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TIRNI SISTEM

Podporna in temeljna tirnica
Stran 358

Podporna in temeljna tirnica XL
Stran 360

Okrogla tirnica 25
Stran 362

Podporna in temeljna tirnica 
z integrirano okroglo tirnico

Stran 364

Spojni okvir 
za mizo

Stran 370
Spojni okvir z varovalnim valjčkom 
za mizo

Stran 372
Spojni okvir z vrtljivim vencem 
za mizo

Stran 372
Osnovna noga
Stran 378

Noga s kolesom
Stran 380

Noga z vstavljenim valjčkom
Stran 382

Miza 750
Stran 398

Miza 8.7
Stran 398

Plošča 750
Stran 400

Plošča 8.7
Stran 400

Jekleni pokrov 
za montirno izvrtino

Stran 402
Plastični pokrov za podporno in 
temeljno tirnico / 10 kosov

Stran 402

Noga za platformni sistem
Stran 402

Noga osnovne opreme posebna višina 
najmanj 150 mm

Stran 402
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TIRNI SISTEM

Natančno in hitro pozicioniranje kjerkoli...
… Za dosego teh ciljev ponuja Siegmund optimalno rešitev - nov tirni sistem z 
integrirano krožno tirnico.

Zaradi visokokvalitetne instalacije našega tirnega sistema, dobimo strukturiran 
delovni prostor maksimalne natančnosti in minimalnih toleranc. Omogoča 
naprimer odstopanja le 2 mm pri razdalji 25 metrov. Zaradi tega lahko natančno 
obdelujemo velike kose.

Kombinacija miz, spojnih okvirjev in pribora omogoča številne možnosti 
vpenjanja vseh možnih dimenzij. Pri uporabi spojnih okvirjev s kolesi lahko 
prestavljamo mize in pribor enostavno po tirnici z razmiki po 100 mm. Zaradi 
prilagodljivosti tirnega sistema lahko hitro prestavljamo, poravnavamo in 
vpenjamo projekte vseh velikosti. Siegmundov tirni sistem je znan kot hiter, 
natančen in časovno varčen.

NAJVIŠJA NATANČNOST
Najvišja natančnost delov v kombinaciji z natančnim 
sestavljanjem tirnega sistema vam dovoljuje izdelavo 
najvišje točnosti.

MODULARNI SISTEM
Z modularnim sestavljivim Siegmund sistemom lahko 
pripomočke poljubno kombiniramo in širimo.
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TIRNI SISTEM

INDIVIDUALNA KONFIGURACIJA
Ni pomembno kakšen projekt želite realizirati,
mi vam priskrbimo osnovo.

SPREMENLJIVO POZICIONIRANJE
Razširite svoj delovni prostor v vse smeri!

... prilagodljiv in mobilen za vaše potrebe!
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TIRNI SISTEM

Pregled tipov tirnih sistemov

PODPORNA IN TEMELJNA TIRNICA PODPORNA IN TEMELJNA TIRNICA XL
KALJENO ORODNO JEKLO

OKROGLA TIRNICA
(priporočila povezana s podporno in temeljno tirnico nadtalno ali talno)

PODPORNA IN TEMELJNA TIRNICA
Z INTEGRIRANO OKROGLO TIRNICO

NAČIN INSTALACIJE možno nadtalno ali talno
(Slika prikazuje talno)

možno nadtalno ali talno
(Slika prikazuje talno)

možno nadtalno ali talno
(Slika prikazuje talno)

možno nadtalno ali talno
(Slika prikazuje talno)

PREDNOSTI
• strukturiran delovni prostor s številnimi vpenjalnimi opcijami
• dimenzijsko natančno pozicioniranje vpenjalnih elementov

• strukturiran delovni prostor s številnimi vpenjalnimi opcijami
• dimenzijsko natančno pozicioniranje vpenjalnih elementov

• dimenzijsko natančno pozicioniranje vpenjalnih elementov v  
kombinaciji tirnic A, B ali D

• strukturiran delovni prostor s številnimi vpenjalnimi opcijami
• dimenzijsko natančno pozicioniranje vpenjalnih elementov

• enostavno premikanje vpenjalnih elementov na tirnici s spojnim 
okvirjem z nogo za U-kotnik s valjčkom (K) samo za nadtalne

• brez uporabe dvižne opreme in žerjavov samo za nadtalne

• dodatne navojne izvrtine za še več vpenjalnih možnosti
• večja naležna ploskev

• enostavno premikanje vpenjalnih elementov na tirnicah s spojnimi okvirji s kotalno 
kaseto (G) oz. nogo za U-kotnik s profilnim valjčkom (L) 

• brez uporabe dvižne opreme in žerjavov

• enostavno premikanje vpenjalnih elementov na tirnici s spojnim okvirjem z vrtilnim 
obročem (H) oz. nogo za U-kotnik s profilnim valjčkom (L) 

• brez uporabe dvižne opreme in žerjavov

• proti doplačilo dobavljivo tudi z kaljenim materialom • kaljen material – Professional Extreme 8.7  
(zaradi tega daljša življenska doba)

• okrogla tirnica kaljena / glajena
• robustna tirnica zato dolga življenska doba

• okrogla tirnica kaljena / glajena
• robustna tirnica zato dolga življenska doba

