een lagere foutmarge. 

Met het modulaire systeem creëert u snel diverse 
toepassingen. Dit vermindert voorbereidingstijd en 
bespaart opbergruimte en kosten.   
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SYSTEM 16 BASIC
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DE VOORDELIGE OPLOSSING 

Alle tafelprijzen zijn verlaagd ten opzichte van de hoofdcatalogus. 

TAFEL BASIC

Tafelgrootte
50x50 mm raster

met plasmanitrering 1
Verpakking 
en transport

1,0 x 1,0 m 995 € 200 €
4 Poten | circa 183 kg 4-161010.P

1,2 x 0,8 m 995 € 195 €
4 Poten | circa 173 kg 4-161025.P

1,2 x 1,2 m 1.295 € 225 €
4 Poten | circa 242 kg 4-161015.P

1,5 x 1,0 m 1.395 € 225 €
4 Poten | circa 244 kg 4-161035.P

Maximale totale draaglast met 4 poten: 1.000 kg bij gelijkmatige gewichtsverdeling. (Gegevens voor standaard poot) � = Artikel is normaal op voorraad        
� = Artikel wordt op bestelling geproduceerd 

TAFELPOTEN 

Artikelnummer 161856 4-160877.XX 4-161855.XX 2 4-160879.XX 2 4-160874.XX
Draaglast per poot 1.000 kg 1.000 kg 200 kg 200 kg 1.000 kg
Poothoogte 815 mm 550 – 950 mm 815 mm 600 – 900 mm 815 mm
Tafelhoogte 850 mm 600 – 1.000 mm 850 mm 650 – 950 mm 850 mm
Fijninstelling 50 mm 40 mm 50 mm 40 mm 50 mm
Meerprijs per poot inclusief
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Opmerking Zwenkwiel:  Wegens kiepgevaar niet toegestaan bij een tafel van 1,2 x 0,8m. 

SETS 

Spanklem Snelspanbout Aanslag Winkelhaak Winkelhaak Winkelhaak
Materiaal gezwart / genitreerd gezwart genitreerd genitreerd genitreerd genitreerd
Artikelnummer 160610 160510 160420.N 160108.N 160110.N 160162.N
Basic-Set 1: 4-161200 4 x 12 x 8 x 4 x 2 x 696 €
Basic-Set 2: 4-161300 8 x 16 x 10 x 4 x 4 x 2 x 1.154 €

INTERNET 

Op www.siegmund.com vindt u informatie over onze 
firma, ons complete productassortiment, toelichtingen en 
toepassingsvoorbeelden. We kijken uit naar uw bezoek.  

Prijzen in euro, exclusief BTW en exclusief verpakkings- en transportkosten. 
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� = Artikel is normaal op voorraad        
� = Artikel wordt op bestelling geproduceerd 

ONZE AANBEVELING VOOR IEDERE SIEGMUND LASTAFEL:

Het niet ontvlambare en 
wateroplosbare anti-hechtmiddel 
voorkomt het aanhechten van 
lasspetters.

Compatibel 

Het assortiment aan toebehoren van 
het 16 mm systeem kan gebruikt 
worden op het Basic 16 mm systeem. 

met plasmanitrering 

Goed beschermd tegen roest,  
krassen en lasspetters. 

TOEBEHORENSET 163999
(Gratis bij alle sets) 

160402.N Excenter 
160852 Inbussleutel 
160820 Borstel 
000942 Vlaksteen 
000911 CleanBasic 
000921 Anti-hecht 
160920 Standaard voor laspistool 

SPECIALE  
AANBIEDING

hoogwaardig staal S355J2+N,
met plasmanitrering en BAR-coating, Boring 50x50 mm raster

Boring Ø 16 mm  
Boringen oppervlakte in 50x50 mm raster  
Afstand tussen gaten zijwanden 50 mm  
Materiaaldikte ongeveer 11,5 – 13 mm

LASTAFEL INCLUSIEF TOEBEHOREN:

1.997 €
In plaats van /2.779 € Catalogusprijs
Artikelnummer 4-168610.P

inclusief 

WEBSHOP 

Bezoek via onze homepage 
op onze website ook onze 
webshop. Met slechts één 
klik bestelt u onze producten 
gemakkelijk 24 uur per dag.

ANTI-HECHT MIDDELSUB TABLE BOX
Krijg de nieuwe Siegmund Sub 
table Box in uw werkplaats. 
ST Box inclusief twee lades.

378 €
Artikelnummer 2-161900.1

13 €
Artikelnummer 2-000924

Waarde: 87 €
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VOOR HET FIJNE WERK 

Alle tafelprijzen zijn verlaagd ten opzichte van de hoofdcatalogus. 

TAFEL PROFESSIONAL 750 PROFESSIONAL EXTREME 8.7

Tafelgrootte
50x50 mm raster

zonder plasmanitrering 1
50x50 mm raster

met plasmanitrering 2
50x50 mm raster

zonder plasmanitrering 1
50x50 mm raster

met plasmanitrering 2
Verpakking 
en transport

1,0 x 0,5 m 845 € 925 € 950 € 1.030 € 175 €
4 Poten | circa 128 kg 4-160005 4-160005.P 4-160005.X07 4-160005.X7

1,0 x 1,0 m 1.137 € 1.234 € 1.238 € 1.335 € 200 €
4 Poten | circa 193 kg 4-160010 4-160010.P 4-160010.X07 4-160010.X7

1,2 x 0,8 m 1.137 € 1.234 € 1.341 € 1.438 € 195 €
4 Poten | circa 195 kg 4-160025 4-160025.P 4-160025.X07 4-160025.X7

1,2 x 1,2 m 1.379 € 1.545 € 1.581 € 1.747 € 225 €
4 Poten | circa 261 kg 4-160015 4-160015.P 4-160015.X07 4-160015.X7

1,5 x 1,0 m 1.487 € 1.635 € 1.684 € 1.832 € 225 €
4 Poten | circa 281 kg 4-160035 4-160035.P 4-160035.X07 4-160035.X7

1,5 x 1,5 m 1.995 € 2.195 € 2.216 € 2.416 € 290 €
4 Poten | circa 397 kg 4-160050 4-160050.P 4-160050.X07 4-160050.X7

2,0 x 1,0 m 1.921 € 2.195 € 2.142 € 2.416 € 275 €
4 Poten | circa 354 kg 4-160020 4-160020.P 4-160020.X07 4-160020.X7

2,0 x 1,2 m 2.316 € 2.595 € 2.632 € 2.911 € 295 €
4 Poten | circa 415 kg 4-160060 4-160060.P 4-160060.X07 4-160060.X7

2,4 x 1,2 m 2.703 € 2.995 € 3.105 € 3.397 € 310 €
6 Poten | circa 503 kg 4-160030 4-160030.P 4-160030.X07 4-160030.X7

3,0 x 1,5 m 3.990 € 4.390 € 4.432 € 4.832 € 370 €
8 Poten | circa 795 kg 4-160050.2 4-160050.P.2 4-160050.X07.2 4-160050.X7.2

4,0 x 2,0 m 6.095 € 6.795 € 625 €
8 Poten | circa 1.297 kg 4-160055.X07 4-160055.X7

� = Artikel is normaal op voorraad        
� = Artikel wordt op bestelling geproduceerd Bestaat uit 2 tafels 1,5 x 1,5 m incl. 6 verbindingsbouten. 

TAFELPOTEN 

Artikelnummer 160858.X 160857.X 3 4-160877.XX 4-160876.XX 4 4-160879.XX 4 4-160875.XX
Draaglast per poot 1.000 kg 1.000 kg 1.000 kg 200 kg 200 kg 1.000 kg
Poothoogte 750 mm 850 mm 550 – 950 mm 750 mm 600 – 900 mm 750 mm
Tafelhoogte 850 mm 950 mm 650 – 1.050 mm 850 mm 700 – 1.000 mm 850 mm
Fijninstelling 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 50 mm
Meerprijs per poot inclusief ---
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Standaard alternatieve hoogte poot:  Zonder meerprijs leverbaar. 
Poten met zwenkwiel:  Niet aanbevolen voor tafels met 6 of 8 poten en door kiepgevaar niet aanbevolen bij 1,0 x 0,5 m en 1,2 x 0,8 m. 

SETS 

Spanklem Spanklem Prisma Snelspanbout Aanslag Aanslag Winkelhaak Winkelhaak Winkelhaak Gradenwinkelhaak Winkelhaak Winkelhaak Toebehorenwagen
Materiaal gezwart / genitreerd gezwart genitreerd gezwart genitreerd genitreerd genitreerd genitreerd genitreerd genitreerd genitreerd genitreerd
Artikelnummer 160610 160630 160645.1.N 160510 160410.N 160420.N 160108.N 160110.N 160162.N 160161+63.N 160134+36.N 160146+48.N 160910
Set 1: 4-163100 4 x 12 x 4 x 4 x 4 x 855 €
Set 2: 4-163200 6 x 2 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 6 x 2 x 1.527 €
Set 3: 4-163300 8 x 4 x 4 x 24 x 4 x 8 x 8 x 8 x 2 x 1 x + 1 x 2.245 €
Set 4: 4-163400 10 x 4 x 8 x 30 x 8 x 10 x 10 x 10 x 4 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 3.394 €
Set 5: 4-163500 12 x 6 x 8 x 36 x 8 x 12 x 12 x 12 x 4 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 4.485 €

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

*

Maximale totale draaglast met 4 poten: 2.000 kg bij gelijkmatige gewichtsverdeling. (Gegevens voor standaard poot) 
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Spanklem Spanklem Prisma Snelspanbout Aanslag Aanslag Winkelhaak Winkelhaak Winkelhaak Gradenwinkelhaak Winkelhaak Winkelhaak Toebehorenwagen
Materiaal gezwart / genitreerd gezwart genitreerd gezwart genitreerd genitreerd genitreerd genitreerd genitreerd genitreerd genitreerd genitreerd
Artikelnummer 160610 160630 160645.1.N 160510 160410.N 160420.N 160108.N 160110.N 160162.N 160161+63.N 160134+36.N 160146+48.N 160910
Set 1: 4-163100 4 x 12 x 4 x 4 x 4 x 855 €
Set 2: 4-163200 6 x 2 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 6 x 2 x 1.527 €
Set 3: 4-163300 8 x 4 x 4 x 24 x 4 x 8 x 8 x 8 x 2 x 1 x + 1 x 2.245 €
Set 4: 4-163400 10 x 4 x 8 x 30 x 8 x 10 x 10 x 10 x 4 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 3.394 €
Set 5: 4-163500 12 x 6 x 8 x 36 x 8 x 12 x 12 x 12 x 4 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 4.485 €

ONZE AANBEVELING VOOR IEDERE SIEGMUND LASTAFEL:

Het niet ontvlambare en 
wateroplosbare anti-hechtmiddel 
voorkomt het aanhechten van 
lasspetters.

zonder plasmanitrering 

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

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

met plasmanitrering 

Goed beschermd tegen roest, 
krassen en lasspetters. 

TOEBEHORENSET 163999
(Gratis bij alle sets) 

160402.N Excenter 
160852 Inbussleutel 
160820 Borstel 
000942 Vlaksteen 
000911 CleanBasic 
000921 Anti-hecht 
160920 Standaard voor laspistool 

SPECIALE 
AANBIEDING

Doorgehard gereedschapsstaal uit de speciale legering Siegmund X8.7, 
met plasmanitrering en BAR-coating, Boring 50x50 mm raster

Boring Ø 16 mm  
Boringen oppervlakte in 50x50 mm raster  
Afstand tussen gaten zijwanden 25 mm  
Materiaaldikte ongeveer 11,5 – 13 mm

LASTAFEL INCLUSIEF TOEBEHOREN: 

6.745 €
In plaats van /7.604 € Catalogusprijs
Artikelnummer 4-168130.X7

inclusief 

ANTI-HECHT MIDDEL
Krijg de nieuwe Siegmund Sub 
table Box in uw werkplaats. 
ST Box inclusief twee lades.

13 €
Artikelnummer 2-000924

378 €
Artikelnummer 2-160900.1

SUB TABLE BOX

Waarde: 87 €
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STABIELER DAN SYSTEEM 16 MM, VOORDELIGER DAN SYSTEEM 28 MM

Alle tafelprijzen zijn verlaagd ten opzichte van de hoofdcatalogus.

TAFEL PROFESSIONAL 750

Tafelgrootte
100x100 mm raster

met plasmanitrering 2
Diagonaalraster

zonder plasmanitrering 1
Diagonaalraster

met plasmanitrering 2
Verpakking 
en transport

1,0 x 1,0 m 1.256 € 1.186 € 1.395 € 230 €
4 Poten | circa 301 kg 4-220010.P 4-220010.D 4-220010.PD

1,2 x 0,8 m 1.256 € 1.186 € 1.395 € 230 €
4 Poten | circa 295 kg 4-220025.P 4-220025.D 4-220025.PD

1,2 x 1,2 m 1.616 € 1.526 € 1.795 € 265 €
4 Poten | circa 395 kg 4-220015.P 4-220015.D 4-220015.PD

1,5 x 1,0 m 1.616 € 1.526 € 1.795 € 265 €
4 Poten | circa 420 kg 4-220035.P 4-220035.D 4-220035.PD

1,5 x 1,5 m 2.291 € 2.163 € 2.545 € 300 €
4 Poten | circa 585 kg 4-220050.P 4-220050.D 4-220050.PD

2,0 x 1,0 m 2.046 € 1.932 € 2.273 € 315 €
4 Poten | circa 529 kg 4-220020.P 4-220020.D 4-220020.PD

2,0 x 2,0 m 3.596 € 3.396 € 3.995 € 360 €
4 Poten | circa 951 kg 4-220045.P 4-220045.D 4-220045.PD

2,4 x 1,2 m 2.606 € 2.461 € 2.895 € 330 €
6 Poten | circa 739 kg 4-220030.P 4-220030.D 4-220030.PD

3,0 x 1,5 m 3.791 € 3.580 € 4.212 € 375 €
6 Poten | circa 1.097 kg 4-220040.P 4-220040.D 4-220040.PD

4,0 x 2,0 m 6.296 € 5.946 € 6.995 € 625 €
8 Poten | circa 1.851 kg 4-220055.P 4-220055.D 4-220055.PD

Maximale totale draaglast met 4 poten: 3.000 kg bij gelijkmatige gewichtsverdeling. (Gegevens voor standaard poot) � = Artikel is normaal op voorraad       
� = Artikel wordt op bestelling geproduceerd

TAFELPOTEN

Artikelnummer 220858 220857.X 3 4-220878.XX 4-220877.XX 4-220866.XX 4 4-220879.XX 4 4-220874.XX
Draaglast per poot 1.000 kg 1.000 kg 1.000 kg 1.000 kg 800 kg 800 kg 1.000 kg
Poothoogte 700 mm 800 mm 500 – 800 mm 550 – 900 mm 700 mm 600 – 850 mm 700 mm
Tafelhoogte 850 mm 950 mm 650 – 950 mm 700 – 1.050 mm 850 mm 750 – 1000 mm 850 mm
Fijninstelling 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 20 mm 20 mm 50 mm
Meerprijs per poot inclusief ---
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Standaard alternatieve hoogte poot:  Zonder meerprijs leverbaar.
Poten met zwenkwiel:  Niet aanbevolen voor tafels met 6 poten.

SETS
Spanklem Spanklem Prisma Snelspanbout Magnetische 

spanbout Aanslag Aanslag Aanslag Aanslag Winkelhaak Winkelhaak Winkelhaak Winkelhaak Gradenwinkelhaak Winkelhaak Toebehorenwagen
Materiaal gezwart gezwart gezwart gezwart aluminium genitreerd genitreerd genitreerd genitreerd genitreerd genitreerd genitreerd genitreerd genitreerd genitreerd
Artikelnummer 220610 220630 220645.1 220510 220740 220410.N 220420.N 220426.N 220430.N 220110.N 220152.N 220116.N 220162.N 220164+65.N 220144+46.N 220910
Set 1: 4-223100 4 x 2 x 12 x 4 x 4 x 2 x 2 x 1.158 €
Set 2: 4-223200 6 x 4 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 2 x 4 x 2 x 2.016 €
Set 3: 4-223300 10 x 6 x 4 x 24 x 4 x 8 x 8 x 2 x 6 x 2 x 2.709 €
Set 4: 4-223400 12 x 8 x 8 x 30 x 8 x 10 x 10 x 2 x 2 x 8 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x 4.437 €
Set 5: 4-223500 14 x 10 x 8 x 30 x 8 x 12 x 12 x 4 x 4 x 10 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 5.668 €

Prijzen in euro, exclusief BTW en exclusief verpakkings- en transportkosten.
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Spanklem Spanklem Prisma Snelspanbout Magnetische 
spanbout Aanslag Aanslag Aanslag Aanslag Winkelhaak Winkelhaak Winkelhaak Winkelhaak Gradenwinkelhaak Winkelhaak Toebehorenwagen

Materiaal gezwart gezwart gezwart gezwart aluminium genitreerd genitreerd genitreerd genitreerd genitreerd genitreerd genitreerd genitreerd genitreerd genitreerd
Artikelnummer 220610 220630 220645.1 220510 220740 220410.N 220420.N 220426.N 220430.N 220110.N 220152.N 220116.N 220162.N 220164+65.N 220144+46.N 220910
Set 1: 4-223100 4 x 2 x 12 x 4 x 4 x 2 x 2 x 1.158 €
Set 2: 4-223200 6 x 4 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 2 x 4 x 2 x 2.016 €
Set 3: 4-223300 10 x 6 x 4 x 24 x 4 x 8 x 8 x 2 x 6 x 2 x 2.709 €
Set 4: 4-223400 12 x 8 x 8 x 30 x 8 x 10 x 10 x 2 x 2 x 8 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x 4.437 €
Set 5: 4-223500 14 x 10 x 8 x 30 x 8 x 12 x 12 x 4 x 4 x 10 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 5.668 €

ONZE AANBEVELING VOOR IEDERE SIEGMUND LASTAFEL:

ANTI-HECHT MIDDEL
Het niet ontvlambare en 
wateroplosbare anti-hechtmiddel 
voorkomt het aanhechten van 
lasspetters.

13 €
Artikelnummer 2-000924

SUB TABLE BOX
Krijg de nieuwe Siegmund Sub 
table Box in uw werkplaats.
 ST Box inclusief twee lades.

378 €
Artikelnummer 2-220900.1

zonder plasmanitrering

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

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

met plasmanitrering

Goed beschermd tegen roest, 
krassen en lasspetters.

TOEBEHORENSET 223999
(Gratis bij alle sets)

220402.N Excenter 
220852 Inbussleutel 
220820 Borstel 
000940 Vlaksteen 
000911 CleanBasic 
000921 Anti-hecht 
220920 Standaard voor laspistool 

SPECIALE  
AANBIEDING

hoogwaardig staal S355J2+N,
met plasmanitrering en BAR-coating, Boring Diagonaalraster

Boring Ø 22 mm  
Boringen oppervlakte in diagonaalraster 
of 100x100 mm raster  
Afstand tussen gaten zijwanden 50 mm  
Materiaaldikte ongeveer 17 – 19 mm

LASTAFEL INCLUSIEF TOEBEHOREN:

7.467 €
In plaats van /8.522 € Catalogusprijs
Artikelnummer 4-228240.PD

inclusief

Waarde: 97 €
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DE VOORDELIGE OPLOSSING

Alle tafelprijzen zijn verlaagd ten opzichte van de hoofdcatalogus.

TAFEL BASIC

Tafelgrootte
100x100 mm raster

zonder plasmanitrering 1
Verpakking 
en transport

1,0 x 1,0 m 844 € 230 €
4 Poten | circa 256 kg 4-281010

1,2 x 0,8 m 853 € 230 €
4 Poten | circa 248 kg 4-281025

1,2 x 1,2 m 987 € 265 €
4 Poten | circa 354 kg 4-281015

1,5 x 1,0 m 993 € 265 €
4 Poten | circa 370 kg 4-281035

2,0 x 1,0 m 1.276 € 315 €
4 Poten | circa 475 kg 4-281020

2,0 x 1,2 m 1.425 € 315 €
4 Poten | circa 569 kg 4-281060

2,4 x 1,2 m 1.627 € 330 €
6 Poten | circa 697 kg 4-281030

3,0 x 1,5 m 2.122 € 375 €
6 Poten | circa 1.043 kg 4-281040

Maximale totale draaglast met 4 poten: 2.000 kg bij gelijkmatige gewichtsverdeling. (Gegevens voor standaard poot) � = Artikel is normaal op voorraad  
� = Artikel wordt op bestelling geproduceerd

TAFELPOTEN

Artikelnummer 161856 4-160877.XX 4-161855.XX 2 4-160879.XX 2 4-160874.XX
Draaglast per poot 1.000 kg 1.000 kg 200 kg 200 kg 1.000 kg
Poothoogte 815 mm 550 – 950 mm 815 mm 600 – 900 mm 815 mm
Tafelhoogte 850 mm 600 – 1.000 mm 850 mm 650 – 950 mm 850 mm
Fijninstelling 50 mm 40 mm 50 mm 40 mm 50 mm
Meerprijs per poot inclusief
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Poten met zwenkwiel:  Niet aanbevolen voor tafels met 6 poten.

SETS

Spanklem Snelspanbout Aanslag Winkelhaak Winkelhaak Draadbout Aanslag
Materiaal gezwart gezwart genitreerd gietijzer / gezwart genitreerd gezwart verzinkt
Artikelnummer 280604 280510 280420.N 280110.G 280162.N 280543 160415
Basic-Set 1: 4-281200 4 x 8 x 6 x 2 x 8 x 8 x 891 €
Basic-Set 2: 4-281300 8 x 12 x 8 x 4 x 8 x 8 x 1.227 €
Basic-Set 3: 4-281400 10 x 18 x 10 x 6 x 4 x 8 x 8 x 2.134 €

ZIJ-AANSLAGEN

SIEGMUND CATALOGUS

Een compleet overzicht van ons 
brede assortiment kunt u vinden 
in onze 768 pagina's tellende 
catalogus. Onze catalogus is 
beschikbaar in meer dan 32 talen.

Prijzen in euro, exclusief BTW en exclusief verpakkings- en transportkosten.
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� = Artikel is normaal op voorraad  
� = Artikel wordt op bestelling geproduceerd

ONZE AANBEVELING VOOR IEDERE SIEGMUND LASTAFEL:

ANTI-HECHT MIDDEL
Het niet ontvlambare en 
wateroplosbare anti-hechtmiddel  
voorkomt het aanhechten van 
lasspetters.

13 €
Artikelnummer 2-000924

SUB TABLE BOX
Krijg de nieuwe Siegmund 
Sub table Box in uw werkplaats. 
ST Box inclusief twee lades.

378 €
Artikelnummer 2-281900.1

Compatibel

Het assortiment aan toebehoren 
van het 28 mm systeem  
kan gebruikt worden op het  
Basic 28 mm systeem.

zonder plasmanitrering

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

TOEBEHORENSET 283999
(Gratis bij alle sets)

280402.N Excenter 
280852.1 Inbussleutel 
280820 Borstel 
000940 Vlaksteen 
000911 CleanBasic 
000921 Anti-hecht 
280920 Standaard voor laspistool 

SPECIALE  
AANBIEDING

Hoogwaardig staal S355J2+N,
zonder plasmanitrering, Boring 100x100 mm raster

Boring Ø 28 mm  
Boringen oppervlakte in 100x100 mm raster  
Zonder zijwanden  
Dikte tafelblad ongeveer 24,5 – 27 mm

LASTAFEL INCLUSIEF TOEBEHOREN:

2.883 €
In plaats van /3.866 € Catalogusprijs
Artikelnummer 4-288660

inclusief

ACTIEFOLDER

In onze reguliere flyer vindt u 
een selectie van onze producten 
en regelmatig wijzigende 
speciale aanbiedingen

Waarde: 105 €



68
 m

m 30
0 

m
m

50
0 

m
m

135°

17
5 

m
m

SYSTEM 28

3

4

360°

95
 m

m

15
0 

m
m

22
5 

m
m

50
0 

m
m

30
0 

m
m

50 – 165 mm

30
0 

m
m

28

VOOR HET ZWARE WERK 

Alle tafelprijzen zijn verlaagd ten opzichte van de hoofdcatalogus. 

TAFEL PROFESSIONAL 750 PROFESSIONAL EXTREME 8.7 PROFESSIONAL EXTREME 8.8

Tafelgrootte
100x100 mm raster

zonder plasmanitrering 1
100x100 mm raster

met plasmanitrering 2
Diagonaalraster

met plasmanitrering 2
100x100 mm raster 

met plasmanitrering 2
Diagonaalraster

met plasmanitrering 2
100x100 mm raster 

met plasmanitrering 2
Diagonaalraster

met plasmanitrering 2
Verpakking 
en transport

1,0 x 1,0 m 1.466 € 1.661 € 1.870 € 1.870 € 2.078 € 2.339 € 2.589 € 230 €
4 Poten | circa 416 kg 4-280010 4-280010.P 4-280010.PD 4-280010.X7 4-280010.XD7 4-280010.X8 4-280010.XD8

1,2 x 0,8 m 1.466 € 1.661 € 1.870 € 1.870 € 2.078 € 2.339 € 2.589 € 230 €
4 Poten | circa 408 kg 4-280025 4-280025.P 4-280025.PD 4-280025.X7 4-280025.XD7 4-280025.X8 4-280025.XD8

1,2 x 1,2 m 1.939 € 2.234 € 2.495 € 2.443 € 2.703 € 2.703 € 2.974 € 265 €
4 Poten | circa 544 kg 4-280015 4-280015.P 4-280015.PD 4-280015.X7 4-280015.XD7 4-280015.X8 4-280015.XD8

1,5 x 1,0 m 1.991 € 2.286 € 2.599 € 2.599 € 2.911 € 2.839 € 3.120 € 265 €
4 Poten | circa 577 kg 4-280035 4-280035.P 4-280035.PD 4-280035.X7 4-280035.XD7 4-280035.X8 4-280035.XD8

1,5 x 1,5 m 2.579 € 2.974 € 3.536 € 3.328 € 3.745 € 3.745 € 4.161 € 300 €
4 Poten | circa 801 kg 4-280050 4-280050.P 4-280050.PD 4-280050.X7 4-280050.XD7 4-280050.X8 4-280050.XD8

2,0 x 1,0 m 2.308 € 2.703 € 3.120 € 3.016 € 3.422 € 3.391 € 3.807 € 315 €
4 Poten | circa 730 kg 4-280020 4-280020.P 4-280020.PD 4-280020.X7 4-280020.XD7 4-280020.X8 4-280020.XD8

2,0 x 1,2 m 2.673 € 3.068 € 3.536 € 3.380 € 3.839 € 3.849 € 4.266 € 330 €
4 Poten | circa 843 kg 4-280060 4-280060.P 4-280060.PD 4-280060.X7 4-280060.XD7 4-280060.X8 4-280060.XD8

2,0 x 2,0 m 4.080 € 4.675 € 5.295 € 5.157 € 5.782 € 5.824 € 6.553 € 360 €
4 Poten | circa 1.299 kg 4-280045 4-280045.P 4-280045.PD 4-280045.X7 4-280045.XD7 4-280045.X8 4-280045.XD8

2,4 x 1,2 m 2.889 € 3.384 € 3.923 € 3.745 € 4.266 € 4.161 € 4.786 € 330 €
4 Poten | circa 986 kg 4-280030 4-280030.P 4-280030.PD 4-280030.X7 4-280030.XD7 4-280030.X8 4-280030.XD8

3,0 x 1,5 m 4.243 € 4.938 € 5.391 € 5.561 € 6.082 € 6.395 € 6.916 € 375 €
6 Poten | circa 1.517 kg 4-280040 4-280040.P 4-280040.PD 4-280040.X7 4-280040.XD7 4-280040.X8 4-280040.XD8

4,0 x 2,0 m 6.574 € 7.469 € 8.424 € 8.528 € 9.257 € 9.966 € 10.716 € 625 €
8 Poten | circa 2.501 kg 4-280055 4-280055.P 4-280055.PD 4-280055.X7 4-280055.XD7 4-280055.X8 4-280055.XD8

� = Artikel is normaal op voorraad        
� = Artikel wordt op bestelling geproduceerd 

TAFELPOTEN 

Artikelnummer 280858.X 280857.X 3 4-280878.XX 4-280877.XX 4-280876.XX 4 4-280879.XX 4 4-280874.XX
Draaglast per poot 2.000 kg 2.000 kg 2.000 kg 2.000 kg 800 kg 800 kg 2.000 kg
Poothoogte 650 mm 750 mm 450 – 700 mm 550 – 900 mm 650 mm 550 – 750 mm 650 mm
Tafelhoogte 850 mm 950 mm 650 – 900 mm 750 – 1.100 mm 850 mm 750 – 950 mm 850 mm
Fijninstelling 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 20 mm 20 mm 50 mm
Meerprijs per poot inclusief ---
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Standaard alternatieve hoogte poot:  Zonder meerprijs leverbaar. 
Poten met zwenkwiel:  Niet aanbevolen voor tafels met 6 of 8 poten. 