• znatno večja udarna in pritisna obstojnost 
(namenjeno visokim obremenitvam)

• Centriranje bemena na okrogli tirnici
• manj kotalnega odpora, zato gladek tek

• Centriranje bemena na okrogli tirnici
• manj kotalnega odpora, zato gladek tek

• Posamične komponente zamenljive (dolga uporabna doba)

VPENJALNI ELEMENTI

• Varilna miza na osnovnem spojnem okvirju (E)
• Kotnik U-oblike na nogi za osnovni kotnik U-oblike (I)
• Kotnik U-oblike na nogi za osnovni kotnik U-oblike (I) in s kolesom (K) 

samo za nadtalne
• Kotnik U-oblike
• Litoželezni kotniki
• Multivpenjalni stolp

• Varilna miza na osnovnem spojnem okvirju (E)
• Kotnik U-oblike na nogi za osnovni kotnik U-oblike (I)
• Kotnik U-oblike
• Litoželezni kotniki
• Multivpenjalni stolp

• Varilna miza na spojnem okviru z varovalnim valjem (G)
• Kotnik U-oblike na nogi za kotnik U-oblike z vstavljenim valjčkom (L)

• Varilna miza na osnovnem spojnem okvirju (E)
• Varilna miza na spojnem okviru z vrtljivim vencem (H)
• Kotnik U-oblike na nogi za kotnik U-oblike z vstavljenim valjčkom (L) 

(priporočeno samo ob uporabi nagibnega varovala)
• Kotnik U-oblike
• Litoželezni kotniki
• Multivpenjalni stolp

POZICIONIRNA MREŽA
ZA PRITRJEVANJE

100 mm v mreži tirnice 100 mm v mreži tirnice
100 mm v mreži tirnice
(priporočeno samo ob uporabi podporne in osnovne tirnice nadtalno ali talno)

100 mm v mreži tirnice

DOLŽINA TIRNICE / 
IZVEDBE

glej stran 359 glej stran 361 glej stran 363 glej stran 365

LASTNOSTI

• Vpenjalni elementi so fiksirani na tirnico  
(premični samo z uporabo dvižne opreme in žerjava)

• Vpenjalne elemente s kolesom z lahkoto premikamo po tirnici
• brez uporabe dvižne opreme in žerjavov

• Vpenjalni elementi so fiksirani na tirnico  
(premični samo z uporabo dvižne opreme in žerjava)

• enostavno premikanje
• gladko premikanje kolesa

• enostavno premikanje
• gladko premikanje kolesa

BA
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PODPORNA IN TEMELJNA TIRNICA PODPORNA IN TEMELJNA TIRNICA XL
KALJENO ORODNO JEKLO

OKROGLA TIRNICA
(priporočila povezana s podporno in temeljno tirnico nadtalno ali talno)

PODPORNA IN TEMELJNA TIRNICA
Z INTEGRIRANO OKROGLO TIRNICO

NAČIN INSTALACIJE možno nadtalno ali talno
(Slika prikazuje talno)

možno nadtalno ali talno
(Slika prikazuje talno)

možno nadtalno ali talno
(Slika prikazuje talno)

možno nadtalno ali talno
(Slika prikazuje talno)

PREDNOSTI
• strukturiran delovni prostor s številnimi vpenjalnimi opcijami
• dimenzijsko natančno pozicioniranje vpenjalnih elementov

• strukturiran delovni prostor s številnimi vpenjalnimi opcijami
• dimenzijsko natančno pozicioniranje vpenjalnih elementov

• dimenzijsko natančno pozicioniranje vpenjalnih elementov v  
kombinaciji tirnic A, B ali D

• strukturiran delovni prostor s številnimi vpenjalnimi opcijami
• dimenzijsko natančno pozicioniranje vpenjalnih elementov

• enostavno premikanje vpenjalnih elementov na tirnici s spojnim 
okvirjem z nogo za U-kotnik s valjčkom (K) samo za nadtalne

• brez uporabe dvižne opreme in žerjavov samo za nadtalne

• dodatne navojne izvrtine za še več vpenjalnih možnosti
• večja naležna ploskev

• enostavno premikanje vpenjalnih elementov na tirnicah s spojnimi okvirji s kotalno 
kaseto (G) oz. nogo za U-kotnik s profilnim valjčkom (L) 

• brez uporabe dvižne opreme in žerjavov

• enostavno premikanje vpenjalnih elementov na tirnici s spojnim okvirjem z vrtilnim 
obročem (H) oz. nogo za U-kotnik s profilnim valjčkom (L) 

• brez uporabe dvižne opreme in žerjavov

• proti doplačilo dobavljivo tudi z kaljenim materialom • kaljen material – Professional Extreme 8.7  
(zaradi tega daljša življenska doba)

• okrogla tirnica kaljena / glajena
• robustna tirnica zato dolga življenska doba

• okrogla tirnica kaljena / glajena
• robustna tirnica zato dolga življenska doba

• znatno večja udarna in pritisna obstojnost 
(namenjeno visokim obremenitvam)

• Centriranje bemena na okrogli tirnici
• manj kotalnega odpora, zato gladek tek

• Centriranje bemena na okrogli tirnici
• manj kotalnega odpora, zato gladek tek

• Posamične komponente zamenljive (dolga uporabna doba)