SETS 

Spanklem Spanklem Prisma Snelspanbout Magnetische 
spanbout Aanslag Aanslag Aanslag Winkelhaak Winkelhaak Winkelhaak Gradenwinkelhaak Winkelhaak Winkelhaak Toebehorenwagen

Materiaal genitreerd genitreerd genitreerd gezwart aluminium genitreerd genitreerd genitreerd genitreerd genitreerd genitreerd genitreerd genitreerd genitreerd
Artikelnummer 280610.N 280630.N 280648.1.N 280510 280740 280410.N 280420.N 280430.N 280110.N 280152.N 280162.N 280164+65.N 280166+67.N 280144+46.N 280910
Set 1: 4-283100 4 x 2 x 2 x 12 x 4 x 4 x 2 x 2 x 1.443 €
Set 2: 4-283200 6 x 4 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 4 x 2 x 2 x 2.540 €
Set 3: 4-283300 10 x 6 x 4 x 24 x 4 x 8 x 8 x 6 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 3.662 €
Set 4: 4-283400 14 x 10 x 6 x 30 x 8 x 10 x 10 x 4 x 8 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 5.732 €
Set 5: 4-283500 14 x 10 x 8 x 36 x 8 x 12 x 12 x 4 x 12 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 6.979 €

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

Maximale totale draaglast met 4 poten: 4.000 kg bij gelijkmatige gewichtsverdeling. (gegevens voor standaard poot) 
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TAFEL PROFESSIONAL 750 PROFESSIONAL EXTREME 8.7 PROFESSIONAL EXTREME 8.8

Tafelgrootte
100x100 mm raster

zonder plasmanitrering 1
100x100 mm raster

met plasmanitrering 2
Diagonaalraster

met plasmanitrering 2
100x100 mm raster 

met plasmanitrering 2
Diagonaalraster

met plasmanitrering 2
100x100 mm raster 

met plasmanitrering 2
Diagonaalraster

met plasmanitrering 2
Verpakking 
en transport

1,0 x 1,0 m 1.466 € 1.661 € 1.870 € 1.870 € 2.078 € 2.339 € 2.589 € 230 €
4 Poten | circa 416 kg 4-280010 4-280010.P 4-280010.PD 4-280010.X7 4-280010.XD7 4-280010.X8 4-280010.XD8

1,2 x 0,8 m 1.466 € 1.661 € 1.870 € 1.870 € 2.078 € 2.339 € 2.589 € 230 €
4 Poten | circa 408 kg 4-280025 4-280025.P 4-280025.PD 4-280025.X7 4-280025.XD7 4-280025.X8 4-280025.XD8

1,2 x 1,2 m 1.939 € 2.234 € 2.495 € 2.443 € 2.703 € 2.703 € 2.974 € 265 €
4 Poten | circa 544 kg 4-280015 4-280015.P 4-280015.PD 4-280015.X7 4-280015.XD7 4-280015.X8 4-280015.XD8

1,5 x 1,0 m 1.991 € 2.286 € 2.599 € 2.599 € 2.911 € 2.839 € 3.120 € 265 €
4 Poten | circa 577 kg 4-280035 4-280035.P 4-280035.PD 4-280035.X7 4-280035.XD7 4-280035.X8 4-280035.XD8

1,5 x 1,5 m 2.579 € 2.974 € 3.536 € 3.328 € 3.745 € 3.745 € 4.161 € 300 €
4 Poten | circa 801 kg 4-280050 4-280050.P 4-280050.PD 4-280050.X7 4-280050.XD7 4-280050.X8 4-280050.XD8

2,0 x 1,0 m 2.308 € 2.703 € 3.120 € 3.016 € 3.422 € 3.391 € 3.807 € 315 €
4 Poten | circa 730 kg 4-280020 4-280020.P 4-280020.PD 4-280020.X7 4-280020.XD7 4-280020.X8 4-280020.XD8

2,0 x 1,2 m 2.673 € 3.068 € 3.536 € 3.380 € 3.839 € 3.849 € 4.266 € 330 €
4 Poten | circa 843 kg 4-280060 4-280060.P 4-280060.PD 4-280060.X7 4-280060.XD7 4-280060.X8 4-280060.XD8

2,0 x 2,0 m 4.080 € 4.675 € 5.295 € 5.157 € 5.782 € 5.824 € 6.553 € 360 €
4 Poten | circa 1.299 kg 4-280045 4-280045.P 4-280045.PD 4-280045.X7 4-280045.XD7 4-280045.X8 4-280045.XD8

2,4 x 1,2 m 2.889 € 3.384 € 3.923 € 3.745 € 4.266 € 4.161 € 4.786 € 330 €
4 Poten | circa 986 kg 4-280030 4-280030.P 4-280030.PD 4-280030.X7 4-280030.XD7 4-280030.X8 4-280030.XD8

3,0 x 1,5 m 4.243 € 4.938 € 5.391 € 5.561 € 6.082 € 6.395 € 6.916 € 375 €
6 Poten | circa 1.517 kg 4-280040 4-280040.P 4-280040.PD 4-280040.X7 4-280040.XD7 4-280040.X8 4-280040.XD8

4,0 x 2,0 m 6.574 € 7.469 € 8.424 € 8.528 € 9.257 € 9.966 € 10.716 € 625 €
8 Poten | circa 2.501 kg 4-280055 4-280055.P 4-280055.PD 4-280055.X7 4-280055.XD7 4-280055.X8 4-280055.XD8

� = Artikel is normaal op voorraad        
� = Artikel wordt op bestelling geproduceerd 

Spanklem Spanklem Prisma Snelspanbout Magnetische 
spanbout Aanslag Aanslag Aanslag Winkelhaak Winkelhaak Winkelhaak Gradenwinkelhaak Winkelhaak Winkelhaak Toebehorenwagen

Materiaal genitreerd genitreerd genitreerd gezwart aluminium genitreerd genitreerd genitreerd genitreerd genitreerd genitreerd genitreerd genitreerd genitreerd
Artikelnummer 280610.N 280630.N 280648.1.N 280510 280740 280410.N 280420.N 280430.N 280110.N 280152.N 280162.N 280164+65.N 280166+67.N 280144+46.N 280910
Set 1: 4-283100 4 x 2 x 2 x 12 x 4 x 4 x 2 x 2 x 1.443 €
Set 2: 4-283200 6 x 4 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 4 x 2 x 2 x 2.540 €
Set 3: 4-283300 10 x 6 x 4 x 24 x 4 x 8 x 8 x 6 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 3.662 €
Set 4: 4-283400 14 x 10 x 6 x 30 x 8 x 10 x 10 x 4 x 8 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 5.732 €
Set 5: 4-283500 14 x 10 x 8 x 36 x 8 x 12 x 12 x 4 x 12 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 6.979 €

ONZE AANBEVELING VOOR IEDERE SIEGMUND LASTAFEL:

Het niet ontvlambare en 
wateroplosbare anti-hechtmiddel 
voorkomt het aanhechten van 
lasspetters.

zonder plasmanitrering 

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

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

met plasmanitrering 

Goed beschermd tegen roest, 
krassen en lasspetters.

Alle tafels zijn zonder 
plasmanitrering verkrijgbaar. 
Prijzen zijn te vinden in onze  
catalogus.

TOEBEHORENSET 283999
(Gratis bij alle sets) 

280402.N Excenter 
280852.1 Inbussleutel 
280820 Borstel 
000940 Vlaksteen 
000911 CleanBasic 
000921 Anti-hecht 
280920 Standaard voor laspistool 

SPECIALE 
AANBIEDING

Doorgehard gereedschapsstaal uit de speciale legering Siegmund X8.7, 
met plasmanitrering en BAR-coating, Boring Diagonaalraster

Boring Ø 28 mm  
Boringen oppervlakte in diagonaalraster 
of 100x100 mm raster  
Afstand tussen gaten zijwanden 50 mm  
Materiaaldikte ongeveer 24,5 – 27 mm

LASTAFEL INCLUSIEF TOEBEHOREN:

6.692 €
In plaats van /7.416 € Catalogusprijs

inclusief 

ANTI-HECHT MIDDELSUB TABLE BOX
Krijg de nieuwe Siegmund Sub 
table Box in uw werkplaats. 
ST Box inclusief twee lades.

378 €
Artikelnummer 2-280900.1

13 €
Artikelnummer 2-000924

Waarde: 105 €

Artikelnummer 4-288220.XD7



SYSTEM 16

1

VERSIONEN
ZONE VERSION

9.920816.P

Bernd Siegmund GmbH· Ährenstr. 29· 86845 Großaitingen

System

16
Benennung / name

Achtkanttisch SW 800
Octagonal table 800

Zeichnungsdatum / drawing date

Änderungsdatum / date of change

geprüft / checked

Maßstab / scale

Be04.01.2018

Ga08.01.2018
A21:5

114.11 KgGewicht / weight

Artikelnummer / article number

800 x 800 x 110 mmAbmaße / dimension

1.0570 (S355J2G3)Material

Oberfläche / surface
plasmanitriert / plasma nitrided

Bemerkung / comment

 Kampmann GmbH

Für diese Zeichnung behält sich die Bernd Siegmund GmbH alle Rechte vor. Sie darf weder
vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. / All rights reserved to Bernd Siegmund GmbH.
Drawing exept for personal use by the intendend recipient.

Allgemeintoleranz/
general tolerance
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2768-m 91600088
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ACHTHOEKIGE TAFELS
LASTAFELS VOOR MANIPULATORS

ZIJWANDEN 100 mm ZIJWANDEN 50 mm ZONDER ZIJWANDEN (12 mm)

Afmetingen
50x50 mm raster

met plasmanitrering 1
50x50 mm raster

met plasmanitrering 1
50x50 mm raster

met plasmanitrering 1

500 mm 1.090 €
Gewicht circa 54 kg | Artikelnummer 2-950500.P

600 mm 1.860 € 1.674 € 1.211 €
Gewicht circa 98 kg | Artikelnummer 2-920616.P Gewicht circa 77 kg | Artikelnummer 2-920616.1.P Gewicht circa 63 kg | Artikelnummer 2-950600.P

800 mm 2.742 € 2.468 € 1.785 €
Gewicht circa 131 kg | Artikelnummer 2-920816.P Gewicht circa 103 kg | Artikelnummer 2-920816.1.P Gewicht circa 84 kg | Artikelnummer 2-950800.P

1000 mm 3.280 € 2.952 € 2.135 €
Gewicht circa 170 kg | Artikelnummer 2-921016.P Gewicht circa 135 kg | Artikelnummer 2-921016.1.P Gewicht circa 111 kg | Artikelnummer 2-951000.P

1200 mm 4.129 € 3.716 € 2.688 €
Gewicht circa 228 kg | Artikelnummer 2-921216.P Gewicht circa 186 kg | Artikelnummer 2-921216.1.P Gewicht circa 157 kg | Artikelnummer 2-951200.P

Meerprijs
Meerprijs voor klantspecifieke aanpassing  

van de adapterplaat
Meerprijs voor speciale afmetingen  

van de boringsgaten

Artikelnummer 0-940000 Artikelnummer 0-940000.1
532 € 395 €

Geschikt voor alle Siegmund kantel- en kolom manipulatoren. 
Overige tafelformaten zijn beschikbaar op aanvraag.

met plasmanitrering

Goed beschermd tegen roest,  
krassen en lasspetters.

KENMERKEN
Hoogwaardig staal S355J2+N,
plasmagenitreerd en BAR-coating

Boring Ø 16 mm  
50x50 mm raster  
Materiaaldikte 12 mm

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 16 mm systeem, doordat deze 
hetzelfde gatenpatroon als het 16 mm systeem bevat. Om tegemoet 
te komen aan uw individuele behoeften, kan de tafel op aanvraag 
aangepast worden aan uw productieruimte of werkomgeving.

Adapterplaat

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.

ONZE AANBEVELING VOOR IEDERE SIEGMUND LASTAFEL:

ANTI-HECHT MIDDEL
Het niet ontvlambare en wateroplosbare 
anti-hechtmiddel voorkomt het aanhechten 
van lasspetters.

13 €
Artikelnummer 2-000924



SYSTEM 22

1

921222

Bernd Siegmund GmbH· Ährenstr. 29· 86845 Großaitingen

System

22
Benennung / name

Achtkanttisch SW1200x150
octagonal table SW1200x150

Zeichnungsdatum / drawing date

Änderungsdatum / date of change

geprüft / checked

Maßstab / scale

  
A21:5

327.77 KgGewicht / weight

Artikelnummer / article number

1200 x 1200 x 150 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
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ONZE AANBEVELING VOOR IEDERE SIEGMUND LASTAFEL:

ZIJWANDEN 150 mm ZONDER ZIJWANDEN (18 mm)

Afmetingen
100x100 mm raster

met plasmanitrering 1
100x100 mm raster

met plasmanitrering 1

600 mm 1.511 €
Gewicht circa 79 kg | Artikelnummer 2-930600.P

800 mm 3.212 € 1.889 €
Gewicht circa 209 kg | Artikelnummer 2-920822.P Gewicht circa 112 kg | Artikelnummer 2-930800.P

1000 mm 3.685 € 2.267 €
Gewicht circa 276 kg | Artikelnummer 2-921022.P Gewicht circa 155 kg | Artikelnummer 2-931000.P

1200 mm 5.480 € 2.858 €
Gewicht circa 368 kg | Artikelnummer 2-921222.P Gewicht circa 220 kg | Artikelnummer 2-931200.P

1400 mm 5.953 € 3.595 €
Gewicht circa 477 kg | Artikelnummer 2-921422.P Gewicht circa 305 kg | Artikelnummer 2-931400.P

1500 mm 6.425 € 3.811 €
Gewicht circa 525 kg | Artikelnummer 2-921522.P Gewicht circa 340 kg | Artikelnummer 2-931500.P

1600 mm 6.898 €
Gewicht circa 604 kg | Artikelnummer 2-921622.P

1700 mm 7.484 €
Gewicht circa 655 kg | Artikelnummer 2-921722.P

1800 mm 7.370 €
Gewicht circa 710 kg | Artikelnummer 2-921822.P

Meerprijs
Meerprijs voor klantspecifieke aanpassing  

van de adapterplaat
Meerprijs voor speciale afmetingen  

van de boringsgaten

Artikelnummer 0-940000 Artikelnummer 0-940000.1
532 € 395 €

Geschikt voor alle Siegmund kantel- en kolom manipulatoren. 
Overige tafelformaten zijn beschikbaar op aanvraag.

met plasmanitrering

Goed beschermd tegen roest,  
krassen en lasspetters.

KENMERKEN
Hoogwaardig staal S355J2+N,
plasmagenitreerd en BAR-coating

Boring Ø 22 mm  
100x100 mm raster  
Materiaaldikte 18 mm

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.

Adapterplaat

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.

Alle informatie over de 
Siegmund Positioners vindt u in 
de speciale flyer "Manipulatie" 
of onder deze QR-code:

Prijzen in euro, exclusief BTW en exclusief verpakkings- en transportkosten.
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ACHTHOEKIGE TAFELS
LASTAFELS VOOR MANIPULATORS

ZIJWANDEN 200 mm ZIJWANDEN 100 mm ZONDER ZIJWANDEN (25 mm)

Afmetingen
100x100 mm raster

met plasmanitrering 1
100x100 mm raster

met plasmanitrering 1
100x100 mm raster

met plasmanitrering 1

600 mm 1.679 €
Gewicht circa 94 kg | Artikelnummer 2-940600.P

800 mm 3.569 € 3.149 € 2.099 €
Gewicht circa 291 kg | Artikelnummer 2-920800.P Gewicht circa 203 kg | Artikelnummer 2-920800.1.P Gewicht circa 139 kg | Artikelnummer 2-940800.P

1000 mm 4.094 € 3.569 € 2.519 €
Gewicht circa 386 kg | Artikelnummer 2-921000.P Gewicht circa 277 kg | Artikelnummer 2-921000.1.P Gewicht circa 198 kg | Artikelnummer 2-941000.P

1200 mm 6.089 € 4.619 € 3.175 €
Gewicht circa 513 kg | Artikelnummer 2-921200.P Gewicht circa 380 kg | Artikelnummer 2-921200.1.P Gewicht circa 281 kg | Artikelnummer 2-941200.P

1400 mm 6.614 € 5.669 € 3.994 €
Gewicht circa 656 kg | Artikelnummer 2-921400.P Gewicht circa 501 kg | Artikelnummer 2-921400.1.P Gewicht circa 388 kg | Artikelnummer 2-941400.P

1500 mm 7.139 € 6.089 € 4.234 €
Gewicht circa 725 kg | Artikelnummer 2-921500.P Gewicht circa 557 kg | Artikelnummer 2-921500.1.P Gewicht circa 435 kg | Artikelnummer 2-941500.P

1600 mm 7.664 € 6.299 €
Gewicht circa 825 kg | Artikelnummer 2-921600.P Gewicht circa 645 kg | Artikelnummer 2-921600.1.P

1700 mm 8.316 € 7.069 €
Gewicht circa 896 kg | Artikelnummer 2-921700.P Gewicht circa 705 kg | Artikelnummer 2-921700.1.P

1800 mm 8.189 € 7.664 €
Gewicht circa 974 kg | Artikelnummer 2-921800.P Gewicht circa 771 kg | Artikelnummer 2-921800.1.P

Meerprijs
Meerprijs voor klantspecifieke aanpassing 

van de adapterplaat
Meerprijs voor speciale afmetingen 

van de boringsgaten

Artikelnummer 0-940000 Artikelnummer 0-940000.1
532 € 395 €

Geschikt voor alle Siegmund kantel- en kolom manipulatoren. 
Overige tafelformaten zijn beschikbaar op aanvraag.

met plasmanitrering

Goed beschermd tegen roest,  
krassen en lasspetters.

KENMERKEN

Hoogwaardig staal S355J2+N,
plasmagenitreerd en BAR-coating

Boring Ø 28 mm  
100x100 mm raster  
Materiaaldikte 25 mm

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 28 mm systeem, doordat deze 
hetzelfde gatenpatroon als het 28 mm systeem bevat. Om tegemoet 
te komen aan uw individuele behoeften, kan de tafel op aanvraag 
aangepast worden aan uw productieruimte of werkomgeving.

Adapterplaat

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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Dankzij het dunnere maar veel hardere materiaal van  
Siegmund Premium Light bespaart u tot 40% op het gewicht  

ten opzichte van het conventioneel gebruikte materiaal.

ZIJWANDEN 200 mm ZIJWANDEN 100 mm ZONDER ZIJWANDEN (15 mm)

Afmetingen
100x100 mm raster

met plasmanitrering 1
100x100 mm raster

met plasmanitrering 1
100x100 mm raster

met plasmanitrering 1

600 mm 1.679 €
Gewicht circa 69 kg | Artikelnummer 2-840600.P

800 mm 3.569 € 3.149 € 2.099 €
Gewicht circa 216 kg | Artikelnummer 2-820800.P Gewicht circa 150 kg | Artikelnummer 2-820800.1.P Gewicht circa 95 kg | Artikelnummer 2-840800.P

1000 mm 4.094 € 3.569 € 2.519 €
Gewicht circa 280 kg | Artikelnummer 2-821000.P Gewicht circa 197 kg | Artikelnummer 2-821000.1.P Gewicht circa 142 kg | Artikelnummer 2-841000.P

1200 mm 6.089 € 4.619 € 3.175 €
Gewicht circa 367 kg | Artikelnummer 2-821200.P Gewicht circa 266 kg | Artikelnummer 2-821200.1.P Gewicht circa 205 kg | Artikelnummer 2-841200.P

1400 mm 6.614 € 5.669 € 3.994 €
Gewicht circa 467 kg | Artikelnummer 2-821400.P Gewicht circa 350 kg | Artikelnummer 2-821400.1.P Gewicht circa 254 kg | Artikelnummer 2-841400.P

1500 mm 7.139 € 6.089 € 4.234 €
Gewicht circa 511 kg | Artikelnummer 2-821500.P Gewicht circa 385 kg | Artikelnummer 2-821500.1.P Gewicht circa 310 kg | Artikelnummer 2-841500.P

1600 mm 7.664 € 6.299 €
Gewicht circa 585 kg | Artikelnummer 2-821600.P Gewicht circa 450 kg | Artikelnummer 2-821600.1.P

1700 mm 8.316 € 7.069 €
Gewicht circa 630 kg | Artikelnummer 2-821700.P Gewicht circa 487 kg | Artikelnummer 2-821700.1.P

1800 mm 8.189 € 7.664 €
Gewicht circa 679 kg | Artikelnummer 2-821800.P Gewicht circa 530 kg | Artikelnummer 2-821800.1.P

Meerprijs
Meerprijs voor klantspecifieke aanpassing  

van de adapterplaat
Meerprijs voor speciale afmetingen  

van de boringsgaten

Artikelnummer 0-940000 Artikelnummer 0-940000.1
532 € 395 €

Geschikt voor alle Siegmund kantel- en kolom manipulatoren.
Overige tafelformaten zijn beschikbaar op aanvraag.

met plasmanitrering

Goed beschermd tegen roest,  
krassen en lasspetters.

KENMERKEN

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

Boring Ø 28 mm
100x100 mm raster
Materiaaldikte 15 mm

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 28 mm systeem, doordat deze 
hetzelfde gatenpatroon als het 28 mm systeem bevat. Om tegemoet 
te komen aan uw individuele behoeften, kan de tafel op aanvraag 
aangepast worden aan uw productieruimte of werkomgeving.

Adapterplaat

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.

Prijzen in euro, exclusief BTW en exclusief verpakkings- en transportkosten.
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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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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 
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.
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OVERZICHT VAN GEPERFOREERDE PLATEN

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 geperforeerde platen van systeem 16 en 28 zijn  
gemaakt van dubbelgehard gereedschapstaal. Voor het 
verhardingsproces gebruikt Siegmund een speciaal 
 ontwikkelde legering. In systeem 22 is de geperforeerde plaat 
gemaakt van hoogwaardig staal S355J2+N. Alle platen zijn 
beschikbaar in de  plasmagenitreerde Siegmund-kwaliteit.

VOORDELEN VAN PLASMANITRATIE 
+ BAR-COATING

Slijtvaste en duurzame oppervlakken  
Corrosiebestendig  
Duidelijk minder aanhechting van lasspetters
Gladder oppervlak

Gatenplaat 1200 x 800 mm

Boringdiameter

Boringen Oppervlakte

Materiaaldikte

Staal + Plasmagenitreerd
Hoogwaardig staal S355J2+N,
plasmagenitreerd en BAR-coating

Gereedschapsstaal
Doorgehard gereedschapsstaal X8.7

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

Aanbieding zie pagina

� = Artikel is normaal op voorraad       � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd

Prijs vanaf
859 €

Ø 16 mm

Ø 16 mm

50x50 mm raster

ongeveer 12 mm

Artikelnummer 164004.X07

Artikelnummer 164004.X7

Prijzen in euro, exclusief BTW en exclusief verpakkings- en transportkosten.
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Ø 22  mm

Prijs vanaf
1.009 €

Ø 22 mm

100x100 mm raster

ongeveer 18 mm

Artikelnummer 224004.P

Ø 28  mm

Prijs vanaf
984 €

Ø 28 mm

100x100 mm raster

ongeveer 15 mm

Artikelnummer 804004.X7
voor het spannen is  (art.nr. 280653) is vereist

Verdere geperforeerde platen zijn te vinden in onze product-  
en toepassingscatalogus of op www.siegmund.com



60
0 

m
m

SYSTEM 16

38

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

1.367 €
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

AANBIEDING
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Gereedschapsset A 249 €
Artikelnummer 2-167320

Spanklem

Snelspanbout

Aanslag

Inbussleutel

Gereedschapsset B inclusief Bankschroef 427 €
Artikelnummer 2-167340

Spanklem

Snelspanbout

Aanslag

Winkelhaak

Inbussleutel

Standaard bankschroef 100 mm

Meer informatie Pagina 92
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MATERIAALDIKTE GEPERFOREERDE PLAAT 18 mm

Aanbieding 1

Geperforeerde plaat Staal + Plasmagenitreerd  
1200 x 800 mm
Boring Ø 22 mm
Boringen oppervlakte in 100x100 mm raster
Materiaaldikte ongeveer 18 mm
Artikelnummer 224004.P

Klemhouder
Artikelnummer 224030  

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 224035  

Gereedschapsmuur  
inclusief plank

Artikelnummer 004025  

Basispakket

1.009 €
Artikelnummer 2-224001

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

1.125 €
Artikelnummer 2-224003

Aanbieding 3
Basispakket inclusief 4 Laden

1.247 €
Artikelnummer 2-224005
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MATERIAALDIKTE GEPERFOREERDE PLAAT 18 mm

SPECIALE AANBIEDING

inclusief set

Aanbieding 1:
Basispakket

Gewicht ongeveer 194 kg
Artikelnummer 2-224001

Aanbieding 2:
Basispakket inclusief 2 Laden

Gewicht ongeveer 213 kg
Artikelnummer 2-224003

Aanbieding 3:
Basispakket inclusief 4 Laden

Gewicht ongeveer 233 kg
Artikelnummer 2-224005

inclusief set A
Artikelnummer 2-227320

1.307 €
Artikelnummer 2-227321

1.423 €
Artikelnummer 2-227322

1.545 €
Artikelnummer 2-227323

inclusief set B
Artikelnummer 2-227340

1.592 €
Artikelnummer 2-227341

1.708 €
Artikelnummer 2-227342

1.702 €
Artikelnummer 2-227343

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.

AANBIEDING
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Gereedschapsset A 298 €
Artikelnummer 2-227320

Spanklem

Snelspanbout

Aanslag

Inbussleutel

Gereedschapsset B inclusief Bankschroef 583 €
Artikelnummer 2-227340

Spanklem

Snelspanbout

Aanslag

Winkelhaak

Inbussleutel

Standaard bankschroef 125 mm

Meer informatie Pagina 122
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MATERIAALDIKTE GEPERFOREERDE PLAAT 15 mm

Aanbieding 1

Geperforeerde plaat Premium Light  
(Gereedschapsstaal 8.7 + Plasmagenitreerd) 
1200 x 800 mm
Boring Ø 28 mm
Boringen oppervlakte in 100x100 mm raster
Materiaaldikte ongeveer 15 mm
Artikelnummer 804004.X7

Klemhouder
Artikelnummer 284030  

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 284035  

Gereedschapsmuur  
inclusief plank

Artikelnummer 004025  

Basispakket

984 €
Artikelnummer 2-284001

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

1.100 €
Artikelnummer 2-284003

Aanbieding 3
Basispakket inclusief 4 Laden

1.222 €
Artikelnummer 2-284005
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MATERIAALDIKTE GEPERFOREERDE PLAAT 15 mm

SPECIALE AANBIEDING

inclusief set

Aanbieding 1:
Basispakket Siegmund Workstation

Gewicht ongeveer 170 kg
Artikelnummer 2-284001

Aanbieding 2:
Basispakket inclusief 2 Laden

Gewicht ongeveer 189 kg
Artikelnummer 2-284003

Aanbieding 3:
Basispakket inclusief 4 Laden

Gewicht ongeveer 209 kg
Artikelnummer 2-284005

inclusief set A
Artikelnummer 2-287320

1.339 €
Artikelnummer 2-287321

1.455 €
Artikelnummer 2-287322

1.577 €
Artikelnummer 2-287323

inclusief set B
Artikelnummer 2-287340

1.622 €
Artikelnummer 2-287341

1.738 €
Artikelnummer 2-287342

1.730 €
Artikelnummer 2-287343

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.

AANBIEDING

Afstandsring
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6x 280412
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1x 280852.1

2x 280109.N
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Gereedschapsset A 355 €
Artikelnummer 2-287320

Spanklem

Snelspanbout

Afstandsring

Aanslag

Inbussleutel

Gereedschapsset B inclusief Bankschroef 638 €
Artikelnummer 2-287340

Spanklem

Snelspanbout

Afstandsring

Aanslag

Winkelhaak

Inbussleutel

Standaard bankschroef 125 mm

Meer informatie Pagina 188
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Siegmund Workstation Basic frame

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. 

2-004002 Siegmund Workstation Basic frame 498,00 € �

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

1.030 mm 630 mm 838 mm  - 45,00 kg

SIEGMUND WORKSTATION

DE ALLROUNDER IN ELKE WERKPLAATS

SIEGMUND WORKSTATION
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16 22 28SIEGMUND WORKSTATION

Plank

Legborden, pin- en prismahouder en gereedschapswand kunnen zowel links als rechts 
gemonteerd worden. 