VPENJALNI ELEMENTI

• Varilna miza na osnovnem spojnem okvirju (E)
• Kotnik U-oblike na nogi za osnovni kotnik U-oblike (I)
• Kotnik U-oblike na nogi za osnovni kotnik U-oblike (I) in s kolesom (K) 

samo za nadtalne
• Kotnik U-oblike
• Litoželezni kotniki
• Multivpenjalni stolp

• Varilna miza na osnovnem spojnem okvirju (E)
• Kotnik U-oblike na nogi za osnovni kotnik U-oblike (I)
• Kotnik U-oblike
• Litoželezni kotniki
• Multivpenjalni stolp

• Varilna miza na spojnem okviru z varovalnim valjem (G)
• Kotnik U-oblike na nogi za kotnik U-oblike z vstavljenim valjčkom (L)

• Varilna miza na osnovnem spojnem okvirju (E)
• Varilna miza na spojnem okviru z vrtljivim vencem (H)
• Kotnik U-oblike na nogi za kotnik U-oblike z vstavljenim valjčkom (L) 

(priporočeno samo ob uporabi nagibnega varovala)
• Kotnik U-oblike
• Litoželezni kotniki
• Multivpenjalni stolp

POZICIONIRNA MREŽA
ZA PRITRJEVANJE

100 mm v mreži tirnice 100 mm v mreži tirnice
100 mm v mreži tirnice
(priporočeno samo ob uporabi podporne in osnovne tirnice nadtalno ali talno)

100 mm v mreži tirnice

DOLŽINA TIRNICE / 
IZVEDBE

glej stran 359 glej stran 361 glej stran 363 glej stran 365

LASTNOSTI

• Vpenjalni elementi so fiksirani na tirnico  
(premični samo z uporabo dvižne opreme in žerjava)

• Vpenjalne elemente s kolesom z lahkoto premikamo po tirnici
• brez uporabe dvižne opreme in žerjavov

• Vpenjalni elementi so fiksirani na tirnico  
(premični samo z uporabo dvižne opreme in žerjava)

• enostavno premikanje
• gladko premikanje kolesa

• enostavno premikanje
• gladko premikanje kolesa

C D
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Primerjava podpornih in osnovnih tirnic

PODPORNA IN TEMELJNA TIRNICA

TALNA
Video izdelka 
najdete na:

PRITRDITEV SPOJNIH OKVIRJEV

"Osnovni spojni okvir (E)"
je pritrjen direktno na tirnico
s sorniki (280510).

PRITRDITEV VPENJALNIH ELEMENTOV

Kotnik U-oblike lahko pritrdimo na tirnico neposredno ali v kombinaciji z "osnovno nogo za kotnik U-oblike (I)" 
s sorniki 280528.

Vsi ostali vpenjalni elementi se pritrdijo s sorniki, 280510 kot tudi na tirnico.

1

A

1

2

2 3

3

www.siegmund.com/
V280883
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PODPORNA IN TEMELJNA TIRNICA

NADTALNA

PRITRDITEV VPENJALNIH ELEMENTOV

Kotnik U-oblike lahko pritrdimo na tirnico neposredno ali v kombinaciji z "Osnovno nogo za kotnik U-oblike (I)" 
ali z "Noog za kotnik U-oblike s kolesom (K) z dolgimi sorniki 280512.

Vsi ostali vpenjalni elementi se pritrdijo s sorniki, 280510 kot tudi na tirnico.

PODSTAVEK PROTI UPOGIBANJU ZA 
NOGE ZA KOTNIKE U-OBLIKE (PRIMER)
Nagibno varovalo preprečuje nagibanje kotnika 
U-oblike na "nogi za kotnik U-oblike s kolesom (K)".

Varovalo lahko nastavljamo.

2 31

1

2

3

A

2
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Primerjava podpornih in osnovnih tirnic XL

PODPORNA IN TEMELJNA TIRNICA XL

TALNA

PRITRDITEV SPOJNIH OKVIRJEV

"Osnovni spojni okvir (E)"
je pritrjen direktno na tirnico
s sorniki (280510).

PRITRDITEV VPENJALNIH 
ELEMENTOV
Kotnik U-oblike lahko pritrdimo na tirnico neposredno ali v kombinaciji z "osnovno nogo za kotnik U-oblike (I)" 
s sorniki 280528.

Vsi ostali vpenjalni elementi se pritrdijo s sorniki, 280510 kot tudi na tirnico.

Posebna mreža z navojnimi izvrtinami vam omogoča delo s svojimi individualnimi orodji in napravami.

1

B

1

2

2 3

3 4

4
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PODPORNA IN TEMELJNA TIRNICA XL

NADTALNA

PRITRDITEV SPOJNIH OKVIRJEV

"Osnovni spojni okvir (E)"
je pritrjen direktno na tirnico
s sorniki (280510).

PRITRDITEV VPENJALNIH 
ELEMENTOV
Kotnik U-oblike lahko pritrdimo na tirnico neposredno ali v kombinaciji z "osnovno nogo za kotnik U-oblike (I)" 
s sorniki 280528.

Vsi ostali vpenjalni elementi se pritrdijo s sorniki, 280510 kot tudi na tirnico.