2-004020 Plank 20,00 € �

Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) TF: (g1) Gewicht: 

482 mm 144 mm 40 mm 10 kg 1,65 kg

TF=Draagvermogen; 

Gereedschapsmuur inclusief plank

Legborden, pin- en prismahouder en gereedschapswand kunnen zowel links als rechts 
gemonteerd worden. 

2-004025 Gereedschapsmuur inclusief plank 74,00 € �

TF: (g1) Gewicht: 

30 kg 7,87 kg

TF=Draagvermogen; 

Uitvoering met 4 wielen

Door de voetplaten in te klappen, kunnen de poten en wielen afwisselend gebruikt worden. 

2-004100 Uitrusting Workstation met vier zwenkwielen 89,00 € �

Gewicht: 

5,30 kg

� = Artikel is normaal op voorraad � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd

Actieprijs
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28 22 16 SIEGMUND WORKSTATION

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. 

Actieprijs

Actieprijs

Actieprijs

Actieprijs

SIEGMUND WORKSTATION

2-004200 Lade 60 mm 48,00 € �

2-004205 Lade 120 mm 53,00 € �

2-004210 Lade 180 mm 58,00 € �

2-004215 Lade 240 mm 64,00 € �

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

590 mm 400 mm 60 mm 7,50 kg

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

590 mm 400 mm 120 mm 9,00 kg

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

590 mm 400 mm 180 mm 9,50 kg

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

590 mm 400 mm 240 mm 10,00 kg

Maximale draaglast circa 50 kg

Maximale draaglast circa 50 kg

Maximale draaglast circa 50 kg

Maximale draaglast circa 50 kg
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16 22 28SIEGMUND WORKSTATION

Klemhouder

2-164030 Klemhouder Systeem 16 19,00 € �

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

580 mm 46 mm 39 mm 0,83 kg

2-224030 Klemhouder Systeem 22 19,00 € �

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

580 mm 46 mm 39 mm 0,77 kg

2-284030 Klemhouder Systeem 28 19,00 € �

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

580 mm 46 mm 49 mm 0,84 kg

Bout- en prismahouder

Legborden, pin- en prismahouder en gereedschapswand kunnen zowel links als rechts 
gemonteerd worden. 

2-164035 Bout- en prismahouder Systeem 16 23,00 € �

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

482 mm 20 mm 99 mm 0,74 kg

2-224035 Bout- en prismahouder Systeem 22 23,00 € �

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

482 mm 20 mm 99 mm 0,75 kg

2-284035 Bout- en prismahouder Systeem 28 23,00 € �

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

482 mm 20 mm 109 mm 0,80 kg

� = Artikel is normaal op voorraad � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd
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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. 

ARTIKEL WEERGEVEN 

Aanslag- en winkelhaak 175 L 

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.

Aanslag- en winkelhaak 175 L - genitreerd

boring / sleufgat, seriematig met aan beide zijden schaalverdeling

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

175 mm 50 mm 175 mm 25 mm 1,95 kg

Producttekening en beschrijving  
Productfoto met afbeeldingen  
Artikelnummer  
Artikel met materiaalbeschrijving  
Technische details  
Prijs  

= Artikel is op voorraad bij de fabriek  
= Artikel wordt geproduceerd op order  

Producteigenschappen (toelichting pagina 55) 

77,00 €
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NIEUW 

Op ieder nieuw ontwikkeld of gewijzigd artikel is dit symbool zichtbaar.  

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

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.

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 items zijn verkrijgbaar in polyamide voor roestvrijstaal en 
aluminiumverwerking om schade aan het oppervlak te voorkomen.
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16 AANSLAGEN

Excentrische aanslag

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. 

2-160401.N Excentrische aanslag Ø 45 - genitreerd 13,00 € �

voor kleine tussenruimtes

Ø: (o) MS: (d) Gewicht: 

45 mm 12 mm 0,13 kg

2-160402.N Excentrische aanslag Ø 75 met M10 draad - genitreerd 17,00 € �

voor massa aansluiting

Ø: (o) MS: (d) Gewicht: 

75 mm 12 mm 0,38 kg

2-160403.N Excentrische aanslag Ø 75 - genitreerd 16,00 € �

toepasbaar als steunpunt

Ø: (o) MS: (d) Gewicht: 

75 mm 12 mm 0,39 kg

MS=Materiaaldikte; 

Universele aanslag 50 L / 80 L

De universele aanslag is door de twee systeemboringen verstelbaar. De afstand tussen de 
boringen bedraagt 25 mm. 

2-160407.N Universele aanslag 50 L - genitreerd 17,00 € �

2 systeemboringen

Lengte: (a) Breedte: (b) MS: (d) Gewicht: 

50 mm 30 mm 12 mm 0,08 kg

2-160408.N Universele aanslag 80 L - genitreerd 19,00 € �

3 systeemboringen

Lengte: (a) Breedte: (b) MS: (d) Gewicht: 

80 mm 30 mm 12 mm 0,16 kg

MS=Materiaaldikte; 

� = Artikel is normaal op voorraad � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd Toelichting op pagina 55

= Krasbestendigheid = Bescherming tegen 
lasspetters = Corrosiebescherming = aluminium

a

bd
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16AANSLAGEN

Flex-aanslag 78 Staal / 97 Staal / 83 aluminium

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. 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. 

2-160415 Flex-aanslag 12x78 Staal - verzinkt 13,00 € �

Lengte: (a) Breedte: (b) MS: (d) WS: (d1) VB: (f) Gewicht: 

78 mm 28 mm 12 mm 6 mm 50 mm 0,07 kg

2-160416 Flex-aanslag 24x78 Staal - verzinkt 18,00 € �

lange bouten vereist

Lengte: (a) Breedte: (b) MS: (d) WS: (d1) VB: (f) Gewicht: 

78 mm 28 mm 24 mm 6 mm 50 mm 0,13 kg

2-160417 Flex-aanslag 12x97 Staal - verzinkt 23,00 € �

Lengte: (a) Breedte: (b) MS: (d) WS: (d1) VB: (f) Gewicht: 

97 mm 24 mm 12 mm 4 mm 71 mm 0,08 kg

2-160418 Flex-aanslag 24x97 Staal - verzinkt 29,00 € �

lange bouten vereist

Lengte: (a) Breedte: (b) MS: (d) WS: (d1) VB: (f) Gewicht: 

97 mm 24 mm 24 mm 4 mm 71 mm 0,16 kg

2-160412 Flex-aanslag 12x83 - aluminium 14,00 € �

Lengte: (a) Breedte: (b) MS: (d) WS: (d1) VB: (f) Gewicht: 

83 mm 31 mm 12 mm 8 mm 50 mm 0,05 kg

MS=Materiaaldikte; WS=Wanddikte; VB=Instelbereik; 

a

d1

f

d
b
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Universele aanslag 80 L

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. 

2-160410.N Universele aanslag 80 L - genitreerd 26,00 € �

Lengte: (a) Breedte: (b) MS: (d) VB: (f) Gewicht: 

80 mm 30 mm 12 mm 50 mm 0,07 kg

MS=Materiaaldikte; VB=Instelbereik; 

Universele aanslag / Opspanbrug

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. 

2-160450.N Universele aanslag / Opspanbrug - genitreerd 37,00 € �

3 systeemboringen

Lengte: (a) Breedte: (b) Ø: (o) MS: (d) VB: (f) Gewicht: 

175 mm 35 mm 16 mm 12 mm 50 mm 0,40 kg

MS=Materiaaldikte; VB=Instelbereik; 

� = Artikel is normaal op voorraad � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd Toelichting op pagina 55

= Krasbestendigheid = Bescherming tegen 
lasspetters = Corrosiebescherming = Schaalverdeling = aluminium

a

bd

a

bd
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Universele aanslag 115 L / 150 L

De universele aanslag 115 L / 150 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. 

2-160420.N Universele aanslag 115 L - genitreerd 31,00 € �

seriematig met aan beide zijden schaalverdeling

Lengte: (a) Breedte: (b) MS: (d) VB: (f) Gewicht: 

115 mm 30 mm 12 mm 50 mm 0,20 kg

2-160420.A Universele aanslag 115 L - aluminium 27,00 € �

Lengte: (a) Breedte: (b) MS: (d) VB: (f) Gewicht: 

115 mm 30 mm 12 mm 50 mm 0,05 kg

2-160422.N Universele aanslag 150 L - genitreerd 34,00 € �

3 systeemboringen, seriematig met aan beide zijden schaalverdeling

Lengte: (a) Breedte: (b) MS: (d) VB: (f) Gewicht: 

150 mm 35 mm 12 mm 50 mm 0,33 kg

MS=Materiaaldikte; VB=Instelbereik; 

Set Universele aanslag 150 L genitreerd

SPECIALE AANBIEDING

De universele aanslag 150 L maakt door de combinatie van 
vaste boringen en een sleufgat (0-50 mm) zowel vaste en 
variabele opspanmogelijkheden mogelijk. 

2-160422.Set

122,00 €
(in plaats van 136,00 €)

4x 160422.N

a

bd
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Universele aanslag 300 M / 500 M

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. 

2-160425.N Universele aanslag 300 M - genitreerd 39,00 € �

7 systeemboringen, seriematig met schaalverdeling

Lengte: (a) Breedte: (b) MS: (d) VB: (f) Gewicht: 

300 mm 50 mm 12 mm 100 mm 1,08 kg

2-160432.N Universele aanslag 500 M  - genitreerd 59,00 € �

13 systeemboringen, seriematig met aan beide zijden schaalverdeling

Lengte: (a) Breedte: (b) MS: (d) VB: (f) Gewicht: 

500 mm 50 mm 12 mm 150 mm 1,85 kg

MS=Materiaaldikte; VB=Instelbereik; 

Platte winkelhaak 250

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. 

2-160444 Platte winkelhaak 250 - gezwart 77,00 € �

5 systeemboringen

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

250 mm 188 mm 50 mm 12 mm 1,35 kg

MS=Materiaaldikte; 

� = Artikel is normaal op voorraad � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd Toelichting op pagina 55

= Krasbestendigheid = Schaalverdeling = Bescherming tegen 
lasspetters = Corrosiebescherming

a

bd

a

b

c

d
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Graden instelsjabloon

Middels een gradenmeter kan een hoek in stappen van 10° of traploos van 0-90° worden 
ingesteld. De gradenmeter heeft een schaalverdeling van 1°. 

2-160455.N Graden instelsjabloon - genitreerd 33,00 € �

inclusief 2x verbindingsstuk

Lengte: (a) Breedte: (b) MS: (d) Gewicht: 

130 mm 130 mm 5 mm 0,40 kg

MS=Materiaaldikte; 

Set Graden instelsjabloon genitreerd

SPECIALE AANBIEDING

Middels een gradenmeter kan een hoek in stappen van 10° of 
traploos van 0-90° worden ingesteld. De gradenmeter heeft 
een schaalverdeling van 1°. 

2-160455.Set

50,00 €
(in plaats van 66,00 €)

2x 160455.N

a

b
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Aanslag- en winkelhaak 50 L

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°. 

2-160105.N Aanslag- en winkelhaak 50 L - genitreerd 27,00 € �

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

50 mm 30 mm 50 mm 12 mm 0,20 kg

MS=Materiaaldikte; 

Aanslag- en winkelhaak 90 L

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. 

2-160110.N Aanslag- en winkelhaak 90 L - genitreerd 43,00 € �

boring / sleufgat, seriematig met aan beide zijden schaalverdeling

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

90 mm 30 mm 90 mm 12 mm 0,31 kg

2-160110.A Aanslag- en winkelhaak 90 L - aluminium 49,00 € �

boring / sleufgat

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

90 mm 30 mm 90 mm 12 mm 0,11 kg

MS=Materiaaldikte; 

� = Artikel is normaal op voorraad � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd Toelichting op pagina 55

= Krasbestendigheid = Bescherming tegen 
lasspetters = Corrosiebescherming = Schaalverdeling = aluminium

c

a b

d

c

a
b

d
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Aanslag- en winkelhaak 90 X / 90 SL

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. 

2-160108.N Aanslag- en winkelhaak 90 X - genitreerd 31,00 € �

seriematig met aan beide zijden schaalverdeling

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

90 mm 30 mm 25 mm 12 mm 0,19 kg

2-160109.N Aanslag- en winkelhaak 90 SL - genitreerd 33,00 € �

seriematig met aan beide zijden schaalverdeling

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

90 mm 30 mm 40 mm 12 mm 0,21 kg

MS=Materiaaldikte; 

Set Aanslag- en winkelhaak 90 SL genitreerd

SPECIALE AANBIEDING

De aanslag- en winkelhaak 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. 

2-160109.Set

119,00 €
(in plaats van 132,00 €)

4x 160109.N

c

a
b

d
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Aanslag- en winkelhaak 90 WL

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. 

2-160111.N Aanslag- en winkelhaak 90 WL - genitreerd 45,00 € �

sleufgat / sleufgat, seriematig met aan beide zijden schaalverdeling

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

90 mm 30 mm 90 mm 12 mm 0,27 kg

MS=Materiaaldikte; 

Aanslag- en winkelhaak 90 VL

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. 

2-160113.N Aanslag- en winkelhaak 90 VL - genitreerd 43,00 € �

boring / boring

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

90 mm 30 mm 90 mm 12 mm 0,34 kg

MS=Materiaaldikte; 

Aanslag- en winkelhaak 140 L

De aanslag- en winkelhaak 140 L is als verstelbare winkelhaak te gebruiken door de combinatie 
van vaste boringen en een sleufgat. 

2-160112.N Aanslag- en winkelhaak 140 L - genitreerd 51,00 € �

5 boringen en een sleufgat, seriematig met aan beide zijden schaalverdeling

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

90 mm 35 mm 140 mm 12 mm 0,51 kg

MS=Materiaaldikte; 

� = Artikel is normaal op voorraad � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd Toelichting op pagina 55

= Krasbestendigheid = Schaalverdeling = Bescherming tegen 
lasspetters = Corrosiebescherming

c

a
b

d

c

a
b

d

c

a
b

d
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Aanslag- en winkelhaak 150 L

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. 

2-160114.N Aanslag- en winkelhaak 150 L - genitreerd 53,00 € �

6 systeemboringen / sleufgat

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

90 mm 35 mm 150 mm 12 mm 0,65 kg

MS=Materiaaldikte; 

Gradenwinkelhaak 150

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. 

2-160101.N Gradenwinkelhaak 150 - genitreerd 71,00 € �

Hoogte: (c) Ø: (o) MS: (d) Gewicht: 

150 mm 150 mm 12 mm 1,80 kg

MS=Materiaaldikte; 

c

a
b

d

d

c



66

16 SPANHAKEN

Aanslag- en winkelhaak 250 G met draaibare hoek

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. 

2-160161.N Aanslag- en winkelhaak 250 G met draaibare hoek links - gietijzer / plasmagenitreerd 96,00 € �

aanslag links, seriematig met schaalverdeling

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

145 mm 49 mm 250 mm 14 mm 2,16 kg

2-160163.N Aanslag- en winkelhaak 250 G met draaibare hoek rechts - gietijzer / plasmagenitreerd 96,00 € �

aanslag rechts, seriematig met schaalverdeling

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

145 mm 49 mm 250 mm 14 mm 2,16 kg

MS=Materiaaldikte; 

Aanslag- en winkelhaak 300 G / 500 G

De aanslag- en winkelhaak 300 G / 500 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. 

2-160162.N Aanslag- en winkelhaak 300 G - genitreerd 69,00 € �

aanslag links

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

150 mm 49 mm 300 mm 12 mm 2,51 kg

2-160164.N Aanslag- en winkelhaak 500 G - genitreerd 95,00 € �

aanslag links

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

195 mm 49 mm 500 mm 12 mm 4,56 kg

MS=Materiaaldikte; 

� = Artikel is normaal op voorraad � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd Toelichting op pagina 55

= Krasbestendigheid = Schaalverdeling = Bescherming tegen 
lasspetters = Corrosiebescherming

b
a

c

c

a
d
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16SPANHAKEN

Aanslag- en winkelhaak 250 GK / 500 GK

De aanslag- en winkelhaak 250 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 250 GK / 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 250 GK / 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. 

2-160124.N Aanslag- en winkelhaak 250 GK links - genitreerd 94,00 € �

aanslag links, seriematig met schaalverdeling

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

145 mm 49 mm 250 mm 14 mm 2,10 kg

2-160126.N Aanslag- en winkelhaak 250 GK rechts - genitreerd 94,00 € �

aanslag rechts, seriematig met schaalverdeling

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

145 mm 49 mm 250 mm 14 mm 2,10 kg

2-160134.N Aanslag- en winkelhaak 500 GK links - genitreerd 143,00 € �

aanslag links, seriematig met schaalverdeling

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

195 mm 49 mm 500 mm 14 mm 5,30 kg

2-160136.N Aanslag- en winkelhaak 500 GK rechts - genitreerd 143,00 € �

aanslag rechts, seriematig met schaalverdeling

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

195 mm 49 mm 500 mm 14 mm 5,30 kg

MS=Materiaaldikte; 

Set Aanslag- en winkelhaak 250 GK genitreerd

SPECIALE AANBIEDING

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. 

2-160124.Set

169,00 €
(in plaats van 188,00 €)

1x 160124.N 1x 160126.N

b
a

c
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Aanslag- en winkelhaak 750 GK plasmagenitreerd

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. 

2-160146.N Aanslag- en winkelhaak 750 GK links - genitreerd 245,00 € �

aanslag links, seriematig met schaalverdeling

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

200 mm 100 mm 750 mm 14 mm 8,30 kg

2-160148.N Aanslag- en winkelhaak 750 GK rechts - genitreerd 245,00 € �

aanslag rechts, seriematig met schaalverdeling

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

200 mm 100 mm 750 mm 14 mm 8,30 kg

MS=Materiaaldikte; 

Aanslag- en winkelhaak aluminium-titanium

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. 

2-160120 Aanslag- en winkelhaak 250 GK links - aluminium-titanium 143,00 € �

aanslag links, seriematig met schaalverdeling

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

145 mm 49 mm 250 mm 14 mm 1,20 kg

2-160121 Aanslag- en winkelhaak 250 GK rechts - aluminium-titanium 143,00 € �

aanslag rechts, seriematig met schaalverdeling

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

145 mm 49 mm 250 mm 14 mm 1,20 kg

2-160138 Aanslag- en winkelhaak 500 GK links - aluminium-titanium 189,00 € �

aanslag links, seriematig met schaalverdeling

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

195 mm 49 mm 500 mm 14 mm 5,30 kg

2-160139 Aanslag- en winkelhaak 500 GK rechts - aluminium-titanium 189,00 € �

aanslag rechts, seriematig met schaalverdeling

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

195 mm 49 mm 500 mm 14 mm 5,30 kg

MS=Materiaaldikte; 

� = Artikel is normaal op voorraad � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd Toelichting op pagina 55

= Krasbestendigheid = Schaalverdeling = Bescherming tegen 
lasspetters = Corrosiebescherming = aluminium = Titanium

c

ab

c

a
b
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Aanslag- en winkelhaak 250 D / 500 D / 750 D

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. 

2-160140.N Aanslag- en winkelhaak 250 D - genitreerd 193,00 € �

aanslag rechts

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

200 mm 100 mm 250 mm 14 mm 6,60 kg

2-160142.N Aanslag- en winkelhaak 500 D - genitreerd 249,00 € �

aanslag rechts

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

200 mm 100 mm 500 mm 14 mm 11,50 kg

2-160144.N Aanslag- en winkelhaak 750 D - genitreerd 322,00 € �

aanslag rechts

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

200 mm 100 mm 750 mm 14 mm 16,40 kg

MS=Materiaaldikte; 

Universele instelbare hoekaanslag klein

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 inbussleutel 
welke worden meegeleverd. 

2-160170.N Universele instelbare hoekaanslag klein - genitreerd 249,00 € �

inclusief instelsjabloon

SL: (e) Gewicht: 

260 mm 3,40 kg

SL=Pootlengten; 

c

a
b

e
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16 SPANHAKEN

Universele instelbare hoekaanslag groot

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 
inbussleutel. De inbussleutel heeft artikelnummer 280852.1. 

2-160171 Universele instelbare hoekaanslag groot - gezwart 379,00 € �

SL: (e) Gewicht: 

250 mm 2,80 kg

SL=Pootlengten; 

Hoekverbinding gietijzer

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. 

2-160190.N Hoekverbinding gietijzer - genitreerd 128,00 € �

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

100 mm 65 mm 100 mm 1,70 kg

e

b a

c



71

16SPANHAKEN

Opspanframe klein

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. 

2-160300.N Opspanframe klein 150x100x50 - genitreerd 128,00 € �

aanslag rechts

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

150 mm 100 mm 50 mm 2,10 kg

2-160301.N Opspanframe klein 150x100x50 - genitreerd 128,00 € �

aanslag links

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

150 mm 100 mm 50 mm 2,10 kg

2-160302.N Opspanframe groot 300x200x50 - genitreerd 196,00 € �

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

300 mm 200 mm 50 mm 7,40 kg

Opspanblok

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. 

2-160280.P Opspanblok 300x300x100 - plasmagenitreerd 317,00 € �

5-zijdig

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

300 mm 300 mm 100 mm 12 mm 16,00 kg

2-160272.P Opspanblok 400x200x200 - plasmagenitreerd 483,00 € �

5-zijdig

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

400 mm 200 mm 200 mm 12 mm 25,00 kg

2-160290.P Opspanblok 500x500x100 - plasmagenitreerd 672,00 € �

5-zijdig

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

500 mm 500 mm 100 mm 12 mm 40,00 kg

MS=Materiaaldikte; 

� = Artikel is normaal op voorraad � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd Toelichting op pagina 55

= Krasbestendigheid = Bescherming tegen 
lasspetters = Corrosiebescherming

b a

c

b
a

c
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16 SPANHAKEN

U-balk 100/100

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 500mm 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. 

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

2-160396.P U-balk 100x100x100
plasmagenitreerd

100 mm 100 mm 100 mm 12 mm 4,00 kg 235,00 € �

2-160360.P U-balk 500x100x100
plasmagenitreerd

500 mm 100 mm 100 mm 12 mm 15,00 kg 330,00 € �

2-160370.P U-balk 1000x100x100
plasmagenitreerd

1.000 mm 100 mm 100 mm 12 mm 27,00 kg 528,00 € �

2-160380.P U-balk 1500x100x100
plasmagenitreerd

1.500 mm 100 mm 100 mm 12 mm 39,00 kg 642,00 € �

2-160390.P U-balk 2000x100x100
plasmagenitreerd

2.000 mm 100 mm 100 mm 12 mm 51,00 kg 951,00 € �

� = Artikel is normaal op voorraad � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd Toelichting op pagina 55

= Krasbestendigheid = Bescherming tegen 
lasspetters = Corrosiebescherming

b

a

c
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U-balk 200/100

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 500mm 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. 

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

2-160396.1.P U-balk 200x100x100
plasmagenitreerd

200 mm 100 mm 100 mm 12 mm 6,00 kg 252,00 € �

2-160360.1.P U-balk 500x200x100
plasmagenitreerd

500 mm 200 mm 100 mm 12 mm 22,00 kg 418,00 € �

2-160370.1.P U-balk 1000x200x100
plasmagenitreerd

1.000 mm 200 mm 100 mm 12 mm 38,00 kg 721,00 € �

2-160380.1.P U-balk 1500x200x100
plasmagenitreerd

1.500 mm 200 mm 100 mm 12 mm 55,00 kg 952,00 € �

2-160390.1.P U-balk 2000x200x100
plasmagenitreerd

2.000 mm 200 mm 100 mm 12 mm 72,00 kg 1.276,00 € �

b

a

c
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16 SPANBOUTEN

Snelspanbout

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! Aandraaimoment is afhankelijk van het type tafel. 

2-160510 Snelspanbout kort - gezwart 29,00 € �

opspannen van 2 bouwdelen, met schroefdop

Lengte: (a) Ø: (o) SK: (k1) AM: (k3) ZK: (k2) Gewicht: 

53 mm 16 mm 55 kN 10 Nm 10 kN 0,08 kg

2-160512 Snelspanbout lang - gezwart 35,00 € �

opspannen van 3 bouwdelen, met schroefdop

Lengte: (a) Ø: (o) SK: (k1) AM: (k3) ZK: (k2) Gewicht: 

65 mm 16 mm 55 kN 10 Nm 10 kN 0,10 kg

SK=Schuifkracht; AM=Aandraaimoment; ZK=Trekkracht (TK); 

Spanbout universeel

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 inbusbout die met behulp van een inbussleutel (artikelnummer 280852.1) vastgezet kunnen worden. 
Deze bouten zijn NIET geschikt voor het koppelen van tafels en U-balken! Aandraaimoment is afhankelijk 
van het type tafel. 

2-160532 Spanbout universeel kort - gezwart 30,00 € �

opspannen van 2 bouwdelen

Lengte: (a) Ø: (o) SK: (k1) AM: (k3) ZK: (k2) Gewicht: 

59 mm 16 mm 50 kN 10 Nm 10 kN 0,11 kg

2-160533 Spanbout universeel lang - gezwart 37,00 € �

opspannen van 3 bouwdelen

Lengte: (a) Ø: (o) SK: (k1) AM: (k3) ZK: (k2) Gewicht: 

71 mm 16 mm 50 kN 10 Nm 10 kN 0,12 kg

SK=Schuifkracht; AM=Aandraaimoment; ZK=Trekkracht (TK); 

� = Artikel is normaal op voorraad � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd
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Kogelspanbout vlak

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! Aandraaimoment is afhankelijk van het type tafel. 

2-160522 Kogelspanbout vlak kort - gezwart 25,00 € �

opspannen van 2 bouwdelen

Lengte: (a) Ø: (o) SK: (k1) AM: (k3) ZK: (k2) Gewicht: 

36 mm 16 mm 55 kN 10 Nm 10 kN 0,05 kg

2-160523 Kogelspanbout vlak lang - gezwart 31,00 € �

opspannen van 3 bouwdelen

Lengte: (a) Ø: (o) SK: (k1) AM: (k3) ZK: (k2) Gewicht: 

48 mm 16 mm 55 kN 10 Nm 10 kN 0,08 kg

SK=Schuifkracht; AM=Aandraaimoment; ZK=Trekkracht (TK); 

Verzonken spanbout

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! Aandraaimoment is afhankelijk van het type tafel. 

2-160528 Verzonken spanbout kort - gezwart 24,00 € �

opspannen van 2 bouwdelen

Lengte: (a) Ø: (o) SK: (k1) AM: (k3) ZK: (k2) Gewicht: 

31 mm 16 mm 55 kN 10 Nm 3 kN 0,04 kg

2-160529 Verzonken spanbout lang - gezwart 29,00 € �

opspannen van 3 bouwdelen

Lengte: (a) Ø: (o) SK: (k1) AM: (k3) ZK: (k2) Gewicht: 

43 mm 16 mm 55 kN 10 Nm 3 kN 0,05 kg

SK=Schuifkracht; AM=Aandraaimoment; ZK=Trekkracht (TK); 
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16 SPANBOUTEN

Pasbus

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! 

2-160540 Pasbus - gezwart 9,00 € �

Lengte: (a) Ø: (o) Gewicht: 

38 mm 16 mm 0,07 kg

Set Pasbus gezwart

SPECIALE AANBIEDING

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! 

2-160540.Set

65,00 €
(in plaats van 72,00 €)

8x 160540

Afstandsring

Het verbindingsstuk is ontwikkeld voor toepassingen waarbij een afstand tussen twee delen 
benodigd is. De schroefverbinding vindt snel plaats door middel van spanbouten. 

2-160539 Afstandsring - gezwart 2,00 € �

Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: 

12 mm 21 mm 0,02 kg

� = Artikel is normaal op voorraad � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd Toelichting op pagina 55

= Krasbestendigheid = Bescherming tegen 
lasspetters = Corrosiebescherming = aluminium
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Verbindingsbout

De verbindingsbouten, speciaal ontworpen om een grote bouwdelen voor langere tijd 
op te spannen, bijvoorbeeld tafels of U-balken. Met behulp van een inbussleutel 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. 

2-160560.N Verbindingsbout kort - genitreerd 15,00 € �

verbinden van 2 bouwdelen, inclusief binnenzeskant

Lengte: (a) Ø: (o) SK: (k1) AM: (k3) ZK: (k2) Gewicht: 

25 mm 16 mm 50 kN 15 Nm 4 kN 0,03 kg

2-160561 Verbindingsbout lang - gezwart 18,00 € �

verbinden van 3 bouwdelen, inclusief binnenzeskant

Lengte: (a) Ø: (o) SK: (k1) AM: (k3) ZK: (k2) Gewicht: 

37 mm 16 mm 50 kN 15 Nm 4 kN 0,05 kg

SK=Schuifkracht; AM=Aandraaimoment; ZK=Trekkracht (TK); 

Magnetische spanbout

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. 
Het verbindingsstuk is ontwikkeld voor toepassingen waarbij een afstand tussen twee 
delen benodigd is. (Systeem 28: 280741 / Systeem 16: 160539)

2-160740 Magnetische spanbout 34 - aluminium 12,00 € �

Aslengte 12 mm

Lengte: (a) Ø: (o) Gewicht: 

34 mm 16 mm 0,02 kg

2-160740.1 Magnetische spanbout 46 - aluminium 14,00 € �

Aslengte 24 mm

Lengte: (a) Ø: (o) Gewicht: 

46 mm 16 mm 0,03 kg

2-160740.2 Magnetische spanbout 58 - aluminium 16,00 € �

Aslengte 36 mm

Lengte: (a) Ø: (o) Gewicht: 

58 mm 16 mm 0,04 kg
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Professional Spanklem

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 80. 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. 