Posebna mreža z navojnimi izvrtinami vam omogoča delo s svojimi individualnimi orodji in napravami.

21

13

B

2

3 4

4
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Primerjava okroglih tirnic

PODPORNA IN TEMELJNA TIRNICA

Z OKROGLO TIRNICO

PRITRDITEV SPOJNIH OKVIRJEV

Zapiralni drog pričvrsti
"Spojni okvir varovalnim valjčkom (G)" 
na mrežo in fiksira njegov položaj.

NAŠE
PRIPOROČILO
Da omogočimo delo na mreži priporočamo 
instalacijo "okrogle tirnice (C)" v kombinaciji s 
"podporno temeljno tirnico" nadtalno ali talno (A).

C

1 2

1

2
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PODPORNA IN TEMELJNA TIRNICA

Z INTEGRIRANO OKROGLO TIRNICO

Video izdelka 
najdete na:

PRITRDITEV SPOJNIH OKVIRJEV

Pozicionirni sornik pričvrsti
"Spojni okvir z vrtljivim vencem (H)" 
na mrežo in fiksira njegov položaj.

VRTENJE SPOJNEGA OKVIRJA
Ko zavrtimo vrtljivi obroč za 90° 
lahko spojni okvir premikamo in 
pozicioniramo na tirnicah.

PRITRDITEV VPENJALNIH 
ELEMENTOV
Kotniki U-oblike se lahko pritrjujejo neposredno 
na tirnice ali v kombibaciji z "nogo za kotnike 
U-oblike(I)" ali z "nogo za kotnike U-oblike z 
valjčnimi vložki (L) s sorniki npr. 280510.

Vsi ostali vpenjalni elementi se pritrdijo s 
sorniki, 280510 kot tudi na tirnico.

PODSTAVEK PROTI UPOGIBANJU 
ZA NOGE ZA KOTNIKE U-OBLIKE
Prekucni mehanizam preprečuje nagibanje 
kotnika U-oblike na "nogi za kotni U-oblike 
s valjčnim vložkom (L)".

Pri sprostitvi prekucnega mehanizma lahko 
nogo kadarkoli enostavno prestavimo/
odstranimo.

D

1 32

www.siegmund.com/
V280232.1

123 2
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TIRNI SISTEM

Visoko natančna instalacija je osnova!

Priporočamo instalacijo s strani kvalificiranega osebja podjetja Bernd Siegmund 
ob uporabi najnovejše 3D merilne tehnike:

Korak instalacije:
Implementacija v Nemčiji

Informacija:
dobavljeno os kupca Bernd Siegmund GmbH

Preverjanje  ravnost i 
na tleh vklj. protokol ravnosti

Trajanje: 
pribl. 1/2 dneva + dobava in odprema
Stroški : 
pribl. 1.000 - 1.500 €

Ugotovitev 
ravnosti

Tla: 
Izrez žleba v betonu optimalno pri lokalnem 

konstrukcijskem podjetju
po posvetu z lokalnim 

konstrukcijskim podjetjem

Nad zemljo: 
Izrez / niveliranje tal če ravnost ni dosežena optimalno pri lokalnem 

konstrukcijskem podjetju
po posvetu z lokalnim 

konstrukcijskim podjetjem

Instalaci ja 
tirnega sistema s 3D merilno tehnologijo 
in z kvalificiranim osebjem za kontrolo

Stroški : 
pribl. 200-250 € po metru

Odobreno od kupca 
po izdelavi merilnega protokola korporativnega 
merjenja, ker popravila po zalivanju niso možna

Tla: 
Zalivanje tirnic

Implementacija je možna  
Implementacija ni možna

� =
� =
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Pomembne informacije

Instalacija tirnega sistema je vedno koordinirana z kupcem in prirejena njenim potrebam:

Ocena časa
• čas za montažo 

je približno 1,5 ure na meter

 Povprečno trajanje izvedbe
pri uporabi najnovejše merilne tehnologije 
40-50 m se izgradi na teden

Standardna širina proge
• Standardna širina proge je 1 m, če se 

uporablja več kot tira
• možne so posebne izvedbe

Siegmundov montažni servis
• po želji ponujamo montažni servis po 

celem svetu

idealna dolžina sestava
• idealna dolžina sestava podpornega in 

osnovnega tira je 3-4 m

Posebne rešitve
• vse navedene dimenzije prog in pripomočkov 

so standardne
• Posebne rešitve po povpraševanju

Naš usposobljen team vam bo svetoval - seveda tudi pri vas v podjetju.

Skupaj bomo za vas razdelali rešitev po meri glede postavitve podporne in osnovne proge.

Seveda bomo upoštevali vaše zahteve glede varnosti pri delu.

•  
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Nove dimenzije
Prilagodljivo in mobilno po vaših potrebah

Da boste vedno korak pred konkurenco v smislu prilagodljivosti in natančnosti in da boste vedno izpolnjevali naraščajoče 
zahteve, vam ponujamo različne možnosti individuelnega prilagajanja na vaše specifične potrebe.