2-160610 Professional Spanklem - gezwart / genitreerd 52,00 € �

maximale belasting Breedte: (b) Hoogte: (c) Gewicht: 

2,5 kN 163 mm 200 mm 1,20 kg

Professional Spanklem 45°/90°

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 80. 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. 

2-160630 Professional Spanklem 45°/90° - gezwart 49,00 € �

maximale belasting Hoogte: (c) Gewicht: 

2,5 kN 200 mm 0,75 kg

Professional Snelspanklem

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. 

2-160606 Professional Snelspanklem - gezwart 67,00 € �

maximale belasting Breedte: (b) Hoogte: (c) Gewicht: 

2,5 kN 132 mm 150 mm 0,90 kg

� = Artikel is normaal op voorraad � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd

19
5 

m
m

Tr 12x3

160656

35-125 mm

19
5 

m
m

360°

Tr 12x3

160656

14
5 

m
m

70-125 mm



79

16SPANKLEMMEN & OVERIGE TOEBEHOREN

Spanklem met buis

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). 

2-160601 Spanklem met buis - gezwart 49,00 € �

maximale belasting Breedte: (b) Hoogte: (c) Gewicht: 

1,5 kN 163 mm 200 mm 1,00 kg

Basic snelspanklem met ronde buis universeel

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. 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). 

2-160604 Pijpklem universeel - gezwart 52,00 € �

maximale belasting Breedte: (b) Hoogte: (c) Gewicht: 

0,6 kN 165 mm 150 mm 0,80 kg

Basic spanklem

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. 

2-160620 Basic spanklem - gezwart 41,00 € �

maximale belasting Breedte: (b) Hoogte: (c) Gewicht: 

2,5 kN 128 mm 200 mm 0,95 kg
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Spindel

De draadbus kan door middel van een moersleutel of inbussleutel 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. 

2-160666 Spindel met draadbus en prisma - gezwart 20,00 € �

trapeziumdraad 12 x 3 mm

Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: 

75 mm  - 0,10 kg

2-160618 Draadbus - gezwart 10,00 € �

trapeziumdraad 12 x 3 mm

Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: 

10 mm 19 mm 0,01 kg

Prisma voor spanklemmen

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. 

2-160656 Prisma voor spanklemmen - gezwart / genitreerd 7,00 € �

voor spindel met trapeziumdraad 12x3mm

Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: 

14 mm 25 mm 0,02 kg

2-160656.E Prisma voor spanklemmen - Roestvaststaal 10,00 € �

voor spindel met trapeziumdraad 12x3mm

Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: 

14 mm 25 mm 0,02 kg

2-160656.PA Prisma voor spanklemmen - Polyamide 7,00 € �

voor spindel met trapeziumdraad 12x3mm

Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: 

14 mm 25 mm 0,01 kg

� = Artikel is normaal op voorraad � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd Toelichting op pagina 55

= Polyamide = aluminium

c
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Duo prisma Ø 25 voor spanklemmen

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. 

2-160650 Duo prisma Ø 25 - gezwart / genitreerd 10,00 € �

voor spindel met trapeziumdraad 12x3mm, Zonder O-ring

Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: 

19 mm 25 mm 0,04 kg

2-160650.A Duo prisma Ø 25 - aluminium 12,00 € �

voor spindel met trapeziumdraad 12x3mm, Zonder O-ring

Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: 

19 mm 25 mm 0,01 kg

2-160650.PA Duo prisma Ø 25 - Polyamide 10,00 € �

voor spindel met trapeziumdraad 12x3mm, Zonder O-ring

Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: 

19 mm 25 mm 0,01 kg

120°
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Drukring rond voor spanklemmen

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. 

2-160660 Drukring rond voor spanklemmen - gezwart 7,00 € �

voor spindel met trapeziumdraad 12x3mm

Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: 

13 mm 20 mm 0,02 kg

2-160660.E Drukring rond voor spanklemmen - Roestvaststaal 10,00 € �

voor spindel met trapeziumdraad 12x3mm

Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: 

13 mm 20 mm 0,02 kg

2-160660.PA Drukring rond voor spanklemmen - Polyamide 8,00 € �

voor spindel met trapeziumdraad 12x3mm

Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: 

13 mm 20 mm 0,01 kg

2-160661 Drukring onbewerkt voor spanklemmen - gezwart 12,00 € �

trapeziumdraad 12 x 3 mm, aan klantspecifieke wensen aan te passen

Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: 

25 mm 25 mm 0,07 kg

� = Artikel is normaal op voorraad � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd Toelichting op pagina 55

= Polyamide
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Vario prisma Ø 50 90°/120° met schroefbare schacht

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. 

2-160645.1.N Vario prisma Ø 50 90°/120° met schroefbare schacht - genitreerd 31,00 € �

M10 schroefdraad voor bijvoorbeeld prisma-uitbreiding (artikelnummer 160649)

Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: 

20 mm 50 mm 0,21 kg Direct genitreerd

2-160645.1.A Vario prisma Ø 50 90°/120° met schroefbare schacht - aluminium 42,00 € �

M10 schroefdraad voor bijvoorbeeld prisma-uitbreiding (artikelnummer 160649)

Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: 

20 mm 50 mm 0,07 kg

2-160645.1.PA Vario prisma Ø 50 90°/120° met schroefbare schacht - Polyamide 40,00 € �

M10 schroefdraad voor bijvoorbeeld prisma-uitbreiding (artikelnummer 160649)

Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: 

20 mm 50 mm 0,03 kg

2-160641 Vario prisma Ø 50 90°/120° zonder basis - gezwart 32,00 € �

prisma kan door bouten bevestigd worden

Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: 

35 mm 50 mm 0,39 kg

Spankegel

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. 

2-160670 Spankegel  - gezwart / genitreerd 13,00 € �

Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: 

40 mm 45 mm 0,26 kg

90/120°

c

c
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Prisma Ø 80 120° met schroefbare schacht

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. 

2-160652.1 Prisma Ø 80 120° met schroefbare schacht - gezwart / genitreerd 34,00 € �

M10 schroefdraad voor bijvoorbeeld prisma-uitbreiding (artikelnummer 160649)

Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: 

30 mm 80 mm 0,77 kg

2-160652.1.A Prisma Ø 80 120° met schroefbare schacht - aluminium 52,00 € �

M10 schroefdraad voor bijvoorbeeld prisma-uitbreiding (artikelnummer 160649)

Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: 

30 mm 80 mm 0,77 kg

2-160652.1.PA Prisma Ø 80 120° met schroefbare schacht - Polyamide 52,00 € �

M10 schroefdraad voor bijvoorbeeld prisma-uitbreiding (artikelnummer 160649)

Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: 

30 mm 80 mm 0,77 kg

Oplegset 7-delig

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. Deze set bevat de 
volgende ringen: 1 / 2 / 3 / 5 / 10 / 20 mm. 

2-160821 Oplegset 7-delig - gezwart 32,00 € �

Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: 

65 mm 25 mm 0,17 kg

2-160821.1 Opbouwtoren - gezwart 16,00 € �

Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: 

65 mm 25 mm 0,09 kg

2-160821.2 Set ringen 16,00 € �

Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: 

 - 25 mm 0,08 kg

� = Artikel is normaal op voorraad � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd Toelichting op pagina 55

= Krasbestendigheid = Bescherming tegen 
lasspetters = Corrosiebescherming = aluminium = Polyamide

120°

c
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Prisma-uitbreiding

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. 

2-160649.1 Prisma-uitbreiding 50 - gezwart 15,00 € �

Lengte: (a) Ø: (o) Gewicht: 

50 mm 16 mm 0,08 kg

2-160649.2 Prisma-uitbreiding 100 - gezwart 19,00 € �

Lengte: (a) Ø: (o) Gewicht: 

100 mm 16 mm 0,15 kg

2-160649 Prisma-uitbreiding - gezwart 6,00 € �

Lengte: (a) Ø: (o) Gewicht: 

10 mm 16 mm 0,02 kg

2-160649.0 Speciale schroef 6,00 € �

voor prisma’s van het 16 mm systeem

Lengte: (a) Ø: (o) Gewicht: 

10 mm 16 mm 0,02 kg

Schroef onderlegstuk

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. 

2-160822 Schroef onderlegstuk Ø 50 - gezwart 28,00 € �

Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: 

55 - 75 mm 50 mm 0,71 kg

� = Artikel is normaal op voorraad � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd

= Schaalverdeling = aluminium = Titanium

a
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Ondersteuning in hoogte verstelbaar met schaalverdeling

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. 

2-160824 Ondersteuning in hoogte verstelbaar met schaalverdeling - gezwart 35,00 € �

inclusief Draadeinde

Lengte: (a) Ø: (o) Gewicht: 

125 mm 40 mm 0,33 kg Nieuw in het assortiment
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Verticale spanner met adapter

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. Meer Quick-Change-klemmen vindt u op internet op www.siegmund.com 

2-160705 Verticale spanner met adapter 34,00 € �

Adapter 160715

Gewicht: 

0,95 kg

2-009082 Verticale spanner 22,00 € �

Gewicht: 

0,39 kg

Horizontale spanner met adapter

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. Meer Quick-Change-klemmen vindt u op internet op www.siegmund.com 

2-160710 Horizontale spanner met adapter 37,00 € �

Adapter 160715

Gewicht: 

0,91 kg

2-009083 Horizontale spanner 25,00 € �

Gewicht: 

0,40 kg

� = Artikel is normaal op voorraad � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd

0-28 mm

40-75 mm

35 mm

60-75 mm
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Adapter met gatenpatroon / Adapter onbewerkt

De adapter met gatenpatroon is universeel en bij alle 16 mm boringen toepasbaar. 
Een uiterste nauwkeurigheid wordt bereikt door de O-ringen. 

2-160715 Adapter met gatenpatroon Ø 48 / 15 - gezwart 12,00 € �

voor snelspanner

Hoogte: (c) Ø: (o) MS: (d) Gewicht: 

22 mm 48 mm 15 mm 0,20 kg

2-160720 Adapter onbewerkt Ø 48 / 15 - gezwart 12,00 € �

voor snelspanner

Hoogte: (c) Ø: (o) MS: (d) Gewicht: 

22 mm 48 mm 15 mm 0,25 kg

MS=Materiaaldikte; 

d c
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Sub Table Box

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. 

2-160900 Sub Table Box voor systeem 16 267,00 € �

gelakt, Tafelgrootte 1.0 x 0.5 m: niet passend

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

630 mm 510 mm 420 mm 27,50 kg

2-161900 Sub Table Box voor Systeem 16 Basic 267,00 € �

gelakt

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

630 mm 510 mm 420 mm 27,50 kg

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

590 mm 400 mm 60 mm 7,50 kg

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

590 mm 400 mm 120 mm 9,00 kg

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

590 mm 400 mm 180 mm 9,50 kg

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

590 mm 400 mm 240 mm 10,00 kg

� = Artikel is normaal op voorraad � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd

2-004200 Lade 60 mm 48,00 € �

2-004210 Lade 180 mm 58,00 € �

2-004215 Lade 240 mm 64,00 € �

2-004205 Lade 120 mm 53,00 € �

Actieprijs

Actieprijs

Actieprijs

Actieprijs

Maximale draaglast circa 50 kg

Maximale draaglast circa 50 kg

Maximale draaglast circa 50 kg

Maximale draaglast circa 50 kg

c

b

a
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Sub Table Box inclusief laden (2x 004210) voor systeem 16

SPECIALE AANBIEDING

2-160900.1

1x 160900 2x 004210

Sub Table Box inclusief laden (2x 004210) voor Systeem 16 Basic

SPECIALE AANBIEDING

2-161900.1

1x 161900 2x 004210

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.

inclusief Montage 

(in plaats van 383,00 €)

378,00 €

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.
Tafelgrootte 1.0 x 0.5 m: niet passend
inclusief Montage 

(in plaats van 383,00 €)

378,00 €
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Bankschroef

De basisuitrusting van iedere werkbank is een bankschroef. Onze Siegmund bankschroef staat 
voor verbeterde productiviteit. Om de bankschroef te bevestigen zijn snelklemmen vereist. 

2-004300 Premium bankschroef 100 voor systeem 16 / 22 / 28 132,00 € �

Bevestiging met snelspanbouten (systeem 16: 160510) en extra verloopbussen voor 28 mm systeem (artikelnummer 000545) en 22 mm systeem (000541). 

Gewicht: 

9,50 kg

2-164301 Standaard bankschroef 100 voor systeem 16 101,00 € �

Bevestiging met snelspanbouten (systeem 16: 160510) en extra verloopbussen voor 28 mm systeem (artikelnummer 000545) en 22 mm systeem (000541). 

Gewicht: 

5,00 kg

2-004302 Premium bankschroef 125 voor systeem 16 / 22 / 28 207,00 € �

Bevestiging met snelspanbouten (systeem 28: 280510, systeem 22: 220512, systeem 16: 160510) en extra verloopbussen voor 16 mm systeem (artikelnummer 000546) en 22 mm systeem (000544). 

Gewicht: 

13,50 kg

2-004303 Standaard bankschroef 125 voor systeem 16 / 22 / 28 160,00 € �

Bevestiging met snelspanbouten (systeem 28: 280510, systeem 22: 220512, systeem 16: 160510) en extra verloopbussen voor 16 mm systeem (artikelnummer 000546) en 22 mm systeem (000544). 

Gewicht: 

15,50 kg

Set Standaard bankschroef 100 voor systeem 16

SPECIALE AANBIEDING

De basisuitrusting van iedere werkbank is een bankschroef. 
Onze Siegmund bankschroef staat voor verbeterde 
productiviteit. Om de bankschroef te bevestigen zijn 
snelklemmen vereist. 

2-164301

89,00 €
(in plaats van 101,00 €)

1x 164301

� = Artikel is normaal op voorraad � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd

Actieprijs

met 28 mm systeemboringen

met 28 mm systeemboringen

met 16 mm systeemboringen

met 16 mm systeemboringen

132,00 €
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Toebehorenwagen

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. 

2-160910 Toebehorenwagen - gelakt 459,00 € �

Totale gewicht 240kg

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

555 mm 560 mm 680 mm 30,00 kg

Onderdelenwand

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. 

2-160912 Onderdelenwand - gelakt 188,00 € �

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

500 mm 50 mm 500 mm 7,40 kg

c

a
b

c

b a
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Module voor onderdelenwand

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. 

2-160930 Module voor onderdelenwand met hulzen - gelakt 55,00 € �

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

500 mm 80 mm 90 mm 16 mm 1,90 kg

2-160931 Module voor onderdelenwand zonder hulzen - gelakt 39,00 € �

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

500 mm 80 mm 90 mm 16 mm 1,60 kg

2-160936.10 Opnamepen voor onderdelenwand - gezwart 11,00 € �

verpakt per 10

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

22 mm  -  - 16 mm 0,01 kg

Inbussleutel

De inbussleutel 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. 

2-160852 Inbussleutel 4 9,00 € �

geel

Gewicht: 

0,06 kg

� = Artikel is normaal op voorraad � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd

b

a c



95

16OVERIGE TOEBEHOREN

Afschermingswand

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. 

2-280980 Afschermingswand 144,00 € �

gelakte uitvoering is op aanvraag tegen meerprijs beschikbaar

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

1.600 mm 50 mm 800 mm 23,00 kg

2-000520 Combi snelspanbout kort 28 -> 16 - gezwart 42,00 € �

Lengte: (a) Ø: (o) SK: (k1) AM: (k3) ZK: (k2) Gewicht: 

75 mm 40 mm 55 kN 10 Nm 10 kN 0,32 kg

SK=Schuifkracht; AM=Aandraaimoment; ZK=Trekkracht (TK); 

Massa-aansluiting

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. 

2-000810 Massa-aansluiting Komfort 37,00 € �

Gewicht: 

0,66 kg

b a

c
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Standaard voor laspistool

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. 

2-160920 Standaard voor laspistool - gezwart 18,00 € �

Hoogte: (c) Gewicht: 

200 mm 0,27 kg

Borstel

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. 

2-160820 Borstel Ø 17 met beschermkap 13,00 € �

Ø: (o) Gewicht: 

17 mm 0,05 kg

2-160820.10 Borstel Ø 17 voor boringen / verpakt per 10 48,00 € �

Ø: (o) Gewicht: 

17 mm 0,05 kg

� = Artikel is normaal op voorraad � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd Toelichting op pagina 55

= Krasbestendigheid = Bescherming tegen 
lasspetters = Corrosiebescherming

c
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Hijsoog

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. 

2-160830 Hijsoog met bevestigingsplaat 48,00 € �

700 kg draaglast (met 4x 160510)

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

100 mm 100 mm 25 mm 1,70 kg

2-000835.N Hijsoog - genitreerd 79,00 € �

2500 kg draaglast (met 2x 280510), 1000 kg draaglast (met 2x 002822), 700 kg draaglast (met 2x 160510)

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

200 mm 100 mm 165 mm 4,50 kg
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Excentrische aanslag

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. 

2-220403.N Excentrische aanslag Ø 100 - genitreerd 18,00 € �

toepasbaar als steunpunt

Ø: (o) MS: (d) Gewicht: 

100 mm 18 mm 1,04 kg

2-220402.N Excentrische aanslag Ø 60 met M10 draad - genitreerd 18,00 € �

voor massa aansluiting

Ø: (o) MS: (d) Gewicht: 

60 mm 18 mm 0,33 kg

MS=Materiaaldikte; 

Universele aanslag 150 L

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. 

2-220410.N Universele aanslag 150 L - genitreerd 25,00 € �

seriematig met aan beide zijden schaalverdeling

Lengte: (a) Breedte: (b) MS: (d) VB: (f) Gewicht: 

150 mm 50 mm 18 mm 100 mm 0,67 kg

MS=Materiaaldikte; VB=Instelbereik; 

� = Artikel is normaal op voorraad � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd Toelichting op pagina 55

= Krasbestendigheid = Bescherming tegen 
lasspetters = Corrosiebescherming = Schaalverdeling

d b

a
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Universele aanslag 225 L

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. 

2-220420.N Universele aanslag 225 L - genitreerd 39,00 € �

seriematig met aan beide zijden schaalverdeling

Lengte: (a) Breedte: (b) MS: (d) VB: (f) Gewicht: 

225 mm 50 mm 18 mm 100 mm 1,14 kg

MS=Materiaaldikte; VB=Instelbereik; 

Universele aanslag 300

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. 

2-220426.N Universele aanslag 300 - genitreerd 43,00 € �

3 systeemboringen

Lengte: (a) Breedte: (b) MS: (d) VB: (f) Gewicht: 

300 mm 50 mm 18 mm 100 mm 1,54 kg

MS=Materiaaldikte; VB=Instelbereik; 

Set Universele aanslag 300 genitreerd

SPECIALE AANBIEDING

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. 

2-220426.Set

77,00 €
(in plaats van 86,00 €)

2x 220426.N

a

d b

d b

a
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Universele aanslag 500 S

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. 

2-220430.N Universele aanslag 500 S - genitreerd 59,00 € �

5 systeemboringen

Lengte: (a) Breedte: (b) MS: (d) VB: (f) Gewicht: 

500 mm 100 mm 18 mm 200 mm 6,01 kg

MS=Materiaaldikte; VB=Instelbereik; 

� = Artikel is normaal op voorraad � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd Toelichting op pagina 55

= Krasbestendigheid = Bescherming tegen 
lasspetters = Corrosiebescherming

d b

a
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Aanslag- en winkelhaak 175 L

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. 

2-220110.N Aanslag- en winkelhaak 175 L - genitreerd 58,00 € �

boring / sleufgat, seriematig met aan beide zijden schaalverdeling

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

175 mm 50 mm 175 mm 18 mm 1,65 kg

MS=Materiaaldikte; 

Aanslag- en winkelhaak 175 VL

De aanslag- en winkelhaak 175 VL (artikelnummer 220113.N) is als vaste winkelhaak 
te gebruiken door de boringsgaten en het ontbreken van een sleufgat. 

2-220113.N Aanslag- en winkelhaak 175 VL - genitreerd 51,00 € �

boring / boring

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

175 mm 50 mm 175 mm 18 mm 1,96 kg

MS=Materiaaldikte; 

Aanslag- en winkelhaak 175 WL

De aanslag- en winkelhaak 175 WL (artikelnummer 220111.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. 

2-220111.N Aanslag- en winkelhaak 175 WL - genitreerd 58,00 € �

sleufgat / sleufgat 100, seriematig met aan beide zijden schaalverdeling, in elke richting flexibel

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

175 mm 50 mm 175 mm 18 mm 1,57 kg

MS=Materiaaldikte; 

� = Artikel is normaal op voorraad � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd Toelichting op pagina 55

= Krasbestendigheid = Schaalverdeling = Bescherming tegen 
lasspetters = Corrosiebescherming

c

a
b

d

c

a
b

d

c

a
b

d
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Aanslag- en winkelhaak 300 G

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. 

2-220152.N Aanslag- en winkelhaak 300 G - genitreerd 79,00 € �

aanslag links, seriematig met schaalverdeling

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

200 mm 75 mm 300 mm 20 mm 5,70 kg

MS=Materiaaldikte; 

Aanslag- en winkelhaak 500 G

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. 

2-220162.N Aanslag- en winkelhaak 500 G - genitreerd 102,00 € �

aanslag links, seriematig met schaalverdeling

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

193 mm 75 mm 493 mm 20 mm 7,80 kg

MS=Materiaaldikte; 

d

b a

c

b a

c
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Aanslag- en winkelhaak 500 G met draaibare hoek

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. 

2-220164.N Aanslag- en winkelhaak 500 G met draaibare hoek links - gietijzer / plasmagenitreerd 148,00 € �

aanslag links, seriematig met schaalverdeling

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

276 mm 95 mm 500 mm 20 mm 11,60 kg

2-220165.N Aanslag- en winkelhaak 500 G met draaibare hoek rechts - gietijzer / plasmagenitreerd 148,00 € �

aanslag rechts, seriematig met schaalverdeling

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

276 mm 95 mm 500 mm 20 mm 11,60 kg

MS=Materiaaldikte; 

Aanslag- en winkelhaak 300 GK

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. 

2-220124.N Aanslag- en winkelhaak 300 GK links - genitreerd 137,00 € �

aanslag links, seriematig met schaalverdeling

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

280 mm 95 mm 300 mm 20 mm 11,50 kg

2-220126.N Aanslag- en winkelhaak 300 GK rechts - genitreerd 137,00 € �

aanslag rechts, seriematig met schaalverdeling

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

280 mm 95 mm 300 mm 20 mm 11,50 kg

MS=Materiaaldikte; 

� = Artikel is normaal op voorraad � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd Toelichting op pagina 55

= Krasbestendigheid = Schaalverdeling = Bescherming tegen 
lasspetters = Corrosiebescherming

d

b
a

c

b a

c
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Aanslag- en winkelhaak 600 GK / 800 GK

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. Een extra rij boringen aan de zijkant van de aanslag- en winkelhaak zorgt voor 
meer stabiliteit. 

2-220134.N Aanslag- en winkelhaak 600 GK links - genitreerd 209,00 € �

aanslag links, seriematig met schaalverdeling

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

373 mm 95 mm 600 mm 20 mm 21,80 kg

2-220136.N Aanslag- en winkelhaak 600 GK rechts - genitreerd 209,00 € �

aanslag rechts, seriematig met schaalverdeling

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

373 mm 95 mm 600 mm 20 mm 21,80 kg

2-220144.N Aanslag- en winkelhaak 800 GK links - genitreerd 325,00 € �

aanslag links, seriematig met schaalverdeling

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

373 mm 95 mm 800 mm 20 mm 25,80 kg

2-220146.N Aanslag- en winkelhaak 800 GK rechts - genitreerd 325,00 € �

aanslag rechts, seriematig met schaalverdeling

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

373 mm 95 mm 800 mm 20 mm 25,80 kg

MS=Materiaaldikte; 

b
a

c
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Aanslag- en winkelhaak 300x195

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. 

2-220116.N Aanslag- en winkelhaak 300x195 - genitreerd 65,00 € �

seriematig met schaalverdeling

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

195 mm 75 mm 300 mm 20 mm 6,74 kg

MS=Materiaaldikte; 

Set Aanslag- en winkelhaak 300x195 genitreerd

SPECIALE AANBIEDING

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. 

2-220116.Set

117,00 €
(in plaats van 130,00 €)

2x 220116.N

Universele instelbare hoekaanslag groot

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 inbussleutel, ook is het mogelijk gebruik te maken van een 
digitale gradenboog welke niet wordt meegeleverd. 

2-220171 Universele instelbare hoekaanslag groot - gezwart 439,00 € �

SL: (e) Gewicht: 

475 mm 23,00 kg

SL=Pootlengten; 

� = Artikel is normaal op voorraad � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd Toelichting op pagina 55

= Krasbestendigheid = Schaalverdeling = Bescherming tegen 
lasspetters = Corrosiebescherming

d

b
a

c

e
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U-balk 200/150

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. 

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

2-220350.P U-balk 200x200x150
plasmagenitreerd

200 mm 200 mm 150 mm 18 mm 19,00 kg 277,00 € �

2-220360.P U-balk 500x200x150
plasmagenitreerd

500 mm 200 mm 150 mm 18 mm 43,00 kg 358,00 € �

2-220370.P U-balk 1000x200x150
plasmagenitreerd

1.000 mm 200 mm 150 mm 18 mm 75,00 kg 583,00 € �

2-220380.P U-balk 1500x200x150
plasmagenitreerd

1.500 mm 200 mm 150 mm 18 mm 107,00 kg 781,00 € �

2-220390.P U-balk 2000x200x150
plasmagenitreerd

2.000 mm 200 mm 150 mm 18 mm 141,00 kg 1.000,00 € �

b

a

c
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Snelspanbout

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! Aandraaimoment is afhankelijk van het type tafel. 

2-220510 Snelspanbout kort - gezwart 33,00 € �

opspannen van 2 bouwdelen, met schroefdop

Lengte: (a) Ø: (o) SK: (k1) AM: (k3) ZK: (k2) Gewicht: 

83 mm 22 mm 130 kN 15 Nm 15 kN 0,27 kg

2-220512 Snelspanbout lang - gezwart 41,00 € �

opspannen van 3 bouwdelen, met schroefdop

Lengte: (a) Ø: (o) SK: (k1) AM: (k3) ZK: (k2) Gewicht: 

101 mm 22 mm 130 kN 15 Nm 15 kN 0,32 kg

SK=Schuifkracht; AM=Aandraaimoment; ZK=Trekkracht (TK); 

Spanbout universeel

De gezwarte kogelspanbout met vergrendeling is het ideale verbindingselement tussen de 
Siegmund bouwdelen. 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 inbusbout die met behulp 
van een inbussleutel (artikelnummer 280854) vastgezet kunnen worden. Deze bouten zijn 
NIET geschikt voor het koppelen van tafels en U-balken! Aandraaimoment is afhankelijk van 
het type tafel. 

2-220532 Spanbout universeel kort - gezwart 35,00 € �

opspannen van 2 bouwdelen

Lengte: (a) Ø: (o) SK: (k1) AM: (k3) ZK: (k2) Gewicht: 

93 mm 22 mm 150 kN 15 Nm 15 kN 0,35 kg

2-220533 Spanbout universeel lang - gezwart 43,00 € �

opspannen van 3 bouwdelen

Lengte: (a) Ø: (o) SK: (k1) AM: (k3) ZK: (k2) Gewicht: 

111 mm 22 mm 130 kN 15 Nm 15 kN 0,41 kg

SK=Schuifkracht; AM=Aandraaimoment; ZK=Trekkracht (TK); 

� = Artikel is normaal op voorraad � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd
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Pasbus

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! 

2-220540 Pasbus - gezwart 10,00 € �

Lengte: (a) Ø: (o) Gewicht: 

56 mm 22 mm 0,21 kg

Kogelspanbout vlak

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! Aandraaimoment is afhankelijk van het type tafel. 

2-220522 Kogelspanbout vlak kort - gezwart 30,00 € �

opspannen van 2 bouwdelen

Lengte: (a) Ø: (o) SK: (k1) AM: (k3) ZK: (k2) Gewicht: 

57 mm 22 mm 130 kN 15 Nm 15 kN 0,15 kg

2-220523 Kogelspanbout vlak lang - gezwart 35,00 € �

opspannen van 3 bouwdelen

Lengte: (a) Ø: (o) SK: (k1) AM: (k3) ZK: (k2) Gewicht: 

75 mm 22 mm 130 kN 15 Nm 15 kN 0,20 kg

SK=Schuifkracht; AM=Aandraaimoment; ZK=Trekkracht (TK); 
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Verzonken spanbout

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! Aandraaimoment is afhankelijk van het type tafel. 

2-220528 Verzonken spanbout kort - gezwart 30,00 € �

opspannen van 2 bouwdelen

Lengte: (a) Ø: (o) SK: (k1) AM: (k3) ZK: (k2) Gewicht: 

49 mm 22 mm 130 kN 15 Nm 6 kN 0,12 kg

2-220529 Verzonken spanbout lang - gezwart 37,00 € �

opspannen van 3 bouwdelen

Lengte: (a) Ø: (o) SK: (k1) AM: (k3) ZK: (k2) Gewicht: 

67 mm 22 mm 130 kN 15 Nm 6 kN 0,16 kg

SK=Schuifkracht; AM=Aandraaimoment; ZK=Trekkracht (TK); 

Verbindingsbout

De verbindingsbouten zijn speciaal ontworpen om grote bouwdelen voor langere tijd op te 
spannen, bijvoorbeeld met U-balken. Met behulp van een inbussleutel 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. 

2-220560.N Verbindingsbout kort - genitreerd 14,00 € �

verbinden van 2 bouwdelen, inclusief binnenzeskant

Lengte: (a) Ø: (o) SK: (k1) AM: (k3) ZK: (k2) Gewicht: 

36 mm 22 mm 120 kN 15 Nm 6 kN 0,06 kg

2-220561 Verbindingsbout lang - gezwart 19,00 € �

verbinden van 3 bouwdelen, inclusief binnenzeskant

Lengte: (a) Ø: (o) SK: (k1) AM: (k3) ZK: (k2) Gewicht: 

54 mm 22 mm 120 kN 15 Nm 6 kN 0,12 kg

SK=Schuifkracht; AM=Aandraaimoment; ZK=Trekkracht (TK); 

� = Artikel is normaal op voorraad � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd Toelichting op pagina 55

= Krasbestendigheid = Bescherming tegen 
lasspetters = Corrosiebescherming = aluminium
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Magnetische spanbout

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. 

2-220740 Magnetische spanbout 60 - aluminium 16,00 € �

Aslengte 18 mm

Lengte: (a) Ø: (o) Gewicht: 

60 mm 22 mm 0,06 kg

Set Magnetische spanbout 60 aluminium

SPECIALE AANBIEDING

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. 

2-220740.Set

86,00 €
(in plaats van 96,00 €)

6x 220740
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Professional Spanklem

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 114. 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 inbus 
aan de bovenzijde van de klem is men instaat de spankracht exact in te stellen. Nieuw design - Leverbaar vanaf 01.08.2019. 
We behouden het recht om de oude versie te leveren tot 01.08.2019. 

2-220610.1 Professional Spanklem - gezwart 49,00 € �

maximale belasting Breedte: (b) Hoogte: (c) Gewicht: 

5 kN 220 mm 300 mm 2,70 kg

Professional Spanklem 45°/90°

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 
114. 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 inbus aan 
de bovenzijde van de klem is men instaat de spankracht exact in te stellen. Nieuw design - Leverbaar vanaf 
01.08.2019. We behouden het recht om de oude versie te leveren tot 01.08.2019. 

2-220630.1 Professional Spanklem 45°/90° - gezwart 45,00 € �

maximale belasting Hoogte: (c) Gewicht: 

5 kN 300 mm 2,21 kg

Professional Snelspanklem

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. 

2-220615 Professional Snelspanklem - gezwart 75,00 € �

maximale belasting Breedte: (b) Hoogte: (c) Gewicht: 

5 kN 275 mm 300 mm 2,70 kg

� = Artikel is normaal op voorraad � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd
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Basic snelspanklem met ronde buis universeel

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. 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 
01.08.2019. We behouden het recht om de oude versie te leveren tot 01.08.2019. 

2-220604.1 Pijpklem universeel - gezwart 54,00 € �

maximale belasting Breedte: (b) Hoogte: (c) Gewicht: 

1,4 kN 265 mm 210 mm 1,91 kg

Set Pijpklem universeel

SPECIALE AANBIEDING

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. 

2-220604.Set

195,00 €
(in plaats van 216,00 €)

4x 220604.1

360°

25
0 

m
m

65-220 mm

220653
220657.1

110 mm
± 42°
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Prisma voor spanklemmen

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. Leverbaar vanaf 01.08.2019. 

2-220657.1 Prisma voor spanklemmen - gezwart 7,00 € �

voor spindel met trapeziumdraad 16 x 4 mm

Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: 

20 mm 40 mm 0,05 kg

2-220658.E Prisma voor spanklemmen - Roestvaststaal 10,00 € �

voor spindel met trapeziumdraad 16 x 4 mm

Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: 

20 mm 40 mm 0,04 kg

2-220659.PA Prisma voor spanklemmen - Polyamide 7,00 € �

voor spindel met trapeziumdraad 16 x 4 mm

Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: 

20 mm 40 mm 0,01 kg

Duo prisma Ø 40 voor spanklemmen

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 01.08.2019. 

2-220650 Duo prisma Ø 40 - gezwart 13,00 € �

voor spindel met trapeziumdraad 16 x 4 mm

Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: 

27 mm 40 mm 0,13 kg

2-220650.A Duo prisma Ø 40 - aluminium 15,00 € �

voor spindel met trapeziumdraad 16 x 4 mm

Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: 

27 mm 40 mm 0,06 kg

2-220650.PA Duo prisma Ø 40 - Polyamide 14,00 € �

voor spindel met trapeziumdraad 16 x 4 mm

Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: 

27 mm 40 mm 0,02 kg

� = Artikel is normaal op voorraad � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd Toelichting op pagina 55

= Polyamide = aluminium

120°
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Prisma Ø 50 135° met schroefbare schacht

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 inbusbout (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. 

2-220648.1 Prisma Ø 50 135° met schroefbare schacht - gezwart 22,00 € �

M10 schroefdraad voor bijvoorbeeld prisma-uitbreiding (artikelnummer 220649)

Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: 

20 mm 50 mm 0,26 kg

2-220648.1.A Prisma Ø 50 135° met schroefbare schacht - aluminium 27,00 € �

M10 schroefdraad voor bijvoorbeeld prisma-uitbreiding (artikelnummer 220649)

Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: 

20 mm 50 mm 0,16 kg

2-220648.1.PA Prisma Ø 50 135° met schroefbare schacht - Polyamide 29,00 € �

M10 schroefdraad voor bijvoorbeeld prisma-uitbreiding (artikelnummer 220649)

Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: 

20 mm 50 mm 0,08 kg

Vario prisma Ø 50 90°/120° met schroefbare schacht

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 inbusbout (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. 

2-220645.1 Vario prisma Ø 50 90° / 120° met schroefbare schacht - gezwart 31,00 € �

M10 schroefdraad voor bijvoorbeeld prisma-uitbreiding (artikelnummer 220649)

Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: 

20 mm 50 mm 0,30 kg

2-220645.1.A Vario prisma Ø 50 90° / 120° met schroefbare schacht - aluminium 31,00 € �

M10 schroefdraad voor bijvoorbeeld prisma-uitbreiding (artikelnummer 220649)

Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: 

20 mm 50 mm 0,15 kg

2-220645.1.PA Vario prisma Ø 50 90° / 120° met schroefbare schacht - Polyamide 31,00 € �

M10 schroefdraad voor bijvoorbeeld prisma-uitbreiding (artikelnummer 220649)

Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: 

20 mm 50 mm 0,08 kg

135°

c

90/120°

c
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Prisma Ø 60 135° met schroefbare schacht

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 inbusbout (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. 

2-220651.1 Prisma Ø 60 135° met schroefbare schacht - gezwart 25,00 € �

M10 schroefdraad voor bijvoorbeeld prisma-uitbreiding (artikelnummer 220649)

Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: 

30 mm 60 mm 0,58 kg

2-220651.1.A Prisma Ø 60 135° met schroefbare schacht - aluminium 29,00 € �

M10 schroefdraad voor bijvoorbeeld prisma-uitbreiding (artikelnummer 220649)

Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: 

30 mm 60 mm 0,32 kg

2-220651.1.PA Prisma Ø 60 135° met schroefbare schacht - Polyamide 31,00 € �

M10 schroefdraad voor bijvoorbeeld prisma-uitbreiding (artikelnummer 220649)

Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: 

30 mm 60 mm 0,13 kg

Prisma Ø 80 90° met schroefbare schacht

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 inbusbout (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. 

2-220647.1 Prisma Ø 80 90° met schroefbare schacht - gezwart 30,00 € �

M10 schroefdraad voor bijvoorbeeld prisma-uitbreiding (artikelnummer 220649)

Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: 

40 mm 80 mm 1,07 kg

2-220647.1.A Prisma Ø 80 90° met schroefbare schacht - aluminium 35,00 € �

M10 schroefdraad voor bijvoorbeeld prisma-uitbreiding (artikelnummer 220649)

Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: 

40 mm 80 mm 0,57 kg

2-220647.1.PA Prisma Ø 80 90° met schroefbare schacht - Polyamide 37,00 € �

M10 schroefdraad voor bijvoorbeeld prisma-uitbreiding (artikelnummer 220649)

Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: 

40 mm 80 mm 0,20 kg

� = Artikel is normaal op voorraad � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd Toelichting op pagina 55

= aluminium = Polyamide

135°

c

90°

c
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Prisma Ø 120 157° met schroefbare schacht

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 inbusbout (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. 

2-220652.1 Prisma Ø 120 157° met schroefbare schacht - gezwart 39,00 € �

M10 schroefdraad voor bijvoorbeeld prisma-uitbreiding (artikelnummer 220649)

Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: 

30 mm 120 mm 1,74 kg

2-220652.1.A Prisma Ø 120 157° met schroefbare schacht - aluminium 52,00 € �

M10 schroefdraad voor bijvoorbeeld prisma-uitbreiding (artikelnummer 220649)

Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: 

30 mm 120 mm 0,91 kg

2-220652.1.PA Prisma Ø 120 157° met schroefbare schacht - Polyamide 56,00 € �

M10 schroefdraad voor bijvoorbeeld prisma-uitbreiding (artikelnummer 220649)

Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: 

30 mm 120 mm 0,30 kg

Oplegset 11-delig

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. Deze set bevat de volgende ringen: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 20 / 40 / 50 mm inclusief 
1/10" duimring 2,54 mm. 

2-220821 Oplegset 11-delig - gezwart 37,00 € �

Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: 

125 mm 50 mm 2,01 kg

2-220821.1 Opbouwtoren - gezwart 18,00 € �

Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: 

125 mm 50 mm 0,39 kg

2-220821.2 Set ringen 19,00 € �

Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: 

 - 50 mm 1,62 kg

157°

c
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Prisma-uitbreiding

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. Samen met het schroef-onderlegstuk 
(artikelnummer 220822) en het mogelijk traploos te positioneren. 

2-220649 Prisma-uitbreiding 25 - gezwart 7,00 € �

Lengte: (a) Ø: (o) Gewicht: 

25 mm 22 mm 0,07 kg

2-220649.1 Prisma-uitbreiding 50 - gezwart 14,00 € �

Lengte: (a) Ø: (o) Gewicht: 

50 mm 22 mm 0,14 kg

2-220649.2 Prisma-uitbreiding 100 - gezwart 17,00 € �

Lengte: (a) Ø: (o) Gewicht: 

100 mm 22 mm 0,28 kg

2-220649.3 Prisma-uitbreiding 150 - gezwart 19,00 € �

Lengte: (a) Ø: (o) Gewicht: 

150 mm 22 mm 0,42 kg

2-220669 Prisma-uitbreiding - gezwart 6,00 € �

Lengte: (a) Ø: (o) Gewicht: 

12 mm 22 mm 0,04 kg

Schroef onderlegstuk Ø 80

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. 

2-220822 Schroef onderlegstuk Ø 80 - gezwart 46,00 € �

Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: 

75 - 110 mm 80 mm 2,44 kg

� = Artikel is normaal op voorraad � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd

= Schaalverdeling = aluminium = Titanium

a
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Ondersteuning in hoogte verstelbaar met schaalverdeling

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

2-220824 Ondersteuning in hoogte verstelbaar met schaalverdeling - gezwart 37,00 € �

inclusief Draadeinde

Lengte: (a) Ø: (o) Gewicht: 

134 mm 45 mm 0,52 kg Nieuw in het assortiment
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Verticale spanner met adapter

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 

2-220705 Verticale spanner met adapter 35,00 € �

Gewicht: 

0,64 kg

2-009082 Verticale spanner 22,00 € �

Gewicht: 

0,39 kg

Horizontale spanner met adapter

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 

2-220710 Horizontale spanner met adapter 42,00 € �

Gewicht: 

0,64 kg

2-009083 Horizontale spanner 25,00 € �

Gewicht: 

0,40 kg

� = Artikel is normaal op voorraad � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd

0-28 mm

40-75 mm

35 mm

60-75 mm
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Adapter met gatenpatroon

De adapter met gatenpatroon is universeel en bij alle 22 mm boringen toepasbaar. 
Uiterste nauwkeurigheid wordt bereikt door de O-ringen. 

2-220715 Adapter met gatenpatroon Ø 50 / 15 - gezwart 12,00 € �

voor snelspanner

Hoogte: (c) Ø: (o) MS: (d) Gewicht: 

26 mm 50 mm 15 mm 0,22 kg

MS=Materiaaldikte; 

d c
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Bankschroef

De basisuitrusting van iedere werkbank is een bankschroef. Onze Siegmund 
bankschroef staat voor verbeterde productiviteit. Om de bankschroef te bevestigen 
zijn snelklemmen vereist. 

2-004300 Premium bankschroef 100 voor systeem 16 / 22 / 28 132,00 € �

Bevestiging met snelspanbouten (systeem 16: 160510) en extra verloopbussen voor 28 mm systeem (artikelnummer 000545) en 22 mm systeem (000541). 

Gewicht: 

9,50 kg

2-004302 Premium bankschroef 125 voor systeem 16 / 22 / 28 207,00 € �

Bevestiging met snelspanbouten (systeem 28: 280510, systeem 22: 220512, systeem 16: 160510) en extra verloopbussen voor 16 mm systeem (artikelnummer 000546) en 22 mm systeem (000544). 

Gewicht: 

13,50 kg

2-004303 Standaard bankschroef 125 voor systeem 16 / 22 / 28 160,00 € �

Bevestiging met snelspanbouten (systeem 28: 280510, systeem 22: 220512, systeem 16: 160510) en extra verloopbussen voor 16 mm systeem (artikelnummer 000546) en 22 mm systeem (000544). 

Gewicht: 

15,50 kg

Sub Table Box inclusief laden (2x 004210) voor systeem 22

SPECIALE AANBIEDING

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.

inclusief Montage 

2-220900.1

(in plaats van 383,00 €) 1x 220900 2x 004210

� = Artikel is normaal op voorraad � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd

378,00 €

Actieprijs

met 28 mm systeemboringen

met 28 mm systeemboringen

met 16 mm systeemboringen

132,00 €
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Sub Table Box

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. 

2-220900 Sub Table Box voor systeem 22 267,00 € �

gelakt

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

630 mm 510 mm 420 mm 28,5 kg

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

590 mm 400 mm 60 mm 7,50 kg

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

590 mm 400 mm 120 mm 9,00 kg

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

590 mm 400 mm 180 mm 9,50 kg

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

590 mm 400 mm 240 mm 10,00 kg

Toebehorenwagen

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. 

2-220910 Toebehorenwagen - gelakt 555,00 € �

Totale gewicht 240kg

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

650 mm 900 mm 1.020 mm 50,00 kg

2-004200 Lade 60 mm 48,00 € �

2-004210 Lade 180 mm 58,00 € �

2-004215 Lade 240 mm 64,00 € �

2-004205 Lade 120 mm 53,00 € �

Actieprijs

Actieprijs

Actieprijs

Actieprijs

Maximale draaglast circa 50 kg

Maximale draaglast circa 50 kg

Maximale draaglast circa 50 kg

Maximale draaglast circa 50 kg

c

b

a

c

a
b
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Afschermingswand

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. 

2-280980 Afschermingswand 144,00 € �

gelakte uitvoering is op aanvraag tegen meerprijs beschikbaar

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

1.600 mm 50 mm 800 mm 23,00 kg

2-002822 Combi snelspanbout kort 28 -> 22 - gezwart 42,00 € �

Lengte: (a) Ø: (o) SK: (k1) AM: (k3) ZK: (k2) Gewicht: 

88 mm 40 mm 130 kN 15 Nm 15 kN 0,45 kg

SK=Schuifkracht; AM=Aandraaimoment; ZK=Trekkracht (TK); 

Inbussleutel 5

De inbussleutel is een efficiënt hulpmiddel om diverse spanbouten stevig vast te zetten. 
De inbussleutel wordt grotendeels gebruikt voor het aanhalen van de bouten en de 
universele hoeken. 

2-220852 Inbussleutel 5 12,00 € �

geel

Gewicht: 

0,09 kg

� = Artikel is normaal op voorraad � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd

b a

c



125

22OVERIGE TOEBEHOREN

Borstel

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. 

2-220820 Borstel Ø 24 met beschermkap 15,00 € �

Ø: (o) Gewicht: 

24 mm 0,06 kg

Standaard voor laspistool

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. 

2-220920 Standaard voor laspistool gezwart 19,00 € �

Hoogte: (c) Gewicht: 

200 mm 0,36 kg

Massa-aansluiting Komfort

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. 

2-000810 Massa-aansluiting Komfort 37,00 € �

Gewicht: 

0,66 kg

c
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Hijsoog

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. 

2-000830.N Hijsoog met bevestigingsplaat - genitreerd 42,00 € �

1800 kg draaglast (met 2x 280510), 1000 kg draaglast (met 2x 002822)

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

150 mm 150 mm 25 mm 4,70 kg

2-000835.N Hijsoog - genitreerd 79,00 € �

2500 kg draaglast (met 2x 280510), 1000 kg draaglast (met 2x 002822), 700 kg draaglast (met 2x 160510)

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

200 mm 100 mm 165 mm 4,50 kg

2-002822 Combi snelspanbout kort 28 -> 22 - gezwart 42,00 € �

Lengte: (a) Ø: (o) SK: (k1) AM: (k3) ZK: (k2) Gewicht: 

88 mm 40 mm 130 kN 15 Nm 15 kN 0,45 kg

SK=Schuifkracht; AM=Aandraaimoment; ZK=Trekkracht (TK); 

� = Artikel is normaal op voorraad � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd Toelichting op pagina 55

= Krasbestendigheid = Bescherming tegen 
lasspetters = Corrosiebescherming



127

22OVERIGE TOEBEHOREN



128

28 AANSLAGEN

Excentrische aanslag

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. 

2-280401.N Excentrische aanslag Ø 60 - genitreerd 17,00 € �

voor kleine tussenruimtes

Ø: (o) MS: (d) Gewicht: 

60 mm 25 mm 0,42 kg

2-280402.N Excentrische aanslag Ø 60 met M10 draad - genitreerd 20,00 € �

voor massa aansluiting

Ø: (o) MS: (d) Gewicht: 

60 mm 25 mm 0,41 kg

2-280403.N Excentrische aanslag Ø 100 - genitreerd 20,00 € �

toepasbaar als steunpunt

Ø: (o) MS: (d) Gewicht: 

100 mm 25 mm 1,40 kg

MS=Materiaaldikte; 

Set Flex-aanslag 25x140 Staal verzinkt

SPECIALE AANBIEDING

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. 

2-280416.Set

65,00 €
(in plaats van 72,00 €)

4x 280416

� = Artikel is normaal op voorraad � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd Toelichting op pagina 55

= Krasbestendigheid = Bescherming tegen 
lasspetters = Corrosiebescherming = aluminium = Schaalverdeling
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Flex-aanslag 140 Staal / 182 Staal / 156 aluminium

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. 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. 

2-280416 Flex-aanslag 25x140 Staal - verzinkt 18,00 € �

Lengte: (a) Breedte: (b) MS: (d) WS: (d1) VB: (f) Gewicht: 

140 mm 40 mm 25 mm 6 mm 100 mm 0,37 kg

2-280418 Flex-aanslag 50x140 Staal - verzinkt 25,00 € �

lange bouten vereist

Lengte: (a) Breedte: (b) MS: (d) WS: (d1) VB: (f) Gewicht: 

140 mm 40 mm 50 mm 6 mm 100 mm 0,75 kg

2-280417 Flex-aanslag 50x182 Staal - verzinkt 28,00 € �

lange bouten vereist

Lengte: (a) Breedte: (b) MS: (d) WS: (d1) VB: (f) Gewicht: 

182 mm 36 mm 50 mm 6 mm 150 mm 0,65 kg

2-280412 Flex-aanslag 25x156 - aluminium 18,00 € �

Lengte: (a) Breedte: (b) MS: (d) WS: (d1) VB: (f) Gewicht: 

156 mm 52 mm 25 mm 12 mm 100 mm 0,30 kg

MS=Materiaaldikte; WS=Wanddikte; VB=Instelbereik; 

Universele aanslag 150 L

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. 

2-280410.N Universele aanslag 150 L - genitreerd 29,00 € �

seriematig met aan beide zijden schaalverdeling

Lengte: (a) Breedte: (b) MS: (d) VB: (f) Gewicht: 

150 mm 50 mm 25 mm 100 mm 0,78 kg

2-280410.A Universele aanslag 150 L - aluminium 32,00 € �

Lengte: (a) Breedte: (b) MS: (d) VB: (f) Gewicht: 

150 mm 50 mm 25 mm 100 mm 0,30 kg

MS=Materiaaldikte; VB=Instelbereik; 

d1

a

b
d

f

d b

a
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Universele aanslag 225 L

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. 

2-280420.N Universele aanslag 225 L - genitreerd 45,00 € �

seriematig met aan beide zijden schaalverdeling

Lengte: (a) Breedte: (b) MS: (d) VB: (f) Gewicht: 

225 mm 50 mm 25 mm 100 mm 1,40 kg

2-280420.A Universele aanslag 225 L - aluminium 45,00 € �

Lengte: (a) Breedte: (b) MS: (d) VB: (f) Gewicht: 

225 mm 50 mm 25 mm 100 mm 0,55 kg

MS=Materiaaldikte; VB=Instelbereik; 

Universele aanslag 200 L

De universele aanslag 200 L maakt het mogelijk om door het sleufgat elk element zo 
nauwkeurig mogelijk op te spannen. Deze aanslag heeft een bereik van 0-150 mm. 

2-280410.1.N Universele aanslag 200 L - genitreerd 35,00 € �

seriematig met aan beide zijden schaalverdeling

Lengte: (a) Breedte: (b) MS: (d) VB: (f) Gewicht: 

200 mm 50 mm 25 mm 150 mm 1,00 kg

MS=Materiaaldikte; VB=Instelbereik; 

� = Artikel is normaal op voorraad � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd Toelichting op pagina 55

= Krasbestendigheid = Schaalverdeling = Bescherming tegen 
lasspetters = Corrosiebescherming = aluminium

d b

a
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Universele aanslag 250 L

De universele aanslag 250 L maakt het mogelijk om door het sleufgat elk element zo 
nauwkeurig mogelijk op te spannen. Deze aanslag heeft een bereik van 200 mm. Door het 
gebruik van twee spanbouten en diagonale is een groot verstelbereik mogelijk. 

2-280410.2.N Universele aanslag 250 L - genitreerd 37,00 € �

seriematig met aan beide zijden schaalverdeling

Lengte: (a) Breedte: (b) MS: (d) VB: (f) Gewicht: 

250 mm 50 mm 25 mm 200 mm 1,20 kg

MS=Materiaaldikte; VB=Instelbereik; 

Universele aanslag 225 L FDS

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. 

2-280421 Universele aanslag 225 L FDS met verend drukstuk - gezwart 45,00 € �

met verend drukstuk, seriematig met aan beide zijden schaalverdeling

Lengte: (a) Breedte: (b) MS: (d) VB: (f) Gewicht: 

225 mm 50 mm 25 mm 100 mm 1,40 kg

MS=Materiaaldikte; VB=Instelbereik; 

a

d b

a

d b
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Universele aanslag 100 / 150 / 250

De universele aanslag is door de twee systeemboringen verstelbaar. 
De afstand tussen de boringen bedraagt 50 mm. 

2-280407.N Universele aanslag 100 - genitreerd 19,00 € �

2 systeemboringen

Lengte: (a) Breedte: (b) MS: (d) Gewicht: 

100 mm 50 mm 25 mm 0,75 kg

2-280408.N Universele aanslag 150 - genitreerd 24,00 € �

3 systeemboringen

Lengte: (a) Breedte: (b) MS: (d) Gewicht: 

150 mm 50 mm 25 mm 1,10 kg

2-280409.N Universele aanslag 250 - genitreerd 35,00 € �

5 systeemboringen

Lengte: (a) Breedte: (b) MS: (d) Gewicht: 

250 mm 50 mm 25 mm 1,80 kg

MS=Materiaaldikte; 

Universele aanslag 300 / 500

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. 

2-280426.N Universele aanslag 300 - genitreerd 45,00 € �

3 systeemboringen

Lengte: (a) Breedte: (b) MS: (d) VB: (f) Gewicht: 

300 mm 50 mm 25 mm 100 mm 1,85 kg

2-280427.N Universele aanslag 500 - genitreerd 59,00 € �

7 systeemboringen

Lengte: (a) Breedte: (b) MS: (d) VB: (f) Gewicht: 

500 mm 50 mm 25 mm 100 mm 3,30 kg

MS=Materiaaldikte; VB=Instelbereik; 

� = Artikel is normaal op voorraad � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd Toelichting op pagina 55

= Krasbestendigheid = Bescherming tegen 
lasspetters = Corrosiebescherming

d b

a

d b

a
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Universele aanslag 500 S / 750 S / 1000 S

De universele aanslag 500 S / 750 S / 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. 

2-280430.N Universele aanslag 500 S - genitreerd 59,00 € �

5 systeemboringen

Lengte: (a) Breedte: (b) MS: (d) VB: (f) Gewicht: 

500 mm 100 mm 25 mm 200 mm 7,90 kg

2-280432.N Universele aanslag 750 S - genitreerd 73,00 € �

10 systeemboringen

Lengte: (a) Breedte: (b) MS: (d) VB: (f) Gewicht: 

750 mm 100 mm 25 mm 200 mm 12,10 kg

2-280434.N Universele aanslag 1000 S - genitreerd 83,00 € �

15 systeemboringen

Lengte: (a) Breedte: (b) MS: (d) VB: (f) Gewicht: 

1.000 mm 100 mm 25 mm 200 mm 16,30 kg

MS=Materiaaldikte; VB=Instelbereik; 

Set Universele aanslag 500 S genitreerd

SPECIALE AANBIEDING

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. 

2-280430.Set

106,00 €
(in plaats van 118,00 €)

2x 280430.N

a

d b



134

28 AANSLAGEN

Universele aanslag 325 L / 525 L

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. 

2-280422.N Universele aanslag 325 L - genitreerd 45,00 € �

3 systeemboringen

Lengte: (a) Breedte: (b) MS: (d) VB: (f) Gewicht: 

325 mm 50 mm 25 mm 100 mm 2,10 kg

2-280424.N Universele aanslag 525 L - genitreerd 57,00 € �

7 systeemboringen

Lengte: (a) Breedte: (b) MS: (d) VB: (f) Gewicht: 

525 mm 50 mm 25 mm 100 mm 3,50 kg

MS=Materiaaldikte; VB=Instelbereik; 

Graden instelsjabloon

Middels een gradenmeter kan een hoek in stappen van 10° of traploos van 0-90° worden 
ingesteld. De gradenmeter heeft een schaalverdeling van 1°. 

2-280455.N Graden instelsjabloon - genitreerd 42,00 € �

inclusief 2x verbindingsstuk

Lengte: (a) Breedte: (b) MS: (d) Gewicht: 

250 mm 250 mm 5 mm 1,50 kg

MS=Materiaaldikte; 

� = Artikel is normaal op voorraad � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd Toelichting op pagina 55

= Krasbestendigheid = Bescherming tegen 
lasspetters = Corrosiebescherming = Schaalverdeling

a

bd

a

b
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Platte winkelhaak 175

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. 

2-280445 Platte winkelhaak 175 klein - gezwart 63,00 € �

3 systeemboringen

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

175 mm 175 mm 50 mm 25 mm 1,85 kg

MS=Materiaaldikte; 

Platte winkelhaak 500

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. 

2-280444 Platte winkelhaak 500 groot - gezwart 89,00 € �

5 systeemboringen

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

500 mm 375 mm 100 mm 25 mm 12,00 kg

MS=Materiaaldikte; 

Set Platte winkelhaak 500 groot

SPECIALE AANBIEDING

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. 