Zaradi raznolikosti naših tračničnih sistemov, je možno velike izdelke hitro, pozicionirati, prilagajati in vpenjati. Kombinacija 
miz, spojnih okvirov in pripomočkov (npr. U-kotnik), omogoča neomejeno število vpenjalnih možnosti. S pomočjo spojnih 
okvirjev z integriranimi kolesi in ustreznimi tračnicami, lahko mize in pripomočke enostavno premikamo in pozicioniramo 
znotraj 100 mm mreže.

PODPORNA IN  
TEMELJNA TIRNICA

Talna

Nadtalna
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Ta dva dela okvira velikosti 4,5 x 7,0 m lahko varimo z visoko  
natančnostjo. Po razdružitvi zaradi transporta ju lahko ponovno spojimo z 
veliko natančnostjo. Dodatna mehanska obdelava tako ni potrebna.

PODPORNA IN TEMELJNA 
TIRNICA Z INTEGRIRANO 
OKROGLO TIRNICO

Talna

Nadtalna

OD STARTA DO KONCA –  
ZAGOTAVLJAMO PODPORO

1. UGOTOVITEV
Preverjanje stanja  
podlage in izdelava  
protokola ploskovnosti.

2. PLANIRANJE
Z uporabo CAD-programske 
opreme zadnje generacije,  
izdelamo vaš individualni 
tirni in platformni sistem.

3. PRIPRAVE
Izrez koloteka ali frezanje  
če je podtalna montaža.

Za vse tračnične sisteme 
potrebujemo ravno osnovo.

4. INSTALACIJA
Montaža po želji sledi 
izvedenim 3D meritvam  
s strani kvalificiranih  
merilcev. Pri uporabi 3D 
laserja je možen merilni 
protokol.

5. POTRDITEV
Potrditev s strani  
stranke po izdelavi  
merilnega protokola.

6. ZALIVANJE
V slučaju podtalne  
montaže, se po preverjanju 
tračnice zalijejo.
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Prosto razširljivo
Večja delovna površina, večja prilagodljivost.

Če imate velike sestavne dele, ki zahtevajo plosko sestavo brez zračnosti, so platformni 
sistemi, ki združujejo plošče ali mize rešitev, ki se ponuja sama in jo uporablja že veliko 
naših kupcev.

Število naročil kaže tudi pri tem sistemu, kako se ta rešitev obnese. Njena velika 
uporabnost na koncu pomeni, da velike obdelovance v proizvodnji natančno vpenjamo.  

Pri tem vas radi podpiramo.
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PRIMERI IZ PRAKSE
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Podporna in temeljna tirnica Talna / Nadtalna

Opis:

Podporna in temeljna tirnica je primerna za 
postavitev široke mreže za Siegmundovih sestavnih 
delov.

Temeljne tirnice se trdno privijejo v tla hale. S tem 
nastane strukturiran delovni prostor s številnimi 
možnostmi vpenjanja in osnova za varno in 
produktivno delo.

Če boste temeljne tirnice po montaži zalili z 
betonom, potrebujete plastični pokrovček (ki 
ga tudi priporočamo). Samo na ta način lahko 
preprečite poznejši zdrs. Jekleni pokrov preprečuje 
vdiranje umazanije. Le-to lahko na primeren način 
odstranite s pomočjo magnetenga sornika  
(štev. izdelka 280740).

V dobavi je vsebovan set vijakov in pakirne plošče.

Posebne velikosti po povpraševanju.

PODPORNA IN TEMELJNA TIRNICA

TALNA

PODPORNA IN TEMELJNA TIRNICA

NADTALNA
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280230 280231 280232 280233 280234

280235 280238.10 280239.10

Dolžina: (a) Širina: (b) Višina: (c) Teža: Artikel št.

Podporna in temeljna tirnica 1000
1000 mm 120 mm 40 mm 38,00 kg 2-280230

238,00 €
�

Podporna in temeljna tirnica 2000
2000 mm 120 mm 40 mm 75,00 kg 2-280231

365,00 €
�

Podporna in temeljna tirnica 3000
3000 mm 120 mm 40 mm 113,00 kg 2-280232

465,00 €
�

Podporna in temeljna tirnica 4000
4000 mm 120 mm 40 mm 150,00 kg 2-280233

598,00 €
�

Podporna in temeljna tirnica 5000
5000 mm 120 mm 40 mm 187,00 kg 2-280234

754,00 €
�

Nadaljne velikosti po povpraševanju
·

�

Distančni zatiči, dolge matice z vijaki in navojni sorniki niso vključeni v dobavi, če je namestitev narejena pri stranki. 
Če je instalacija narejena s strani dobavitelja so ti deli vključeni v ceni namestitve. 
Glede na vrsto montaže ponujamo nadaljne artikle (npr. zalivno maso, L-profili, dodatni vijaki in matice). Z veseljem vam jih posredujemo na vaše povpraševanje.

Dolžina: (a) Širina: (b) Višina: (c) Ø: (o) MS: (d) Teža: Artikel št.