2-280444.Set

160,00 €
(in plaats van 178,00 €)

2x 280444

a

b

c

d

a

b

c

d
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Aanslag- en winkelhaak 75 L

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°. 

2-280105.N Aanslag- en winkelhaak 75 L - genitreerd 37,00 € �

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

75 mm 50 mm 75 mm 25 mm 1,00 kg

MS=Materiaaldikte; 

Bevestigingshaak

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). 

2-280107.N Bevestigingshaak - genitreerd 93,00 € �

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

75 mm 150 mm 75 mm 25 mm 2,90 kg

MS=Materiaaldikte; 

c

a b

d

c

a b

d
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Aanslag- en winkelhaak 175 SL / 175 ML

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. 

2-280109.N Aanslag- en winkelhaak 175 SL - genitreerd 61,00 € �

seriematig met aan beide zijden schaalverdeling

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

175 mm 50 mm 75 mm 25 mm 1,40 kg

2-280109.1.N Aanslag- en winkelhaak 175 ML - genitreerd 65,00 € �

seriematig met aan beide zijden schaalverdeling

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

175 mm 50 mm 125 mm 25 mm 1,80 kg

MS=Materiaaldikte; 

Aanslag- en winkelhaak 175 WL

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. 

2-280111.N Aanslag- en winkelhaak 175 WL - genitreerd 77,00 € �

sleufgat / sleufgat 100, in elke richting flexibel

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

175 mm 50 mm 175 mm 25 mm 1,80 kg

MS=Materiaaldikte; 

� = Artikel is normaal op voorraad � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd Toelichting op pagina 55

= Krasbestendigheid = Bescherming tegen 
lasspetters = Corrosiebescherming = Schaalverdeling

c

a
b

d

c

a
b

d
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Aanslag- en winkelhaak 175 VL

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. 

2-280113.N Aanslag- en winkelhaak 175 VL - genitreerd 71,00 € �

boring / boring

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

175 mm 50 mm 175 mm 25 mm 2,40 kg

MS=Materiaaldikte; 

Aanslag- en winkelhaak 175 L / 275 WL

De aanslag- en winkelhaak 175 L / 275 WL 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 / 275 WL 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. 

2-280110.N Aanslag- en winkelhaak 175 L - genitreerd 77,00 € �

boring / sleufgat, seriematig met aan beide zijden schaalverdeling

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

175 mm 50 mm 175 mm 25 mm 1,95 kg

2-280110.G Aanslag- en winkelhaak 175 L - gietijzer / gezwart 71,00 € �

boring / sleufgat

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

175 mm 50 mm 175 mm 25 mm 1,90 kg

2-280110.A Aanslag- en winkelhaak 175 L - aluminium 87,00 € �

boring / sleufgat

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

175 mm 50 mm 175 mm 25 mm 0,80 kg

2-280115.N Aanslag- en winkelhaak 275 WL - genitreerd 84,00 € �

boring / sleufgat 200

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

275 mm 50 mm 175 mm 25 mm 2,50 kg

MS=Materiaaldikte; 

� = Artikel is normaal op voorraad � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd Toelichting op pagina 55

= Krasbestendigheid = Bescherming tegen 
lasspetters = Corrosiebescherming = Schaalverdeling = aluminium

c

a
b

d

c

a
b

d
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Aanslag- en winkelhaak 200 L

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. 

2-280114.N Aanslag- en winkelhaak 200 L - genitreerd 94,00 € �

seriematig met aan beide zijden schaalverdeling

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

175 mm 50 mm 200 mm 25 mm 2,71 kg

MS=Materiaaldikte; 

Aanslag- en winkelhaak 275 L

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. 

2-280112.N Aanslag- en winkelhaak 275 L - genitreerd 84,00 € �

seriematig met aan beide zijden schaalverdeling

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

175 mm 50 mm 275 mm 25 mm 2,80 kg

MS=Materiaaldikte; 

c

a
b

d

d

c

a
b

d
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Aanslag- en winkelhaak 300 G / 500 G / 750 G

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. 

2-280152.N Aanslag- en winkelhaak 300 G - genitreerd 119,00 € �

aanslag links, seriematig met schaalverdeling

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

200 mm 75 mm 300 mm 27 mm 6,52 kg

2-280162.N Aanslag- en winkelhaak 500 G - genitreerd 155,00 € �

aanslag links, seriematig met schaalverdeling

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

200 mm 75 mm 500 mm 27 mm 9,40 kg

2-280166.N Aanslag- en winkelhaak 750 G links - genitreerd 189,00 € �

aanslag links, seriematig met schaalverdeling

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

276 mm 85 mm 750 mm 27 mm 13,60 kg

2-280167.N Aanslag- en winkelhaak 750 G rechts - genitreerd 189,00 € �

aanslag rechts, seriematig met schaalverdeling

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

276 mm 85 mm 750 mm 27 mm 13,60 kg

MS=Materiaaldikte; 

Set Aanslag- en winkelhaak 300 G genitreerd

SPECIALE AANBIEDING

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. 

2-280152.Set

215,00 €
(in plaats van 238,00 €)

2x 280152.N

� = Artikel is normaal op voorraad � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd Toelichting op pagina 55

= Krasbestendigheid = Schaalverdeling = Bescherming tegen 
lasspetters = Corrosiebescherming

d

b
a

c
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Aanslag- en winkelhaak 300 GK / 500 GK genitreerd

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. 

2-280124.N Aanslag- en winkelhaak 300 GK links - genitreerd 187,00 € �

aanslag links, seriematig met schaalverdeling

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

280 mm 95 mm 300 mm 27 mm 12,90 kg

2-280126.N Aanslag- en winkelhaak 300 GK rechts - genitreerd 187,00 € �

aanslag rechts, seriematig met schaalverdeling

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

280 mm 95 mm 300 mm 27 mm 12,90 kg

2-280130.N Aanslag- en winkelhaak 500 GK links - genitreerd 230,00 € �

aanslag links, seriematig met schaalverdeling

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

280 mm 95 mm 500 mm 27 mm 17,50 kg

2-280132.N Aanslag- en winkelhaak 500 GK rechts - genitreerd 230,00 € �

aanslag rechts, seriematig met schaalverdeling

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

280 mm 95 mm 500 mm 27 mm 17,50 kg

MS=Materiaaldikte; 

c

a
b
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Aanslag- en winkelhaak 300 GK / 600 GK / 800 GK / 1200 GK aluminium-titanium

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. 

2-280120 Aanslag- en winkelhaak 300 GK links - aluminium-titanium 195,00 € �

aanslag links, seriematig met schaalverdeling

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

280 mm 95 mm 300 mm 27 mm 5,00 kg

2-280121 Aanslag- en winkelhaak 300 GK rechts - aluminium-titanium 195,00 € �

aanslag rechts, seriematig met schaalverdeling

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

280 mm 95 mm 300 mm 27 mm 5,00 kg

2-280138 Aanslag- en winkelhaak 600 GK links - aluminium-titanium 305,00 € �

aanslag links, seriematig met schaalverdeling

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

376 mm 95 mm 600 mm 27 mm 8,70 kg

2-280139 Aanslag- en winkelhaak 600 GK rechts - aluminium-titanium 305,00 € �

aanslag rechts, seriematig met schaalverdeling

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

376 mm 95 mm 600 mm 27 mm 8,70 kg

2-280140 Aanslag- en winkelhaak 800 GK links - aluminium-titanium 375,00 € �

aanslag links, seriematig met schaalverdeling

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

376 mm 95 mm 800 mm 27 mm 10,40 kg

2-280141 Aanslag- en winkelhaak 800 GK rechts - aluminium-titanium 375,00 € �

aanslag rechts, seriematig met schaalverdeling

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

376 mm 95 mm 800 mm 27 mm 10,40 kg

2-280148 Aanslag- en winkelhaak 1200 GK links - aluminium-titanium 595,00 € �

aanslag links, seriematig met schaalverdeling

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

376 mm 95 mm 1.200 mm 27 mm 13,50 kg

2-280149 Aanslag- en winkelhaak 1200 GK rechts - aluminium-titanium 595,00 € �

aanslag rechts, seriematig met schaalverdeling

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

376 mm 95 mm 1.200 mm 27 mm 13,50 kg

MS=Materiaaldikte; 

� = Artikel is normaal op voorraad � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd Toelichting op pagina 55

= Schaalverdeling = aluminium = Titanium

c

b
a
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Set Aanslag- en winkelhaak 800 GK aluminium-titanium

SPECIALE AANBIEDING

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. 

2-280140.Set

675,00 €
(in plaats van 750,00 €)

1x 280140 1x 280141
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Aanslag- en winkelhaak 600 GK / 800 GK genitreerd

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. 

2-280134.N Aanslag- en winkelhaak 600 GK links - genitreerd 278,00 € �

aanslag links, seriematig met schaalverdeling

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

376 mm 95 mm 600 mm 27 mm 22,50 kg

2-280136.N Aanslag- en winkelhaak 600 GK rechts - genitreerd 278,00 € �

aanslag rechts, seriematig met schaalverdeling

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

376 mm 95 mm 600 mm 27 mm 22,50 kg

2-280144.N Aanslag- en winkelhaak 800 GK links - genitreerd 341,00 € �

aanslag links, seriematig met schaalverdeling

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

376 mm 95 mm 800 mm 27 mm 27,00 kg

2-280146.N Aanslag- en winkelhaak 800 GK rechts - genitreerd 341,00 € �

aanslag rechts, seriematig met schaalverdeling

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

376 mm 95 mm 800 mm 27 mm 27,00 kg

MS=Materiaaldikte; 

Aanslag- en winkelhaak 500 G met draaibare hoek

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. 

2-280164.N Aanslag- en winkelhaak 500 G met draaibare hoek links - gietijzer / plasmagenitreerd 218,00 € �

aanslag links, seriematig met schaalverdeling

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

276 mm 95 mm 500 mm 27 mm 11,50 kg

2-280165.N Aanslag- en winkelhaak 500 G met draaibare hoek rechts - gietijzer / plasmagenitreerd 218,00 € �

aanslag rechts, seriematig met schaalverdeling

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

276 mm 95 mm 500 mm 27 mm 11,50 kg

MS=Materiaaldikte; 

� = Artikel is normaal op voorraad � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd Toelichting op pagina 55

= Krasbestendigheid = Schaalverdeling = Bescherming tegen 
lasspetters = Corrosiebescherming

b
a

c

d

b
a

c
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Gradenwinkelhaak 275

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. 

2-280101.N Gradenwinkelhaak 275 - genitreerd 261,00 € �

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

180 mm 250 mm 275 mm 10,20 kg

Basisplaat met sleufgaten

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. 

2-280195.N Basisplaat met sleufgaten - genitreerd 241,00 € �

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

350 mm 300 mm 50 mm 16,00 kg

Universele instelbare hoekaanslag klein

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 inbussleutel 
welke worden meegeleverd. 

2-280170.N Universele instelbare hoekaanslag klein - genitreerd 283,00 € �

inclusief instelsjabloon

SL: (e) Gewicht: 

350 mm 14,50 kg

SL=Pootlengten; 

c

b

a

b

a

c

e
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Universele instelbare hoekaanslag groot

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 inbussleutel, ook is het mogelijk gebruik te maken van een digitale 
gradenboog welke niet wordt meegeleverd. 

2-280171 Universele instelbare hoekaanslag groot - gezwart 469,00 € �

SL: (e) Gewicht: 

475 mm 23,00 kg

SL=Pootlengten; 

Hoekverbinding gietijzer

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. 

2-280191.N Hoekverbinding Komfort - genitreerd 223,00 € �

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

200 mm 200 mm 170 mm 15,70 kg

Verschuifbare winkelhaak gietijzer

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. 

2-280302.N Verschuifbare winkelhaak - gietijzer / plasmagenitreerd 197,00 € �

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

500 mm 100 mm 100 mm 15,80 kg

� = Artikel is normaal op voorraad � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd Toelichting op pagina 55

= Krasbestendigheid = Bescherming tegen 
lasspetters = Corrosiebescherming
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Opspanblok

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. 

2-280285.P Opspanblok 400x350x200 - plasmagenitreerd 524,00 € �

5-zijdig

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

400 mm 350 mm 200 mm 25 mm 60,00 kg

MS=Materiaaldikte; 

Opspanframe klein

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. 

2-280300.N Opspanframe 300x200x100 rechts - genitreerd 237,00 € �

aanslag rechts

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

300 mm 200 mm 100 mm 25 mm 19,50 kg

2-280301.N Opspanframe 300x200x100 links - genitreerd 237,00 € �

aanslag links

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

300 mm 200 mm 100 mm 25 mm 19,50 kg

MS=Materiaaldikte; 

b a

c

b a

c
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U-balk 200/100 sleufgat

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. 

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

2-280311.P U-balk 500x200x100
sleufgat links
plasmagenitreerd

500 mm 200 mm 100 mm 25 mm 40,00 kg 380,00 € �

2-280312.P U-balk 500x200x100
sleufgat rechts
plasmagenitreerd

500 mm 200 mm 100 mm 25 mm 40,00 kg 380,00 € �

2-280321.P U-balk 1000x200x100
sleufgat links
plasmagenitreerd

1.000 mm 200 mm 100 mm 25 mm 72,00 kg 598,00 € �

2-280322.P U-balk 1000x200x100
sleufgat rechts
plasmagenitreerd

1.000 mm 200 mm 100 mm 25 mm 72,00 kg 598,00 € �

� = Artikel is normaal op voorraad � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd Toelichting op pagina 55

= Krasbestendigheid = Bescherming tegen 
lasspetters = Corrosiebescherming

b

a

c

280311.P 280312.P 280321.P 280322.P
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U-balk 200/100

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. 

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

2-280310.P U-balk 500x200x100
plasmagenitreerd

500 mm 200 mm 100 mm 25 mm 31,00 kg 315,00 € �

2-280320.P U-balk 1000x200x100
plasmagenitreerd

1.000 mm 200 mm 100 mm 25 mm 75,00 kg 538,00 € �

2-280330.P U-balk 1500x200x100
plasmagenitreerd

1.500 mm 200 mm 100 mm 25 mm 108,00 kg 817,00 € �

2-280340.P U-balk 2000x200x100
plasmagenitreerd

2.000 mm 200 mm 100 mm 25 mm 141,00 kg 1.046,00 € �

b

a

c

280310.P 280320.P 280330.P 280340.P
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Opspanrail

De opspanrail is een bijzonder compact en veelzijdig opspanelement. 
De afstand tussen de boringen bedraagt 100 mm. 

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

2-280303.P Opspanrail 1000 - genitreerd 1.000 mm 100 mm 100 mm 25 mm 48,00 kg 530,00 € �

2-280303.1.P Opspanrail 2000 - genitreerd 2.000 mm 100 mm 100 mm 25 mm 95,00 kg 851,00 € �

2-280303.2.P Opspanrail 3000 - genitreerd 3.000 mm 100 mm 100 mm 25 mm 141,00 kg 1.386,00 € �

b

a

c
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U-balk 200/200

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. 

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

2-280396.P U-balk 100x200x200
plasmagenitreerd

100 mm 200 mm 200 mm 25 mm 21,00 kg 255,00 € �

2-280396.1.P U-balk 200x200x200
plasmagenitreerd

200 mm 200 mm 200 mm 25 mm 31,00 kg 309,00 € �

2-280360.P U-balk 500x200x200
plasmagenitreerd

500 mm 200 mm 200 mm 25 mm 67,00 kg 382,00 € �

2-280370.P U-balk 1000x200x200
plasmagenitreerd

1.000 mm 200 mm 200 mm 25 mm 120,00 kg 643,00 € �

2-280380.P U-balk 1500x200x200
plasmagenitreerd

1.500 mm 200 mm 200 mm 25 mm 172,00 kg 915,00 € �

2-280390.P U-balk 2000x200x200
plasmagenitreerd

2.000 mm 200 mm 200 mm 25 mm 225,00 kg 1.124,00 € �

2-280391.P U-balk 2400x200x200
plasmagenitreerd

2.400 mm 200 mm 200 mm 25 mm 266,00 kg 1.386,00 € �

2-280392.P U-balk 3000x200x200
plasmagenitreerd

3.000 mm 200 mm 200 mm 25 mm 331,00 kg 1.738,00 € �

2-280394.P U-balk 4000x200x200
plasmagenitreerd

4.000 mm 200 mm 200 mm 25 mm 439,00 kg 2.135,00 € �

� = Artikel is normaal op voorraad � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd Toelichting op pagina 55

= Krasbestendigheid = Bescherming tegen 
lasspetters = Corrosiebescherming

b

a

c
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U-balk 200/200 speciale afmetingen

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). Korting: Vanaf 5 stuks: 5 %, Vanaf 10 stuks: 10 %, Vanaf 20 stuks: 15 %. 
Afbeeldingen van iedere productgroep zijn te vinden op www.siegmund.com. 

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

2-280362.P U-balk 600x200x200
plasmagenitreerd

600 mm 200 mm 200 mm 25 mm 77,00 kg 490,00 € �

2-280366.P U-balk 800x200x200
plasmagenitreerd

800 mm 200 mm 200 mm 25 mm 99,00 kg 588,00 € �

2-280374.P U-balk 1200x200x200
plasmagenitreerd

1.200 mm 200 mm 200 mm 25 mm 140,00 kg 807,00 € �

2-280378.P U-balk 1400x200x200
plasmagenitreerd

1.400 mm 200 mm 200 mm 25 mm 162,00 kg 888,00 € �

2-280382.P U-balk 1600x200x200
plasmagenitreerd

1.600 mm 200 mm 200 mm 25 mm 182,00 kg 990,00 € �

2-280386.P U-balk 1800x200x200
plasmagenitreerd

1.800 mm 200 mm 200 mm 25 mm 204,00 kg 1.073,00 € �

� = Artikel is normaal op voorraad � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd Toelichting op pagina 55

= Krasbestendigheid = Bescherming tegen 
lasspetters = Corrosiebescherming

b

a

c
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U-balk 200/200 Premium Light

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 500mm 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. Afbeeldingen van iedere productgroep zijn te vinden op www.siegmund.com. 

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

2-800360.P U-balk Premium Light 500x200x200
plasmagenitreerd

500 mm 200 mm 200 mm 15 mm 42,00 kg 382,00 € �

2-800370.P U-balk Premium Light 1000x200x200
plasmagenitreerd

1.000 mm 200 mm 200 mm 15 mm 76,00 kg 643,00 € �

2-800380.P U-balk Premium Light 1500x200x200
plasmagenitreerd

1.500 mm 200 mm 200 mm 15 mm 110,00 kg 915,00 € �

2-800390.P U-balk Premium Light 2000x200x200
plasmagenitreerd

2.000 mm 200 mm 200 mm 15 mm 143,00 kg 1.124,00 € �

Dankzij het dunnere maar veel hardere materiaal van 
Siegmund Premium Light bespaart u tot 40% op het gewicht 
ten opzichte van het conventioneel gebruikte materiaal.

b

a

c
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U-balk 400/200

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. 

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

2-280360.2.P U-balk 500x400x200
plasmagenitreerd

500 mm 400 mm 200 mm 25 mm 107,00 kg 594,00 € �

2-280370.2.P U-balk 1000x400x200
plasmagenitreerd

1.000 mm 400 mm 200 mm 25 mm 188,00 kg 960,00 € �

2-280374.2.P U-balk 1200x400x200
plasmagenitreerd

1.200 mm 400 mm 200 mm 25 mm 216,00 kg 1.386,00 € �

2-280380.2.P U-balk 1500x400x200
plasmagenitreerd

1.500 mm 400 mm 200 mm 25 mm 260,00 kg 1.493,00 € �

2-280390.2.P U-balk 2000x400x200
plasmagenitreerd

2.000 mm 400 mm 200 mm 25 mm 336,00 kg 1.766,00 € �

2-280391.2.P U-balk 2400x400x200
plasmagenitreerd

2.400 mm 400 mm 200 mm 25 mm 392,00 kg 2.135,00 € �

2-280392.2.P U-balk 3000x400x200
plasmagenitreerd

3.000 mm 400 mm 200 mm 25 mm 489,00 kg 2.622,00 € �

2-280394.2.P U-balk 4000x400x200
plasmagenitreerd

4.000 mm 400 mm 200 mm 25 mm 641,00 kg 3.478,00 € �

� = Artikel is normaal op voorraad � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd Toelichting op pagina 55

= Krasbestendigheid = Bescherming tegen 
lasspetters = Corrosiebescherming

b
a

c
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U-balk 400/400

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. 

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

2-280360.3.P U-balk 500x400x400
plasmagenitreerd

500 mm 400 mm 400 mm 25 mm 176,00 kg 907,00 € �

2-280370.3.P U-balk 1000x400x400
plasmagenitreerd

1.000 mm 400 mm 400 mm 25 mm 295,00 kg 1.512,00 € �

2-280374.3.P U-balk 1200x400x400
plasmagenitreerd

1.200 mm 400 mm 400 mm 25 mm 340,00 kg 1.714,00 € �

2-280380.3.P U-balk 1500x400x400
plasmagenitreerd

1.500 mm 400 mm 400 mm 25 mm 414,00 kg 2.192,00 € �

2-280390.3.P U-balk 2000x400x400
plasmagenitreerd

2.000 mm 400 mm 400 mm 25 mm 533,00 kg 2.646,00 € �

2-280391.3.P U-balk 2400x400x400
plasmagenitreerd

2.400 mm 400 mm 400 mm 25 mm 622,00 kg 3.326,00 € �

2-280392.3.P U-balk 3000x400x400
plasmagenitreerd

3.000 mm 400 mm 400 mm 25 mm 770,00 kg 3.997,00 € �

2-280394.3.P U-balk 4000x400x400
plasmagenitreerd

4.000 mm 400 mm 400 mm 25 mm 1.007,00 kg 5.443,00 € �

b
a

c
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Snelspanbout

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! Aandraaimoment is afhankelijk van het type tafel. 

2-280510 Snelspanbout kort - gezwart 41,00 € �

opspannen van 2 bouwdelen, met schroefdop

Lengte: (a) Ø: (o) SK: (k1) AM: (k3) ZK: (k2) Gewicht: 

95 mm 28 mm 220 kN 25 Nm 25 kN 0,54 kg

2-280512 Snelspanbout lang - gezwart 52,00 € �

opspannen van 3 bouwdelen, met schroefdop

Lengte: (a) Ø: (o) SK: (k1) AM: (k3) ZK: (k2) Gewicht: 

120 mm 28 mm 220 kN 25 Nm 25 kN 0,65 kg

SK=Schuifkracht; AM=Aandraaimoment; ZK=Trekkracht (TK); 

Spanbout universeel

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 inbusbout die met behulp van een inbussleutel (artikelnummer 280854) 
vastgezet kunnen worden. Deze bouten zijn NIET geschikt voor het koppelen van tafels en U-balken! 
Aandraaimoment is afhankelijk van het type tafel. 

2-280532 Spanbout universeel kort - gezwart 42,00 € �

opspannen van 2 bouwdelen

Lengte: (a) Ø: (o) SK: (k1) AM: (k3) ZK: (k2) Gewicht: 

100 mm 28 mm 200 kN 25 Nm 25 kN 0,60 kg

2-280533 Spanbout universeel lang - gezwart 53,00 € �

opspannen van 3 bouwdelen

Lengte: (a) Ø: (o) SK: (k1) AM: (k3) ZK: (k2) Gewicht: 

125 mm 28 mm 200 kN 25 Nm 25 kN 0,70 kg

SK=Schuifkracht; AM=Aandraaimoment; ZK=Trekkracht (TK); 

� = Artikel is normaal op voorraad � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd
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Spanbout universeel Basic

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 inbusbout die met behulp van een inbussleutel 
(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. 
Aandraaimoment is afhankelijk van het type tafel. 

2-280536 Spanbout universeel Basic kort - gezwart 31,00 € �

opspannen van 2 bouwdelen

Lengte: (a) Ø: (o) SK: (k1) AM: (k3) ZK: (k2) Gewicht: 

84 mm 28 mm 200 kN 25 Nm 25 kN 0,43 kg

2-280537 Spanbout universeel Basic lang - gezwart 41,00 € �

opspannen van 3 bouwdelen

Lengte: (a) Ø: (o) SK: (k1) AM: (k3) ZK: (k2) Gewicht: 

108 mm 28 mm 200 kN 25 Nm 25 kN 0,55 kg

SK=Schuifkracht; AM=Aandraaimoment; ZK=Trekkracht (TK); 

Pasbus

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! 

2-280540 Pasbus - gezwart 11,00 € �

Lengte: (a) Ø: (o) Gewicht: 

70 mm 28 mm 0,40 kg
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Kogelspanbout vlak

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! Aandraaimoment is afhankelijk van het type tafel. 

2-280522 Kogelspanbout vlak kort - gezwart 37,00 € �

opspannen van 2 bouwdelen

Lengte: (a) Ø: (o) SK: (k1) AM: (k3) ZK: (k2) Gewicht: 

74 mm 28 mm 220 kN 25 Nm 25 kN 0,36 kg

2-280523 Kogelspanbout vlak lang - gezwart 43,00 € �

opspannen van 3 bouwdelen

Lengte: (a) Ø: (o) SK: (k1) AM: (k3) ZK: (k2) Gewicht: 

99 mm 28 mm 220 kN 25 Nm 25 kN 0,46 kg

SK=Schuifkracht; AM=Aandraaimoment; ZK=Trekkracht (TK); 

Verbindingsbout

De verbindingsbouten zijn speciaal ontworpen om grote bouwdelen voor langere tijd op te 
spannen, bijvoorbeeld met U-balken. Met behulp van een inbussleutel 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. 

2-280560.N Verbindingsbout kort - genitreerd 17,00 € �

verbinden van 2 bouwdelen, inclusief binnenzeskant

Lengte: (a) Ø: (o) SK: (k1) AM: (k3) ZK: (k2) Gewicht: 

50 mm 28 mm 200 kN 25 Nm 10 kN 0,12 kg

2-280561 Verbindingsbout lang - gezwart 21,00 € �

verbinden van 3 bouwdelen, inclusief binnenzeskant

Lengte: (a) Ø: (o) SK: (k1) AM: (k3) ZK: (k2) Gewicht: 

75 mm 28 mm 200 kN 25 Nm 10 kN 0,20 kg

2-280562 Verbindingsbout lang - gezwart 25,00 € �

verbinden van 4 bouwdelen, inclusief binnenzeskant

Lengte: (a) Ø: (o) SK: (k1) AM: (k3) ZK: (k2) Gewicht: 

100 mm 28 mm 200 kN 25 Nm 10 kN 0,34 kg

SK=Schuifkracht; AM=Aandraaimoment; ZK=Trekkracht (TK); 

� = Artikel is normaal op voorraad � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd Toelichting op pagina 55

= Krasbestendigheid = Bescherming tegen 
lasspetters = Corrosiebescherming
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Verzonken spanbout

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! Aandraaimoment is afhankelijk van het type tafel. 

2-280528 Verzonken spanbout kort - gezwart 37,00 € �

opspannen van 2 bouwdelen

Lengte: (a) Ø: (o) SK: (k1) AM: (k3) ZK: (k2) Gewicht: 

67 mm 28 mm 220 kN 25 Nm 10 kN 0,30 kg

2-280529 Verzonken spanbout lang - gezwart 48,00 € �

opspannen van 3 bouwdelen

Lengte: (a) Ø: (o) SK: (k1) AM: (k3) ZK: (k2) Gewicht: 

91 mm 28 mm 220 kN 25 Nm 10 kN 0,41 kg

SK=Schuifkracht; AM=Aandraaimoment; ZK=Trekkracht (TK); 

SPANBOUTEN

Snelle klembout met handgreep

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! 

2-280516 Snelle klembout met handgreep - gezwart 53,00 € �

Lengte: (a) Ø: (o) SK: (k1) ZK: (k2) Gewicht: 

235 mm 28 mm 220 kN 25 kN 0,63 kg

SK=Schuifkracht; ZK=Trekkracht (TK); 

Nieuw in het assortiment

Sjabloon klant
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Verbindingsbout / Siegmund Light <-> Siegmund Light

De verbindingsbout is speciaal ontworpen om Siegmund Premium Light-tafels 
en componenten (materiaaldikte 15 mm) via de boringen te verbinden.

2-800560 Verbindingsbout / Siegmund Light <-> Siegmund Light - gezwart 17,00 € �

Lengte: (a) Ø: (o) Gewicht: 

26 mm 28 mm 0,15 kg Nieuw in het assortiment

Verbindingsbout Siegmund <-> Siegmund Light

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. 

2-800562 Verbindingsbout / Siegmund <-> Siegmund Light - gezwart 17,00 € �

Lengte: (a) Ø: (o) Gewicht: 

40 mm 28 mm 0,15 kg

Verbindingsbout zeskant

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. 

2-280550.1 Verbindingsbout zeskant kort - gezwart 23,00 € �

verbinden van 2 bouwdelen, inclusief binnenzeskant

Lengte: (a) Ø: (o) SK: (k1) AM: (k3) ZK: (k2) Gewicht: 

58 mm 28 mm 200 kN 25 Nm 20 kN 0,40 kg

SK=Schuifkracht; AM=Aandraaimoment; ZK=Trekkracht (TK); 

� = Artikel is normaal op voorraad � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd Toelichting op pagina 55

= aluminium
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Magnetische spanbout

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. 
Het verbindingsstuk is ontwikkeld voor toepassingen waarbij een afstand tussen 
twee delen benodigd is. (Systeem 28: 280741 / Systeem 16: 160539)

2-280740 Magnetische spanbout 68 - aluminium 21,00 € �

Aslengte 25 mm

Lengte: (a) Ø: (o) Gewicht: 

68 mm 28 mm 0,09 kg

2-280740.1 Magnetische spanbout 93 - aluminium 25,00 € �

Aslengte 50 mm

Lengte: (a) Ø: (o) Gewicht: 

93 mm 28 mm 0,13 kg

2-280740.2 Magnetische spanbout 118 - aluminium 29,00 € �

Aslengte 75 mm

Lengte: (a) Ø: (o) Gewicht: 

118 mm 28 mm 0,16 kg

2-280741 Afstandsring voor magneetspanner - gezwart 6,00 € �

Lengte: (a) Ø: (o) Gewicht: 

25 mm 40 mm 0,12 kg
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Professional Spanklem

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 168. 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 inbus aan de bovenzijde van de 
klem is men instaat de spankracht exact in te stellen. 

2-280610.N Professional Spanklem - genitreerd 62,00 € �

maximale belasting Breedte: (b) Hoogte: (c) Gewicht: 

5 kN 220 mm 310 mm 2,70 kg

Professional Spanklem XL

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 168 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 inbus aan de bovenzijde van de klem is men in staat de spankracht 
exact in te stellen. 

2-280612 Professional Spanklem XL - gezwart / genitreerd 73,00 € �

maximale belasting Breedte: (b) Hoogte: (c) Gewicht: 

7 kN 240 mm 310 mm 3,40 kg

Set Professional Spanklem XL

SPECIALE AANBIEDING

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 168 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 inbus aan de bovenzijde van de klem 
is men in staat de spankracht exact in te stellen. 

2-280612.Set

263,00 €
(in plaats van 292,00 €)

4x 280612

� = Artikel is normaal op voorraad � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd Toelichting op pagina 55

= Krasbestendigheid = Bescherming tegen 
lasspetters = Corrosiebescherming
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Professional Spanklem 45°/90°

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 168. 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 inbus aan de bovenzijde van de 
klem is men instaat de spankracht exact in te stellen. 

2-280630.N Professional Spanklem 45°/90° - genitreerd 58,00 € �

maximale belasting Hoogte: (c) Gewicht: 

5 kN 310 mm 2,30 kg

Basic snelspanklem met ronde buis 180°

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 168. 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. 

2-280625 Basic snelspanklem met ronde buis 180° - gezwart 52,00 € �

maximale belasting Breedte: (b) Hoogte: (c) Gewicht: 

3 kN 220 mm 250 mm 2,30 kg

Basic snelspanklem met ronde buis universeel

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. 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. 

2-280604 Pijpklem universeel - gezwart 62,00 € �

maximale belasting Breedte: (b) Hoogte: (c) Gewicht: 

3 kN 265 mm 250 mm 2,30 kg

30
0 

m
m

280657.1.N

Tr 20x4

360°

360°

25
0 

m
m

200 mm

280653

280657.1.N

Tr 20x4

360°

25
0 

m
m

65-220 mm

280653

280657.1.N

110 mm

± 42°



164

28 SPANKLEMMEN & OVERIGE TOEBEHOREN

Professional Snelspanklem

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. 

2-280615 Professional Snelspanklem - gezwart / genitreerd 79,00 € �

maximale belasting Breedte: (b) Hoogte: (c) Gewicht: 

5 kN 275 mm 310 mm 2,00 kg

Professional Spanklem met snelspanner

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 inbussleutel kan het werkstuk extra krachtig worden 
vastgeklemd. De diverse prisma's vindt u op pagina 168. 

2-280611.1 Professional Spanklem met snelspanner 89,00 € �

maximale belasting Breedte: (b) Hoogte: (c) Gewicht: 

2,5 kN 222 mm 310 mm 3,30 kg

2-280611.2 Professional Spanklem 45°/90° met snelspanner 87,00 € �

maximale belasting Breedte: (b) Hoogte: (c) Gewicht: 

2,5 kN  - 310 mm 2,20 kg

2-009902 Verticale spanner 60,00 € �

Breedte: (b) Hoogte: (c) Gewicht: 

 - 85 mm 0,40 kg

� = Artikel is normaal op voorraad � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd
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Basic snelspanklem met ronde buis 90°

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 168. 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. 

2-280608 Basic snelspanklem met ronde buis 90° - gezwart 41,00 € �

maximale belasting Hoogte: (c) Gewicht: 

3 kN 230 mm 1,40 kg

Snelspanklem conventioneel

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. 

2-280616 Snelspanklem conventioneel S20 50,00 € �

Lengte: (a) Breedte: (b) Gewicht: 

200 mm 100 mm 1,10 kg

2-280616.1 Snelspanklem conventioneel S25 57,00 € �

Lengte: (a) Breedte: (b) Gewicht: 

250 mm 120 mm 1,50 kg

2-280616.2 Snelspanklem conventioneel S30 67,00 € �

Lengte: (a) Breedte: (b) Gewicht: 

300 mm 140 mm 2,30 kg

2-280616.3 Snelspanklem conventioneel S40 70,00 € �

Lengte: (a) Breedte: (b) Gewicht: 

400 mm 120 mm 2,50 kg

280657.1.N

100 mm

360°

Tr 20x4

280653

20
0 

m
m

100 mm

20
0 

m
m
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45° adapter

Met de 45° adapter verandert u uw standaard schroefklem in een handomdraai 
in een 45° schroefklem. 

2-280663 45° adapter  voor klem 280610 - gezwart / genitreerd 16,00 € �

voor klem 280610

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

75 mm 30 mm 55 mm 0,18 kg

2-280663.1 45° adapter  voor spanklem XL 280612 - gezwart / genitreerd 18,00 € �

voor spanklem XL 280612

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

75 mm 30 mm 60 mm 0,18 kg

Klemaanslag / Hoekmouw

De hoekverbinding kan flexibel worden gebruikt in combinatie met de spanbuis 
(artikelnummer 280750 + 280642). Bij het gebruik van een draadbus met 
schroefdraad (artikelnummer 280618.N) kan de hoekverbinding ook in combinatie 
met een draadspindel gebruikt worden. De diameter is 40 mm. 

2-280770 Klemaanslag 45° voor spanbuis 24,00 € �

voor spanbuis 280750, 280642

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

80 mm 40 mm 40 mm 0,32 kg

2-280771 Klemaanslag 90° voor spanbuis 23,00 € �

voor spanbuis 280750, 280642

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

80 mm 40 mm 40 mm 0,32 kg

2-280772 Hoekmouw 45° voor spanbuis 14,00 € �

voor spanbuis 280750, 280642

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

100 mm 67 mm 40 mm 0,32 kg

2-280773 Hoekmouw 90° voor spanbuis 14,00 € �

voor spanbuis 280750, 280642

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

85 mm 85 mm 40 mm 0,39 kg

� = Artikel is normaal op voorraad � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd Toelichting op pagina 55

= Krasbestendigheid = Bescherming tegen 
lasspetters = Corrosiebescherming
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Draadbus

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. 

2-280618.N Draadbus - genitreerd 6,00 € �

trapeziumdraad 20 x 4 mm, voor 280610, 280612, 280625

Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: 

22 mm 28 mm 0,05 kg

2-280619 Draadbus Tr 12x3 - gezwart / genitreerd 7,00 € �

trapeziumdraad 12 x 3 mm voor 16 mm spindels

Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: 

23 mm 28 mm 0,07 kg
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Prisma voor spanklemmen

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. 

2-280657.1.N Prisma voor spanklemmen - genitreerd 8,00 € �

voor spindel met trapeziumdraad 20 x 4mm

Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: 

24 mm 40 mm 0,09 kg

2-280658.E Prisma voor spanklemmen - Roestvaststaal 11,00 € �

voor spindel met trapeziumdraad 20 x 4mm

Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: 

21 mm 40 mm 0,10 kg

2-280659.PA Prisma voor spanklemmen - Polyamide 9,00 € �

voor spindel met trapeziumdraad 20 x 4mm

Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: 

24 mm 40 mm 0,01 kg

2-280661 Drukring onbewerkt voor spanklemmen - blank 11,00 € �

voor spindel met trapeziumdraad 20 x 4mm, aan klantspecifieke wensen aan te passen

Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: 

30 mm 40 mm 0,19 kg
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Drukring rond voor schroefklemmen

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. 

2-280660 Drukring rond voor spanklemmen - gezwart / genitreerd 8,00 € �

voor spindel met trapeziumdraad 20 x 4mm

Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: 

20 mm 35 mm 0,07 kg

2-280660.E Drukring rond voor spanklemmen - Roestvaststaal 11,00 € �

voor spindel met trapeziumdraad 20 x 4mm

Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: 

20 mm 35 mm 0,07 kg

2-280660.PA Drukring rond voor spanklemmen - Polyamide 9,00 € �

voor spindel met trapeziumdraad 20 x 4mm

Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: 

20 mm 35 mm 0,01 kg

Duo prisma Ø 40 voor spanklemmen

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. 

2-280650 Duo prisma Ø 40 - gezwart / genitreerd 16,00 € �

voor spindel met trapeziumdraad 20 x 4mm

Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: 

35 mm 40 mm 0,15 kg

2-280650.A Duo prisma Ø 40 - aluminium 18,00 € �

voor spindel met trapeziumdraad 20 x 4mm

Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: 

35 mm 40 mm 0,05 kg

2-280650.PA Duo prisma Ø 40 - Polyamide 18,00 € �

voor spindel met trapeziumdraad 20 x 4mm, Zonder O-ring

Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: 

35 mm 40 mm 0,02 kg

� = Artikel is normaal op voorraad � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd Toelichting op pagina 55

= Krasbestendigheid = Bescherming tegen 
lasspetters = Corrosiebescherming = Polyamide = aluminium

120°
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Spanbrug 2P

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. Om met de spanbrug allerlei werkstukken te kunnen 
bevestigen is de prisma uitwisselbaar. Voor passende prisma's zie pagina 168. 

2-280210 Spanbrug 2P voor spanklemmen 39,00 € �

2 gelijktijdige spanpunten

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

170 mm 35 mm 20 mm 0,80 kg

Spanbrug 3P

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 168. 

2-280211 Spanbrug 3P voor spanklemmen 48,00 € �

3 gelijktijdige spanpunten

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

170 mm 35 mm 20 mm 1,00 kg

� = Artikel is normaal op voorraad � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd



171

28SPANKLEMMEN & OVERIGE TOEBEHOREN



172

28 PRISMA'S & UITGAVEN

Prisma Ø 50 135° met schroefbare schacht

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 inbusbout (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. 

2-280648.1.N Prisma Ø 50 135° met schroefbare schacht - genitreerd 22,00 € �

M16 schroefdraad voor verlenging (artikelnummer 280649)

Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: 

20 mm 50 mm 0,20 kg Direct genitreerd

2-280648.1.A Prisma Ø 50 135° met schroefbare schacht - aluminium 27,00 € �

M16 schroefdraad voor verlenging (artikelnummer 280649)

Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: 

20 mm 50 mm 0,07 kg

2-280648.1.PA Prisma Ø 50 135° met schroefbare schacht - Polyamide 29,00 € �

M16 schroefdraad voor verlenging (artikelnummer 280649)

Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: 

20 mm 50 mm 0,03 kg

Prisma Ø 60 135° met schroefbare schacht

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 inbusbout (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. 

2-280651.1 Prisma Ø 60 135° met schroefbare schacht - gezwart / genitreerd 25,00 € �

M16 schroefdraad voor verlenging (artikelnummer 280649)

Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: 

30 mm 60 mm 0,52 kg

2-280651.1.A Prisma Ø 60 135° met schroefbare schacht - aluminium 29,00 € �

M16 schroefdraad voor verlenging (artikelnummer 280649)

Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: 

30 mm 60 mm 0,18 kg

2-280651.1.PA Prisma Ø 60 135° met schroefbare schacht - Polyamide 31,00 € �

M16 schroefdraad voor verlenging (artikelnummer 280649)

Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: 

30 mm 60 mm 0,08 kg

� = Artikel is normaal op voorraad � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd Toelichting op pagina 55

= Krasbestendigheid = Bescherming tegen 
lasspetters = Corrosiebescherming = aluminium = Polyamide

135°

c

135°

c
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Prisma Ø 80 90° met schroefbare schacht

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 
inbusbout (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. 

2-280647.1 Prisma Ø 80 90° met schroefbare schacht - gezwart / genitreerd 30,00 € �

M16 schroefdraad voor verlenging (artikelnummer 280649)

Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: 

40 mm 80 mm 1,01 kg

2-280647.1.A Prisma Ø 80 90° met schroefbare schacht - aluminium 35,00 € �

M16 schroefdraad voor verlenging (artikelnummer 280649)

Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: 

40 mm 80 mm 0,55 kg

2-280647.1.PA Prisma Ø 80 90° met schroefbare schacht - Polyamide 37,00 € �

M16 schroefdraad voor verlenging (artikelnummer 280649)

Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: 

40 mm 80 mm 0,19 kg

Set Prisma Ø 80 90°

SPECIALE AANBIEDING

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. 

2-280647.Set

108,00 €
(in plaats van 120,00 €)

4x 280647.1

90°

c
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Vario prisma Ø 50 90°/120° met schroefbare schacht

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 inbusbout (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. 

2-280645.1 Vario prisma Ø 50 90° / 120° met schroefbare schacht - gezwart / genitreerd 25,00 € �

M16 schroefdraad voor verlenging (artikelnummer 280649)

Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: 

20 mm 50 mm 0,20 kg

2-280645.1.A Vario prisma Ø 50 90° / 120° met schroefbare schacht - aluminium 29,00 € �

M16 schroefdraad voor verlenging (artikelnummer 280649)

Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: 

20 mm 50 mm 0,07 kg

2-280645.1.PA Vario prisma Ø 50 90° / 120° met schroefbare schacht - Polyamide 31,00 € �

M16 schroefdraad voor verlenging (artikelnummer 280649)

Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: 

20 mm 50 mm 0,03 kg

Prisma Ø 120 157° met schroefbare schacht

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 inbusbout (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. 

2-280652.1 Prisma Ø 120 157° met schroefbare schacht - gezwart / genitreerd 42,00 € �

M16 schroefdraad voor verlenging (artikelnummer 280649)

Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: 

30 mm 120 mm 1,70 kg

2-280652.1.A Prisma Ø 120 157° met schroefbare schacht - aluminium 52,00 € �

M16 schroefdraad voor verlenging (artikelnummer 280649)

Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: 

30 mm 120 mm 0,70 kg

2-280652.1.PA Prisma Ø 120 157° met schroefbare schacht - Polyamide 59,00 € �

M16 schroefdraad voor verlenging (artikelnummer 280649)

Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: 

30 mm 120 mm 0,30 kg

� = Artikel is normaal op voorraad � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd Toelichting op pagina 55

= aluminium = Polyamide

90/120°

c

157°

c
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Spankegel

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. 

2-280670 Spankegel  - gezwart / genitreerd 27,00 € �

Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: 

70 mm 80 mm 1,40 kg

Prisma-uitbreiding

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. 

2-280649 Prisma-uitbreiding 25 - gezwart 10,00 € �

Lengte: (a) Ø: (o) Gewicht: 

25 mm 28 mm 0,11 kg

2-280649.1 Prisma-uitbreiding 50 - gezwart 12,00 € �

Lengte: (a) Ø: (o) Gewicht: 

50 mm 28 mm 0,22 kg

2-280649.2 Prisma-uitbreiding 100 - gezwart 15,00 € �

Lengte: (a) Ø: (o) Gewicht: 

100 mm 28 mm 0,45 kg

2-280649.3 Prisma-uitbreiding 150 - gezwart 19,00 € �

Lengte: (a) Ø: (o) Gewicht: 

150 mm 28 mm 0,69 kg

2-280669 Prisma-uitbreiding met verzonken schroef - gezwart 8,00 € �

Lengte: (a) Ø: (o) Gewicht: 

17 mm 28 mm 0,14 kg

c

a
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Multi-span oplegtoren modulair

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. 

2-280646.5 Plaat groot 31,00 € �

voor multi-span oplegtoren

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

150 mm 100 mm 25 mm  - 2,60 kg

2-280646 Plaat klein 20,00 € �

voor multi-span oplegtoren

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

120 mm 120 mm 25 mm  - 2,23 kg

2-280646.1 Verlengbuis 225 42,00 € �

voor multi-span oplegtoren

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

 -  - 225 mm 57 mm 1,70 kg

2-280646.2 Verlengbuis 475 47,00 € �

voor multi-span oplegtoren

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

 -  - 475 mm 57 mm 2,94 kg

2-280646.3 Verlengbuis 725 52,00 € �

voor multi-span oplegtoren

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

 -  - 725 mm 57 mm 4,24 kg

2-280646.4 Verlengbuis 975 59,00 € �

voor multi-span oplegtoren

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

 -  - 975 mm 57 mm 5,54 kg

2-280617.5H Gietijzerkruis 25,00 € �

voor multi-span oplegtoren

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

104 mm 80 mm 56 mm  - 1,27 kg

� = Artikel is normaal op voorraad � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd

= Schaalverdeling = aluminium = Titanium
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Schroef onderlegstuk Ø 80

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. 

2-280822 Schroef onderlegstuk Ø 80 - gezwart 63,00 € �

Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: 

75 - 110 mm 80 mm 2,30 kg

Ondersteuning in hoogte verstelbaar met schaalverdeling

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. 

2-280824 Ondersteuning in hoogte verstelbaar met schaalverdeling - gezwart 39,00 € �

inclusief Draadeinde

Lengte: (a) Ø: (o) Gewicht: 

144 mm 50 mm 0,87 kg Nieuw in het assortiment
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Oplegset 11-delig

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. Deze set bevat de volgende ringen: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 20 / 40 / 50 mm inclusief 
1/10" duimring 2,54 mm. 

2-280821 Oplegset 11-delig - gezwart 42,00 € �

Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: 

125 mm 50 mm 1,95 kg

2-280821.1 Opbouwtoren - gezwart 20,00 € �

Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: 

125 mm 50 mm 0,60 kg

2-280821.2 Set ringen 21,00 € �

Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: 

 - 50 mm 1,35 kg
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Afstandhouder

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. 

2-280175 Afstandhouder 100 Ø 50 31,00 € �

Lengte: (a) Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: 

100 mm  - 50 mm 0,52 kg

2-280176 Afstandhouder 100 Ø 75 35,00 € �

Lengte: (a) Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: 

100 mm  - 75 mm 0,92 kg

2-280177 Afstandhouder 100 Ø 100 37,00 € �

Lengte: (a) Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: 

100 mm  - 100 mm 1,42 kg

2-280175.1 Afstandhouder 150 Ø 50 33,00 € �

Lengte: (a) Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: 

150 mm  - 50 mm 0,60 kg

2-280176.1 Afstandhouder 150 Ø 75 36,00 € �

Lengte: (a) Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: 

150 mm  - 75 mm 1,00 kg

2-280177.1 Afstandhouder 150 Ø 150 39,00 € �

Lengte: (a) Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: 

150 mm  - 100 mm 1,50 kg

2-280825 Draadbus voor M16 draad - gezwart 12,00 € �

Lengte: (a) Hoogte: (c) Ø: (o) Gewicht: 

 - 23 mm 30 mm 0,07 kg

� = Artikel is normaal op voorraad � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd

a

Ø
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Verticale spanner met adapter

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. Meer Quick-Change-klemmen vindt u op internet op www.siegmund.com 

2-280705 Verticale spanner met adapter 33,00 € �

Adapter 280715

maximale belasting Gewicht: 

1,8 kN 0,73 kg

2-009082 Verticale spanner 22,00 € �

Gewicht: 

0,39 kg

Horizontale spanner met adapter

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. Meer Quick-Change-klemmen vindt u op internet op www.siegmund.com 

2-280710 Horizontale spanner met adapter 41,00 € �

Adapter 280715

maximale belasting Gewicht: 

2,5 kN 0,71 kg

2-009083 Horizontale spanner 25,00 € �

Gewicht: 

0,40 kg

� = Artikel is normaal op voorraad � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd

0-28 mm

40-75 mm

35 mm

60-75 mm
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Snelspanklem 100 / 160

De verticale spanner is universeel inzetbaar bij 28 mm boringen. 
Het instelbereik laat zich d.m.v. fijn instelschroeven verstellen. 

2-280706 Snelspanklem 100 52,00 € �

Lange Spanarm 100 mm, Klembereik 5-75 mm

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

340 mm 30 mm 150 mm 28 mm 1,20 kg

2-280707 Snelspanklem 160 52,00 € �

Lange Spanarm 160 mm, Klembereik 0-75 mm

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

360 mm 30 mm 150 mm 28 mm 1,20 kg
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Adapter met gatenpatroon

De adapter met gatenpatroon is universeel en bij alle 28 mm boringen toepasbaar. 
Uiterste nauwkeurigheid wordt bereikt door de O-ringen. 

2-280715 Adapter met gatenpatroon Ø 50 / 15 - gezwart 13,00 € �

voor snelspanner

Hoogte: (c) Ø: (o) MS: (d) Gewicht: 

30 mm 50 mm 15 mm 0,30 kg

2-280715.1 Adapter met gatenpatroon Ø 50 / 40 - gezwart 16,00 € �

voor snelspanner

Hoogte: (c) Ø: (o) MS: (d) Gewicht: 

55 mm 50 mm 40 mm 0,56 kg

2-280715.2 Adapter met gatenpatroon Ø 50 / 70 - gezwart 18,00 € �

voor snelspanner

Hoogte: (c) Ø: (o) MS: (d) Gewicht: 

85 mm 50 mm 70 mm 1,00 kg

2-280715.3 Adapter met gatenpatroon Ø 50 / 100 - gezwart 20,00 € �

voor snelspanner

Hoogte: (c) Ø: (o) MS: (d) Gewicht: 

115 mm 50 mm 100 mm 1,49 kg

MS=Materiaaldikte; 

d
c
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Adapter onbewerkt

De adapter zonder gatenpatroon is universeel en bij alle 28 mm boringen toepasbaar. 
Uiterste nauwkeurigheid wordt bereikt door de o-ringen. Aan de adapter kunnen eenvoudig 
diverse snelspanners en andere toebehoren bevestigd worden. 

2-280720 Adapter onbewerkt Ø 50 / 15 - gezwart 14,00 € �

voor snelspanner

Hoogte: (c) Ø: (o) MS: (d) Gewicht: 

30 mm 50 mm 15 mm 0,30 kg

2-280720.1 Adapter onbewerkt Ø 50 / 5 - gezwart 12,00 € �

voor snelspanner

Hoogte: (c) Ø: (o) MS: (d) Gewicht: 

20 mm 50 mm 5 mm 0,11 kg

2-280720.2 Adapter onbewerkt Ø 50 / 40 - gezwart 17,00 € �

voor snelspanner

Hoogte: (c) Ø: (o) MS: (d) Gewicht: 

55 mm 50 mm 40 mm 0,62 kg

2-280720.3 Adapter onbewerkt Ø 50 / 70 - gezwart 19,00 € �

voor snelspanner

Hoogte: (c) Ø: (o) MS: (d) Gewicht: 

85 mm 50 mm 70 mm 1,07 kg

2-280720.4 Adapter onbewerkt Ø 50 / 100 - gezwart 21,00 € �

voor snelspanner

Hoogte: (c) Ø: (o) MS: (d) Gewicht: 

115 mm 50 mm 100 mm 1,50 kg

MS=Materiaaldikte; 

� = Artikel is normaal op voorraad � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd

d
c
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Combi adapter 225 / 100

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. 

2-280730.N Combi adapter 225 - genitreerd 46,00 € �

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

225 mm 50 mm 25 mm 1,35 kg

2-280730.1.N Combi adapter 100 - genitreerd 31,00 € �

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

100 mm 50 mm 25 mm 0,80 kg

� = Artikel is normaal op voorraad � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd Toelichting op pagina 55

= Krasbestendigheid = Bescherming tegen 
lasspetters = Corrosiebescherming

a

c b



185

28SNELSPANINRICHTINGEN & ADAPTER



186

28 OVERIGE TOEBEHOREN

Sub Table Box

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. 

2-280900 Sub Table Box voor systeem 28 267,00 € �

gelakt

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

630 mm 510 mm 420 mm 29,00 kg

2-281900 Sub Table Box voor Systeem 28 Basic 267,00 € �

gelakt

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

630 mm 510 mm 420 mm 29,50 kg

2-004200 Lade 60 mm 48,00 € �

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

590 mm 400 mm 60 mm 7,50 kg

2-004205 Lade 120 mm 53,00 € �

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

590 mm 400 mm 120 mm 9,00 kg

2-004210 Lade 180 mm 58,00 € �

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

590 mm 400 mm 180 mm 9,50 kg

2-004215 Lade 240 mm 64,00 € �

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

590 mm 400 mm 240 mm 10,00 kg

� = Artikel is normaal op voorraad � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd

Actieprijs

Actieprijs

Actieprijs

Actieprijs

Maximale draaglast circa 50 kg

Maximale draaglast circa 50 kg

Maximale draaglast circa 50 kg

Maximale draaglast circa 50 kg

c

b

a
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Sub Table Box inclusief laden (2x 004210) voor systeem 28

SPECIALE AANBIEDING

2-280900.1
1x 280900 2x 004210

Sub Table Box inclusief laden (2x 004210) voor Systeem 28 Basic

SPECIALE AANBIEDING

2-281900.1
1x 281900 2x 004210

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.

inclusief Montage 

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.

inclusief Montage 

(in plaats van 383,00 €)

378,00 €

(in plaats van 383,00 €)

378,00 €
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Bankschroef

De basisuitrusting van iedere werkbank is een bankschroef. Onze Siegmund bankschroef staat 
voor verbeterde productiviteit. Om de bankschroef te bevestigen zijn snelklemmen vereist. 

2-004300 Premium bankschroef 100 voor systeem 16 / 22 / 28 132,00 € �

Bevestiging met snelspanbouten (systeem 16: 160510) en extra verloopbussen voor 28 mm systeem (artikelnummer 000545) en 22 mm systeem (000541). 

Gewicht: 

9,50 kg

2-004302 Premium bankschroef 125 voor systeem 16 / 22 / 28 207,00 € �

Bevestiging met snelspanbouten (systeem 28: 280510, systeem 22: 220512, systeem 16: 160510) en extra verloopbussen voor 16 mm systeem (artikelnummer 000546) en 22 mm systeem (000544). 

Gewicht: 

13,50 kg

2-004303 Standaard bankschroef 125 voor systeem 16 / 22 / 28 160,00 € �

Bevestiging met snelspanbouten (systeem 28: 280510, systeem 22: 220512, systeem 16: 160510) en extra verloopbussen voor 16 mm systeem (artikelnummer 000546) en 22 mm systeem (000544). 

Gewicht: 

15,50 kg

Set Standaard bankschroef 125

SPECIALE AANBIEDING

De basisuitrusting van iedere werkbank is een bankschroef. 
Onze Siegmund bankschroef staat voor verbeterde 
productiviteit. Om de bankschroef te bevestigen zijn 
snelklemmen vereist. 

2-004303

(in plaats van 160,00 €)

1x 004303

� = Artikel is normaal op voorraad � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd

met 28 mm systeemboringen

met 28 mm systeemboringen

met 16 mm systeemboringen

132,00 €
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Toebehorenwagen

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. 

2-280910 Toebehorenwagen - gelakt 555,00 € �

Totale gewicht 240kg

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

650 mm 900 mm 1.020 mm 50,00 kg

2-280915 Afdekhoes 215,00 € �

voor toebehorenwagen 280910

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

 -  -  -  - 

Toebehorenwagen compact

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. 

2-280911 Toebehorenwagen compact - gelakt 555,00 € �

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

1.000 mm 650 mm 640 mm 59,00 kg

2-280916 Afdekhoes 215,00 € �

voor toebehorenwagen compact 280911

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

 -  -  -  - 

c

a
b

c

b
a
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Module voor onderdelenwand

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. 

2-280930 Module voor onderdelenwand - gelakt 63,00 € �

voor Spanklem / Prisma's / Spanbouten

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

500 mm 100 mm 110 mm 28 mm 2,20 kg

2-280931 Module voor onderdelenwand zonder hulzen - gelakt 42,00 € �

voor Prisma's / Spanbouten

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

500 mm 100 mm 110 mm 28 mm 1,90 kg

2-280936 Opnamepen voor onderdelenwand - gezwart 3,00 € �

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

37 mm  -  - 28 mm 0,10 kg

Onderdelenwand

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. 