Podložka za podporno in temeljno tirnico
- za podporno in temeljno tirnico
- 4 kosi / 1 m tirnice

129 mm 35 mm 23 mm 3 mm 0,13 kg 2-280235.4
9,00 €

�

Jekleni pokrov / 10 kosov
- za podporno in temeljno tirnico
- zaščita pred umazanijo za izvrtine
- 10 kosov / 1 m tirnice

10 mm 28-31 mm 0,50 kg 2-280238.10
22,00 €

�

Plastični pokrov / 10 kosov
- za podporno in temeljno tirnico
- potrebno za podtalno instalacijo
- 10 kosov / 1 m tirnice

17 mm 42 mm 0,08 kg 2-280239.10
6,00 €

�

MS=Debelina materiala; 

Distančni zatiči, dolge matice z vijaki in navojni sorniki niso vključeni v dobavi, če je namestitev narejena pri stranki. 
Če je instalacija narejena s strani dobavitelja so ti deli vključeni v ceni namestitve. 
Glede na vrsto montaže ponujamo nadaljne artikle (npr. zalivno maso, L-profili, dodatni vijaki in matice ). Z veseljem vam jih posredujemo na vaše povpraševanje.

� = Artikel se izdeluje na skladišče ; � = Artikel se izdeluje po naročilu; Pojasnilo poglejte Stran 84

� = Artikel se izdeluje na skladišče ; � = Artikel se izdeluje po naročilu; Pojasnilo poglejte Stran 84
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Podporna in temeljna tirnica XL Talna / Nadtalna

Opis:

Podporna in temeljna tirnica je primerna za 
postavitev široke mreže za Siegmundovih sestavnih 
delov.

Temeljne tirnice se trdno privijejo v tla hale. S tem 
nastane strukturiran delovni prostor s številnimi 
možnostmi vpenjanja in osnova za varno in 
produktivno delo.

Če boste temeljne tirnice po montaži zalili z 
betonom, potrebujete plastični pokrovček (ki ga tudi 
priporočamo). Samo na ta način lahko preprečite 
poznejši zdrs. Jekleni pokrov preprečuje vdiranje 
umazanije. Le-to lahko na primeren način odstranite 
s pomočjo magnetenga sornika  
(štev. izdelka 280740).

V dobavi je vsebovan set vijakov in pakirne plošče.

Posebne velikosti po povpraševanju.

PODPORNA IN TEMELJNA TIRNICA XL

TALNA

PODPORNA IN TEMELJNA TIRNICA XL

NADTALNA
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280231.2 280232.2 280233.2

280235.3.5 280238.10 280239.10 280238.3.20

Dolžina: (a) Artikel št.

Podporna in temeljna tirnica XL 2000
- kaljeno orodno jeklo 2000 mm 2-280231.2

·
�

Podporna in temeljna tirnica XL 3000
- kaljeno orodno jeklo 3000 mm 2-280232.2

·
�

Podporna in temeljna tirnica XL 4000
- kaljeno orodno jeklo 4000 mm 2-280233.2

·
�

Nadaljne velikosti po povpraševanju
·

�

Višina: (c) Ø: (o) MS: (d) Teža: Artikel št.

Podložka za podporno in temeljno tirnico XL
- za podporno in temeljno tirnico XL
- 5 kosi / 1 m tirnice

3 mm 2-280235.3.5
·

�

Jekleni pokrov / 10 kosov
- za podporno in temeljno tirnico
- zaščita pred umazanijo za izvrtine
- 10 kosov / 1 m tirnice

10 mm 28-31 mm 0,50 kg 2-280238.10
22,00 €

�

Plastični pokrov / 10 kosov
- za podporno in temeljno tirnico
- potrebno za podtalno instalacijo
- 10 kosov / 1 m tirnice

17 mm 42 mm 0,08 kg 2-280239.10
6,00 €

�

Jekleni pokrov za M24 / 20 kosov
- za podporno in temeljno tirnico XL
- zaščita pred umazanijo za izvrtine
- 20 kosov / 1 m tirnice

10 mm 25 mm 0,03 kg 2-280238.3.20
·

�

Distančni zatiči, dolge matice z vijaki in navojni sorniki niso vključeni v dobavi, če je namestitev narejena pri stranki. 
Če je instalacija narejena s strani dobavitelja so ti deli vključeni v ceni namestitve. 
Glede na vrsto montaže ponujamo nadaljne artikle (npr. zalivno maso, L-profili, dodatni vijaki in matice ). Z veseljem vam jih posredujemo na vaše povpraševanje.

� = Artikel se izdeluje na skladišče ; � = Artikel se izdeluje po naročilu; Pojasnilo poglejte Stran 84

MS=Debelina materiala; 

Distančni zatiči, dolge matice z vijaki in navojni sorniki niso vključeni v dobavi, če je namestitev narejena pri stranki. 
Če je instalacija narejena s strani dobavitelja so ti deli vključeni v ceni namestitve. 
Glede na vrsto montaže ponujamo nadaljne artikle (npr. zalivno maso, L-profili, dodatni vijaki in matice ). Z veseljem vam jih posredujemo na vaše povpraševanje.

� = Artikel se izdeluje na skladišče ; � = Artikel se izdeluje po naročilu; Pojasnilo poglejte Stran 84
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Okrogla tirnica

Opis:

Okrogla tirnica je namenjena za večje objekte.

Spojni okvir s kolesi se lahko pozicionira hitro 
in poljubno na fiksno postavljeno tirnico. Tako 
strukturirani delovni prostori omogočajo varno in 
produktivno delo.

Tirnice so pritrjene na tla.

Posebne dimenzije po naročilu.