2-280912 Onderdelenwand - gelakt 212,00 € �

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

800 mm 100 mm 800 mm 22,50 kg

� = Artikel is normaal op voorraad � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd

b

a
c

ab

c



191

28OVERIGE TOEBEHOREN

Afschermingswand

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. 

2-280980 Afschermingswand 144,00 € �

gelakte uitvoering is op aanvraag tegen meerprijs beschikbaar

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

1.600 mm 50 mm 800 mm 23,00 kg

Massa-aansluiting Komfort

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. 

2-000810 Massa-aansluiting Komfort 37,00 € �

Gewicht: 

0,66 kg

Standaard voor laspistool

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. 

2-280920 Standaard voor laspistool - gezwart 24,00 € �

Hoogte: (c) Gewicht: 

200 mm 0,50 kg

b a

c

c
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Borstel

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. 

2-280820 Borstel Ø 30 met beschermkap 16,00 € �

Ø: (o) Gewicht: 

30 mm 0,06 kg

2-280820.10 Borstel Ø 30 voor boringen / verpakt per 10 49,00 € �

Ø: (o) Gewicht: 

30 mm 0,06 kg

Inbussleutel 6

De inbussleutel is een efficiënt hulpmiddel om diverse spanbouten stevig vast te zetten. 
De inbussleutel wordt grotendeels gebruikt voor het aanhalen van de bouten en de 
universele hoeken. 

2-280852.1 Inbussleutel 6 12,00 € �

geel

Gewicht: 

0,09 kg

2-280852 Inbussleutel 6 12,00 € �

rood

Gewicht: 

0,50 kg

� = Artikel is normaal op voorraad � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd Toelichting op pagina 55

= Krasbestendigheid = Bescherming tegen 
lasspetters = Corrosiebescherming
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Inbussleutel 14

De inbussleutel 14 wordt grotendeels gebruikt voor het aanhalen van de spanbouten, poten en 
de grote universele hoeken. 

2-280854 Inbussleutel 14 12,00 € �

Gewicht: 

0,45 kg

Hijsoog

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. 

2-000830.N Hijsoog met bevestigingsplaat - genitreerd 42,00 € �

1800 kg draaglast (met 2x 280510), 1000 kg draaglast (met 2x 002822)

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

150 mm 150 mm 25 mm 4,70 kg

2-000830.N.T1 Bevestigingsplaat 150x150x25 voor transportbeugel 31,00 € �

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

150 mm 150 mm 25 mm 3,90 kg

2-000831 Transportbeugel zonder bevestigingsplaat 12,00 € �

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

 -  -  - 0,70 kg

2-000835.N Hijsoog - genitreerd 79,00 € �

2500 kg draaglast (met 2x 280510), 1000 kg draaglast (met 2x 002822), 700 kg draaglast (met 2x 160510)

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

200 mm 100 mm 165 mm 4,50 kg
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Richt- en klempers

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 

2-28004643 Richt- en klempers Systeem 28 933,00 € �

Gewicht: 

5,70 kg

� = Artikel is normaal op voorraad � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd



28RICHT- 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.
Andere accessoires zijn te  

vinden op www.siegmund.com

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.

BUIGEN VAN BUIZEN
Met een pijpbuigplug kunnen buizen tot Ø 42 mm worden gebogen  
of rechtgetrokken. Correct gebruik en verschillende buigbewerkingen  
leiden tot een schoon resultaat zonder enige sporen.
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� = Artikel is normaal op voorraad � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd

MAGNEETKLEMTECHNOLOGIE

Duo magneet opspanblok

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. 

2-000780 Duo magneet opspanblok 5 222,00 € �

Klemkracht systeem 5 kN

Klemoppervlak (s1) Klemoppervlak (s2) Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) Gewicht: 

120 x 57 mm 136 x 64 mm 143 mm 64 mm 71 mm 3,90 kg

2-000781 Duo magneet opspanblok 7 277,00 € �

Klemkracht systeem 7 kN

Klemoppervlak (s1) Klemoppervlak (s2) Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) Gewicht: 

156 x 57 mm 172 x 64 mm 178 mm 64 mm 71 mm 4,90 kg

2-000782 Duo magneet opspanblok 10 366,00 € �

Klemkracht systeem 10 kN

Klemoppervlak (s1) Klemoppervlak (s2) Lengte: (a) Breedte: (b) Hoogte: (c) Gewicht: 

162 x 76 mm 178 x 87 mm 184 mm 87 mm 88 mm 8,80 kg

MAGNEETKLEMTECHNOLOGIE

� = Artikel is normaal op voorraad � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd
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Set Duo magneet opspanblok 5

SPECIALE AANBIEDING

Duo magneetspanblokken zijn de optimale instrumenten 
om snel, flexibel en zonder residu te boren, lassen, snijden of 
draadsnijden. Bij de levering is inbegrepen: 2x Duo magneet 
opspanblok + 1x Inbussleutel 

2-000780.Set

398,00 €
(in plaats van 444,00 €)

2x 000780

Set Duo magneet opspanblok 7

SPECIALE AANBIEDING

Duo magneetspanblokken zijn de optimale instrumenten 
om snel, flexibel en zonder residu te boren, lassen, snijden of 
draadsnijden. Bij de levering is inbegrepen: 2x Duo magneet 
opspanblok + 1x Inbussleutel 

2-000781.Set

498,00 €
(in plaats van 554,00 €)

2x 000781

Set Duo magneet opspanblok 10

SPECIALE AANBIEDING

Duo magneetspanblokken zijn de optimale instrumenten 
om snel, flexibel en zonder residu te boren, lassen, snijden of 
draadsnijden. Bij de levering is inbegrepen: 2x Duo magneet 
opspanblok + 1x Inbussleutel 

2-000782.Set

658,00 €
(in plaats van 732,00 €)

2x 000782



198

28 22 16

� = Artikel is normaal op voorraad � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd Toelichting op pagina 55

= Krasbestendigheid = Bescherming tegen 
lasspetters = Corrosiebescherming

FLENZEN

Opspanplaat 550 voor DIN-flenzen

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: 2x opspanbout Ø 13,8, 2x opspanbout Ø 17,8, 2x opspanbout Ø 21,8, 
2x opspanbout Ø 25,8, 2x opspanbout Ø 29,8, 2x 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. Voor DIN-flenzen 2632 / 2633 NEN wijdte DN 15 - DN 400, DIN-flenzen 2634 / 2635 NEN wijdte DN 50 - DN 300. 

2-280220.P Opspanplaat 550 voor DIN-flenzen met fixeerbouten - genitreerd 489,00 € �

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

550 mm 350 mm  - 25 mm 30,00 kg

2-280222 Fixeerbouten Ø 13,8 voor boring 8.1 - gezwart 10,00 € �

voor opspanplaat 280220 / 280221

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

39 mm  - 14 mm  - 0,03 kg

2-280223 Fixeerbouten Ø 17,8 voor boring 10.1 - gezwart 10,00 € �

voor opspanplaat 280220 / 280221

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

41 mm  - 18 mm  - 0,05 kg

2-280224 Fixeerbouten Ø 21,8 voor boring 16.1 - gezwart 10,00 € �

voor opspanplaat 280220 / 280221

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

47 mm  - 22 mm  - 0,10 kg

2-280225 Fixeerbouten Ø 25,8 voor boring 16.1 - gezwart 16,00 € �

voor opspanplaat 280220 / 280221

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

50 mm  - 26 mm  - 0,14 kg

2-280226 Fixeerbouten Ø 29,8 voor boring 16.1 - gezwart 16,00 € �

voor opspanplaat 280220 / 280221

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

55 mm  - 30 mm  - 0,20 kg

2-280227 Fixeerbouten Ø 32,8 voor boring 16.1 - gezwart 16,00 € �

voor opspanplaat 280220 / 280221

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

60 mm  - 33 mm  - 0,27 kg

MS=Materiaaldikte; 

FLENZEN
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Opspanplaat 350 voor DIN-flenzen

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: 2x Fixeerbouten Ø 13,8, 2x Fixeerbouten Ø 17,8, 2x 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. 

2-280221.P Opspanplaat 350 voor DIN-flenzen met fixeerbouten - genitreerd 422,00 € �

voor DIN-flenzen 2633, NEN wijdte DN 15 - DN 200

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

350 mm 250 mm  - 25 mm 14,00 kg

2-280222 Fixeerbouten Ø 13,8 voor boring 8.1 - gezwart 10,00 € �

voor opspanplaat 280220 / 280221

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

39 mm  - 14 mm  - 0,03 kg

2-280223 Fixeerbouten Ø 17,8 voor boring 10.1 - gezwart 10,00 € �

voor opspanplaat 280220 / 280221

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

41 mm  - 18 mm  - 0,05 kg

2-280224 Fixeerbouten Ø 21,8 voor boring 16.1 - gezwart 10,00 € �

voor opspanplaat 280220 / 280221

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

47 mm  - 22 mm  - 0,10 kg

MS=Materiaaldikte; 
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FLENZEN

Opspanplaat US normen ANSI / ASME

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: 2x Fixeerbout Ø 15,5, 2x Fixeerbout Ø 18,9, 2x Fixeerbout Ø 22,2. De levering van de opspanplaat 
300 lbs bevat de volgende fixeerbouten: 2x Fixeerbouten Ø 15,5, 2x Fixeerbouten Ø 18,9, 2x Fixeerbouten Ø 22,2, 2x Fixeerbouten Ø 25,2. De levering van 
de opspanplaat 400-600 lbs bevat de volgende fixeerbouten: 2x Fixeerbouten Ø 15,5, 2x Fixeerbouten Ø 18,9, 2x Fixeerbouten Ø 22,2, 2x Fixeerbouten 
Ø 25,2, 2x 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. 

2-280250.P Opspanplaat 150 Ibs met fixeerbouten - genitreerd 459,00 € �

voor flenzen volgens US norm, ANSI / ASME B 16,5 150 lbs, van 1/2" - 8"

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

350 mm 250 mm  - 25 mm 14,00 kg

2-280251.P Opspanplaat 300 Ibs met fixeerbouten - genitreerd 523,00 € �

voor flenzen volgens US norm, ANSI / ASME B 16,5 300 lbs, van 1/2" - 8"

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

350 mm 250 mm  - 25 mm 14,00 kg

2-280252.P Opspanplaat 400-600 Ibs met fixeerbouten - genitreerd 545,00 € �

voor flenzen volgens US norm, ANSI / ASME B 16,5 400-600 lbs, van 1/2" - 6"

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

350 mm 250 mm  - 25 mm 14,00 kg

2-280255 Fixeerbouten Ø 15,5 - gezwart 12,00 € �

voor opspanplaat 280250 / 280251 / 280252

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

39 mm  - 16 mm  - 0,03 kg

2-280256 Fixeerbouten Ø 18,9 - gezwart 12,00 € �

voor opspanplaat 280250 / 280251 / 280252

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

41 mm  - 19 mm  - 0,05 kg

2-280257 Fixeerbouten Ø 22,2 - gezwart 13,00 € �

voor opspanplaat 280250 / 280251 / 280252

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

45 mm  - 22 mm  - 0,10 kg

2-280258 Fixeerbouten Ø 25,2 - gezwart 19,00 € �

voor opspanplaat 280251 / 280252

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

50 mm  - 25 mm  - 0,14 kg

2-280259 Fixeerbouten Ø 28,2 - gezwart 20,00 € �

voor opspanplaat 280252

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

50 mm  - 28 mm  - 0,16 kg

MS=Materiaaldikte; 

PNEUMATISCHE CILINDER
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Pneumatische cilinder

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. 

0-000850 Pneumatische cilinder korte uitvoering incl. adapter 16 systeem 249,00 € �

Kracht Gewicht: 

F = 650 N bij 8 bar 0,90 kg

0-000851 Pneumatische cilinder korte uitvoering incl. adapter 28 systeem 239,00 € �

Kracht Gewicht: 

F = 650 N bij 8 bar 0,93 kg

0-000855 Pneumatische cilinder lange uitvoering voor systeem 28 209,00 € �

Kracht Gewicht: 

F = 350 N bij 8 bar 0,80 kg

0-000860 Verdeler met 8 afnamepunten 229,00 € �

Gewicht: 

0,14 kg
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KOPPELSTUKKEN

Adapterplaat

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. 

2-000570 Adapterplaat 28 -> 16 - gezwart / genitreerd 36,00 € �

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

150 mm 50 mm 35 mm 0,94 kg

2-000571.N Adapterplaat 28 -> 22 - genitreerd 36,00 € �

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

150 mm 50 mm 35 mm 1,09 kg

2-000572.N Adapterplaat 22 -> 16 - genitreerd 36,00 € �

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

150 mm 50 mm 25 mm 0,83 kg

Combi snelspanbout

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! 

2-000520 Combi snelspanbout kort 28 -> 16 - gezwart 42,00 € �

Lengte: (a) Ø: (o) SK: (k1) AM: (k3) ZK: (k2) Gewicht: 

75 mm 40 mm 55 kN 10 Nm 10 kN 0,32 kg

2-002822 Combi snelspanbout kort 28 -> 22 - gezwart 42,00 € �

Lengte: (a) Ø: (o) SK: (k1) AM: (k3) ZK: (k2) Gewicht: 

88 mm 40 mm 130 kN 15 Nm 15 kN 0,45 kg

2-002216 Combi snelspanbout kort 22 -> 16 - gezwart 39,00 € �

Lengte: (a) Ø: (o) SK: (k1) AM: (k3) ZK: (k2) Gewicht: 

71 mm 35 mm 55 kN 10 Nm 10 kN 0,28 kg

SK=Schuifkracht; AM=Aandraaimoment; ZK=Trekkracht (TK); 

KOPPELSTUKKEN
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Verloopbus

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. 

2-000545 Verloopbus 16 -> 28 - gezwart 11,00 € �

Lengte: (a) Ø: (o) Gewicht: 

24 mm 32 mm 0,05 kg

2-000541 Verloopbus 16 -> 22 - gezwart 11,00 € �

lange bouten vereist

Lengte: (a) Ø: (o) Gewicht: 

24 mm 27 mm 0,04 kg

2-000543 Verloopbus 22 -> 28 - gezwart 11,00 € �

lange bouten vereist

Lengte: (a) Ø: (o) Gewicht: 

36 mm 32 mm 0,08 kg

Verloopbus

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. 

2-000544 Verloopbus 28 -> 22 - gezwart 11,00 € �

lange bouten vereist

Lengte: (a) Ø: (o) Gewicht: 

35 mm 36 mm 0,10 kg

2-000546 Verloopbus 28 -> 16 - gezwart 11,00 € �

Lengte: (a) Ø: (o) Gewicht: 

29 mm 36 mm 0,07 kg

2-000542 Verloopbus 22 -> 16 - gezwart 11,00 € �

lange bouten vereist

Lengte: (a) Ø: (o) Gewicht: 

23 mm 31 mm 0,05 kg
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KOPPELSTUKKEN

Adapterhuls

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. 

2-000547 Adapterhuls 16 -> 28 - gezwart 12,00 € �

Lengte: (a) Ø: (o) Gewicht: 

40 mm 31 mm 0,12 kg

2-000549 Adapterhuls 22 -> 28 - gezwart 12,00 € �

Lengte: (a) Ø: (o) Gewicht: 

25 mm 30 mm 0,04 kg

2-000548 Adapterhuls 16 -> 22 - gezwart 12,00 € �

Lengte: (a) Ø: (o) Gewicht: 

18 mm 24 mm 0,02 kg

Verbindingsbout

Verbindingsbouten, special ontworpen om tafels van verschillende typen met elkaar te 
verbinden. Alle componenten kunnen via de systeemboringen verbonden worden. 

2-000562 Verbindingsbout 28 <-> 16 - gezwart 20,00 € �

Lengte: (a) Ø: (o) Gewicht: 

34 mm 32 mm 0,12 kg

2-028022 Verbindingsbout 28 <-> 22 - gezwart 20,00 € �

Lengte: (a) Ø: (o) Gewicht: 

36 mm 32 mm 0,11 kg

2-022016 Verbindingsbout 22 <-> 16 - gezwart 18,00 € �

Lengte: (a) Ø: (o) Gewicht: 

27 mm 27 mm 0,15 kg

KOPPELSTUKKEN
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VERZORGINGSPRODUCTEN

Vlaksteen

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. 

2-000942 Combi vlaksteen 150x50x25 13,00 € �

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

150 mm 50 mm 25 mm 0,42 kg

2-000940 Combi vlaksteen 200x50x25 16,00 € �

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

200 mm 50 mm 25 mm 0,56 kg

Set CleanBasic 8x spuitflacon 1 liter

SPECIALE AANBIEDING

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.

2-000914.8

79,00 €
(in plaats van 88,00 €)

8x 000914

VERZORGINGSPRODUCTEN
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CleanBasic

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.

2-000914 CleanBasic spuitflacon 1 liter 11,00 € �

spuitflacon 1 liter

Gewicht: 

1,10 kg

2-000915 CleanBasic 5 liter 33,00 € �

jerrycan 5 liter

Gewicht: 

5,20 kg

Set CleanBasic 6x 5 liter

SPECIALE AANBIEDING

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.

2-000915.6

178,00 €
(in plaats van 198,00 €)

6x 000915
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VERZORGINGSPRODUCTEN

Antihechtmiddel met anti-corrosie toevoeging

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. 

2-000924 Antihechtmiddel met anti-corrosie toevoeging spuitflacon 1 liter 13,00 € �

spuitflacon 1 liter

Gewicht: 

1,10 kg

2-000929 Antihechtmiddel met anti-corrosie toevoeging 1 liter pompfles 29,00 € �

pompfles 1 liter

Gewicht: 

1,10 kg

2-000926 Antihechtmiddel met anti-corrosie toevoeging 5 liter 39,00 € �

jerrycan 5 liter

Gewicht: 

5,20 kg

VERZORGINGSPRODUCTEN

� = Artikel is normaal op voorraad � = Artikel wordt op bestelling geproduceerd
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  16 22 28VERZORGINGSPRODUCTEN

Set Antihechtmiddel met anti-corrosie toevoeging 8x spuitflacon 1 liter

SPECIALE AANBIEDING

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. De veiligheidsbladen vindt u op onze website. 

2-000924.8

94,00 €
(in plaats van 104,00 €)

8x 000924

Set Antihechtmiddel met anti-corrosie toevoeging 6x 5 liter

SPECIALE AANBIEDING

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. De veiligheidsbladen vindt u op onze website. 

2-000926.6

211,00 €
(in plaats van 234,00 €)

6x 000926



www.siegmund.com/Vrailsystem

RAILSYSTEEM

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.

Meer informatie

MANIPULATOREN



www.siegmund.com/Vpositioner

www.siegmund.com/Vplatformsystem

PLATFORMSYSTEEM

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.

Meer informatie

De nieuwe standaard in  
productiviteit, ergonomie en kwaliteit

Met de Siegmund manipulatoren werkt u in een optimale positie en 
stijgt gelijktijdig de productiviteit en de kwaliteit. Met behulp 
van dit apparaat spant u constructies eenvoudig driedimensionaal op. 
Het gebruik van de manipulator reduceert tijd en draagt bij aan een 
ergonomische werkomgeving. 

Wij bieden u verschillende typen manipulatoren voor las- en 
montagewerkzaamheden. Graag stellen wij de manipulator samen op 
basis van uw persoonlijke wensen.

Meer informatie

Meer informatie

Gedetailleerde informatie over deze producten vindt 
u in onze catalogus, of op www.siegmund.com



www.siegmund.com/Vpractice

www.siegmund.com/ 
Vpractice

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

Nog meer  
inzichten uit 
de praktijk

SIEGMUND WERELDWIJD IN GEBRUIK

Als de grootste fabrikant van lastafels wereldwijd, kunnen we 
putten uit de schat aan ervaring van vele internationale klanten. 
Ontdek meer dan 200 praktische voorbeelden rechtstreeks uit 
de workshops van onze klanten en profiteer van de veelzijdige 
toepassingsmogelijkheden van onze lastafels.

• Metaalbouw  
• Staalconstructies 
• Bulkmateriaal technologie  

• Automatiserings- en transporttechniek 
• Machine- en installatiebouw  
• Voedselindustrie  

• Scheepsbouw  
• Robottechnologie  
• en nog veel meer
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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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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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TREINBOUW

SIEMENS AG, MUENCHEN (DE)

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

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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STAALCONSTRUCTIES

JUSTITIËLE INRICHTING, OFFENBURG (DE)

De productiefaciliteit in Offenburg produceert voornamelijk gevangenisdeuren 
voor o.a. instellingen in Baden-Württemberg en producten voor verschillende 
bedrijven, zoals slotenmakers. Deze faciliteit omvat een groot aantal 
productiestappen, van kleine series tot grootschalige productie.

Een belangrijk onderdeel van deze faciliteit is het revalidatieprogramma.  
De gedetineerden kunnen hier hun kennis en vaardigheden ontwikkelen voor 
hun toekomstige beroepsleven en tegelijkertijd ontvangen zij een vergoeding 
voor het werk wat zij hebben gedaan. 

Op de foto’s ziet u beide supervisors van de metaaltechnologie afdeling tijdens 
het productieproces van de constructie van staal en plaatstaal. Door middel 
van op het zijpaneel aan de tafel bevestigde vierkanten kan de tafel worden 
uitgeschoven en een ideale werkbasis bieden voor elk werkstuk.
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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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DRAAIDEURSYSTEMEN

BLASI, MAHLBERG (DE)

Het bedrijf Blasi produceert al meer dan 40 jaar automatische deursystemen. 
Individuele deursystemen worden vervaardigd in samenwerking met 
internationale architecten, lconstructiebedrijven en klanten. Op de locatie 
Mahlberg ontwikkelen en produceren ongeveer 100 werknemers deze 
automatische deursystemen voor de gehele wereld. Verkoop en service worden 
door 20 vestigingen over de gehele wereld afgehandeld en uitgevoerd.

In de foto overzicht krijg je een indruk van de productie van Blasi. Om zo flexibel 
en nauwkeurig te kunnen produceren, worden de deursystemen samengesteld 
op Siegmund achthoekige tafels en U-Balken. Deze zijn gemonteerd op een 
onderbouw die door Blasi zelf is ontwikkeld en zorgen ervoor dat producten 
in elke positie kunnen worden geroteerd en met de grootst mogelijke precisie 
kunnen worden vervaardigd.
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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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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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STAALCONSTRUCTIES

GLB, SZEGED (HU)

Het middelgrote bedrijf GLB houdt zich bezig met de productie van 
reserveonderdelen, apparatuur en speciale machines in individuele en 
serieproductie. Om aan de verschillende vereisten te voldoen, vertrouwt het 
bedrijf op de betrouwbaarheid van de Siegmund-lastafels en de veelzijdige 
tafelaccessoires.

Het praktische voorbeeld toont de productie van de kettingtransporteur 
van een gascilindergeleidingssysteem. De afzonderlijke delen van het ca. 
70 meter lange systeem worden op Siegmund-lastafels geproduceerd en 
vervolgens door de klant geassembleerd. De bevestiging van het werkstuk 
via de Siegmund-schroefklemmen voorkomt vervorming en garandeert een 
nauwkeurig lasresultaat.



229

HOUTWERK

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.
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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 konden ook zien hoe Siegmund plaatwerk s en pijpleidingcomponenten 
op las- en opspantafelsystemen worden geproduceerd. Dankzij de korte 
opbouwtijd en hoge precisie kan "Stern Edelstahl" zowel met Siegmund-lastafels 
als met het Siegmund-werkstation kan concurrerend worden geproduceerd met 
een hoogwaardige  kwaliteit
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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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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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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.



234

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.
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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.
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MACHINE- EN INSTALLATIEBOUW

WELDMATIC LTD., SZIGETSZENTMIKLÓS (HU)

Weldmatic Ltd is al sinds 1994 actief op het gebied van allerlei lastechnische 
oplossingen. Men heeft zich inmiddels gespecialiseerd in de automatisering van 
lasprocessen en men ontwikkelt en bouwt met name installaties en machines 
die gebruikt worden binnen de piping-industrie en containerbouw. 

In de fotogalerij ziet u een verstelbare langsnaad lasmachine, gemonteerd 
op Siegmund U-Balken. Om ervoor te zorgen dat de machine naauwkeurig 
last, moet het railsysteem exact worden gemonteerd. De speciale constructie 
van Siegmund U-Balken biedt in dit geval een ideale basis en heeft lage 
handelingskosten in vergelijking met concurrerende producten. Voor de 
gebruiker resulteert deze speciale constructie een ideale werk situatie .
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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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SIEGMUND GEDRUKTE MEDIA 

PRODUCT- EN TOEPASSINGSCATALOGUS 
VAN 768 PAGINA'S 

• Compleet overzicht van ons omvangrijke productprogramma
• Speciale uitvoeringen, zoals sleuventafels, achtzijdige tafels en dergelijke
• Voorraaditems zijn gemarkeerd
• Gedetailleerde technische informatie
• Voorbeelden van toepassingen voor elk artikel
• Uitgebreide informatie van Siegmund platform- en railsystemen
• Ruime keuze toebehorensets
• Vele interessante praktijkvoorbeelden
• Links naar de productvideo's
• Informatie over de onderneming
• Verkrijgbaar in 32 talen
• Compleet met prijzen

Er is een productcatalogus beschikbaar in de door u gewenste taal. Product- en toepassingscatalogus 
van 768 pagina's 

ANDERE GEDRUKTE MEDIA 

Flyer Workstation
bladzijden 

Flyer Manipulatoren 
bladzijden 

Producten en acties 
bladzijden 

Vink uw wens aan, wij sturen u gratis de  
documentatie. Stuur het bestelformulier  
per e-mail naar info@siegmund.com of per 
fax naar 0049 (0) 82 03 / 96 07 - 33. 

Adres en contactpersoon bedrijf: 



BESTELFORMULIER 

Adres en contactpersoon bedrijf: 

Neem contact met ons op via telefoon 
Informatie over lease 
Ik heb geen verdere informatie nodig 

Aantal Artikelnummer Omschrijving Prijs per stuk Totaalprijs

STUUR HET BESTELFORMULIER NAAR UW LEVERANCIER. 

Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW, verpakkings- en transportkosten af magazijn Grossaitingen (Zuid-Duitsland). Indien de goederen door de klant zelf in Grossaitingen 
worden afgehaald, brengen wij enkel de verpakkingskosten in rekening. In het geval van een 28 mm systeem en 22 mm systeem (Basic / Professional 750 / Professional 
Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8) wordt een bedrag van € 75 – € 95 berekend, afhankelijk van de grootte van de tafel. Bij een 16 mm (Basic / Professional 750 / 
Professional Extreme 8.7) tafel is dit een bedrag van € 50 – € 150 per tafel, afhankelijk van de grootte. Alleen geldig in Nederland. Op al onze leveringen zijn de algemene 
voorwaarden van toepassing. Uitverkocht voorbehouden. Betaling strikt binnen 10 dagen netto. Minimale orderwaarde € 50. Technische wijzigingen, evenals prijswijzigingen 
en drukfouten voorbehouden. 

Alle teksten, afbeeldingen en designs uit deze Flyer zijn auteursrechtelijk beschermd en behoren toe aan de firma Bernd Siegmund GmbH. Het is niet toegestaan om deze 
flyer, of delen ervan, te bewerken en/of te verspreiden zowel analoog als digitaal zonder vooraf schriftelijk toestemming van Bernd Siegmund GmbH.
© 2019 Bernd Siegmund GmbH



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

Wij verheugen ons op een gesprek met u. 

VERKOOP: 

VLH Welding Group 
VLH Lastechniek Hapert 
Industrieweg 1d, 5527 AJ Hapert 
Postbus 90, 5527 ZH Hapert 
Tel. 04 97 / 38 64 05 
Fax 04 97 / 38 69 62
E-Mail: info@vlh.nl
www.vlh.nl

VLH Siduza Lastechniek 
Odijkerweg 7, 3972 NE Driebergen 
Postbus 90, 5527 ZH Hapert 
Tel. 03 43 / 53 37 66 
Fax 03 43 / 53 39 66 
E-Mail: siduza@vlh.nl 
www.vlh.nl

VOLGENDE BEURS IN DUITSLAND: VOLGENDE BEURS IN NEDERLAND:

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

Nieuw adres – We zijn verhuisd!

EMO, Hannover
16.09. – 21.09.2019

Blechexpo, Stuttgart
05.11. – 08.11.2019
Hal 7, Stand 7316

Evenementenhal  
Hardenberg
17.09. – 19.09.2019

Metavak,
Evenementenhal Gorinchem
08.10. – 10.10.2019

Brabantse  
Metaaldagen
10.04. – 12.04.2019
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