Za pozicioniranje in pritrditev na 100 mm mreži 
priporočamo okroglo tirnico v kombinaciji s talno ali 
nadtalno podporno temeljno tirnico.

OKROGLA TIRNICA



363

TIRNI SISTEM

Teža: Artikel št.

Okrogla tirnica 25
- cena po metru 6,00 kg 2-280240

109,00 €
�

Kolo za okroglo tirnico 25
1,14 kg 2-280245

212,00 €
�

Montirna naprava ustreza kompleksnosti
·

�

� = Artikel se izdeluje na skladišče ; � = Artikel se izdeluje po naročilu; Pojasnilo poglejte Stran 84
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Podporna in temeljna tirnica z integrirano okroglo tirnico

Opis:

Podporna temeljna tirnica z integrirano okroglo 
tirnico je primerna za postavitev nadgradljive 
mreže za delo z velikimi komponentami.

Spojni okvir z vrtljivim vencem se lahko pozicionira 
hitro in poljubno na kaljenih / glajenih okroglih 
tirih. Okvir se lahko postavi na 100 mm mrežo in 
pritrdi s pozicionirnimi sorniki.

Potrebni so plastični pokrovi za učvrstitev temeljnih 
tirov z betonom, potem ko je sestavljen. Le na tak 
način se lahko izognemo vdoru betona v izvrtine 
med postopkom ulivanja. Jekleni pokrov preprečuje 
umazaniji prodiranje in ga je mogoče enostavno 
odstraniti z magnetnim vpenjalnim sornikom (Art. 
št. 280740).

V pošiljki so vsebovani seti vijakov in tesnilnih 
plošč.

PODPORNA IN TEMELJNA TIRNICA Z INTEGRIRANO OKROGLO TIRNICO

TALNA

PODPORNA IN TEMELJNA TIRNICA Z INTEGRIRANO OKROGLO TIRNICO

NADTALNA
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Dolžina: (a) Širina: (b) Višina: (c) Teža: Artikel št.

Podporna in temeljna tirnica 3000
- z integrirano okroglo tirnico 3000 mm 160 mm 40 mm 120,00 kg 2-280232.1.T1

971,00 €
�

Podporna in temeljna tirnica 4000
- z integrirano okroglo tirnico 4000 mm 160 mm 40 mm 160,00 kg 2-280233.1.T1

1.360,00 €
�

Blokada za konec tirnice
- na zahtevo ·

�

� = Artikel se izdeluje na skladišče ; � = Artikel se izdeluje po naročilu; Pojasnilo poglejte Stran 84



Bez: Anwendungsbeispiel
Name: Anwendungsbeispiel
Tag: Freie Seite / K-free_page
Musterseite: Freie Seite / K-free_page
Erzeugt am: 2016-07-22 11:45:27
zuletzt geändert am: 2016-07-22 11:45:27
von: ms$xu%pp

d866b167844f145235a66b78476cd836 TIRNI SISTEM



TIRNI SISTEM



Bez: Verbindungsrahmen in der Übersicht
Name: Verbindungsrahmen in der Übersicht E / F / G / H
Tag: Katalog Page Pos / K-PagePos
Musterseite: K-PagePos / K-PagePos
Erzeugt am: 2016-07-22 11:45:27
zuletzt geändert am: 2016-07-22 11:45:27
von: ms$xu%pp

7d246882990adfb42d83b20b469b1587

368

TIRNI SISTEM

Spojni okvirji - pregled

SPOJNI OKVIR
OSNOVNA

SPOJNI OKVIR
Z VAROVALNIM VALJČKOM

SPOJNI OKVIR
Z VRTLJIVIM VENCEM

ZA TIRNICO ZA TIRNICO TIP A / B / D ZA TIRNICO TIP C ZA TIRNICO TIP D

A = Podporna in temeljna tirnica
B = Podporna in temeljna tirnica XL
D = Podpora in temeljna tirnica z integrirano okroglo tirnico

C = Okrogla tirnica D = Podpora in temeljna tirnica z integrirano okroglo tirnico

NOSILNOST z ozirom na strankine zahteve 2-10 ton
(skupna obremenitev je odvisna od konstrukcije)

Nosilnost kolesa 1.5 tone
(skupna obremenitev je odvisna od konstrukcije)

Nosilnost kolesa 1.5 tone
(skupna obremenitev je odvisna od konstrukcije)

PRITRDITEV /
SPROSTITEV

1 sornik po nogi
npr. 280510

Zaklep
samo v zvezi z naslonom in osnovno tirnico (A)

4x pozicionirni sornik 280541 
po spojnem okviru

IZVEDBE glej stran 371 glej stran 373 glej stran 373

Tloris spojnega okvira z vrtljivim vencem:

E G
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SPOJNI OKVIR
OSNOVNA

SPOJNI OKVIR
Z VAROVALNIM VALJČKOM

SPOJNI OKVIR
Z VRTLJIVIM VENCEM

ZA TIRNICO ZA TIRNICO TIP A / B / D ZA TIRNICO TIP C ZA TIRNICO TIP D

A = Podporna in temeljna tirnica
B = Podporna in temeljna tirnica XL
D = Podpora in temeljna tirnica z integrirano okroglo tirnico

C = Okrogla tirnica D = Podpora in temeljna tirnica z integrirano okroglo tirnico

NOSILNOST z ozirom na strankine zahteve 2-10 ton
(skupna obremenitev je odvisna od konstrukcije)

Nosilnost kolesa 1.5 tone
(skupna obremenitev je odvisna od konstrukcije)

Nosilnost kolesa 1.5 tone
(skupna obremenitev je odvisna od konstrukcije)

PRITRDITEV /
SPROSTITEV

1 sornik po nogi
npr. 280510

Zaklep
samo v zvezi z naslonom in osnovno tirnico (A)

4x pozicionirni sornik 280541 
po spojnem okviru

IZVEDBE glej stran 371 glej stran 373 glej stran 373

Tloris spojnega okvira z vrtljivim vencem:

vzdolžno prečno

H
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Spojni okvir osnovna

Opis:

Spojni okvir v kombinaciji s poljubno ploščo mize 
dopušča veliko število pozicioniranj na temeljnih 
tirnicah. S prepletanjem večih spojnih okvirov in 
osnovnih tirnic lahko učinkovito stabilno in natančno 
delamo z zelo velikimi izdelki.

Osnovna plošča je uporabljena brez temeljne tirnice.

<- (štev. izdelka 280883)

Za spajanje miz s spojnimi okvirji potrebujemo 
sornik z imbusom kratke izvedbe (Artikel št. 
280528). Potrebni sorniki niso v pošiljki in jih je 
potrebno naročiti posebej.

SPOJNI OKVIR

OSNOVNA
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SPOJNI OKVIR (E) ZA

PODPORNA IN TEMELJNA TIRNICA (A)

SPOJNI OKVIR (E) ZA

PODPORNA IN TEMELJNA TIRNICA XL (B)

SPOJNI OKVIR (E) ZA

PODPORNA IN TEMELJNA TIRNICA Z INTEGRIRANO OKROGLO TIRNICO (D)

Dolžina: (a) Širina: (b) Višina: (c) Ø: (o) Dolžina: (a1) Širina: (b1) Teža: Artikel št.

Spojni okvir
- za mizo 280010
- Velikost mize 1000x1000x200

1100 mm 1100 mm 650 mm 1000 mm 1000 mm 94,00 kg 2-280881
1.119,00 €

�

Spojni okvir
- za mizo 280025
- Velikost mize 1200x800x200

1170 mm 800 mm 650 mm 1000 mm 700 mm 91,00 kg 2-280891
1.119,00 €

�

Spojni okvir
- za mizo 280015
- Velikost mize 1200x1200x200

1190 mm 1190 mm 650 mm 1000 mm 1000 mm 106,00 kg 2-280882
1.265,00 €

�

Spojni okvir
- za mizo 280035
- Velikost mize 1500x1000x200

1600 mm 1100 mm 650 mm 1500 mm 1000 mm 114,00 kg 2-280885
1.195,00 €

�

Spojni okvir
- za mizo 280050
- Velikost mize 1500x1500x200

1580 mm 1490 mm 650 mm 1500 mm 1000 mm 125,00 kg 2-280887
1.279,00 €

�

Spojni okvir
- za mizo 280020
- Velikost mize 2000x1000x200

2100 mm 1100 mm 650 mm 2000 mm 1000 mm 138,00 kg 2-280883
1.290,00 €

�

Spojni okvir
- za mizo 280060
- Velikost mize 2000x1200x200

2100 mm 1200 mm 650 mm 2000 mm 1000 mm 150,00 kg 2-280893
1.339,00 €

�

Spojni okvir
- za mizo 280045
- Velikost mize 2000x2000x200

2100 mm 2100 mm 650 mm 2000 mm 2000 mm 164,00 kg 2-280889
1.615,00 €

�

Spojni okvir
- za mizo 280030
- Velikost mize 2400x1200x200

2380 mm 1180 mm 650 mm 2000 mm 1000 mm 150,00 kg 2-280884
1.360,00 €

�

Spojni okvir
- za mizo 280040
- Velikost mize 3000x1500x200

3090 mm 1590 mm 650 mm 3000 mm 1500 mm 231,00 kg 2-280886
1.700,00 €

�

Spojni okvir
- za mizo 280055
- Velikost mize 4000x2000x200

4050 mm 2060 mm 650 mm 4000 mm 2000 mm 305,00 kg 2-280888
2.295,00 €

�

Nadaljne velikosti po povpraševanju
·

�

Nožna plošča
- 50 mm fino nastavljive s skalo
- M24x1,5 navoj za finonastavljanje
- za spojni okvir

130 mm 90 mm 1,00 kg 2-280855.X
30,00 €

�

V slučaju odstopanja od standardov so možni dodatni pogoji.

� = Artikel se izdeluje na skladišče ; � = Artikel se izdeluje po naročilu; Pojasnilo poglejte Stran 84
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Spojni okvir z varovalnim valjčkom / z vrtljivim vencem

Opis:

Za prilagodljivo premikanje in pozicioniranje 
spojnega okvira na tirnem sistemu so na razpolago 
različna kolesa za različne tipe tirnic.
Uporaba kvadratnih cevi pri snovanju spojnih 
okvirjev zagotavlja stabilnost in visoko kakovost.

Spojni okvir z valjčnim vložkom se uporablja v 
kombinaciji z okroglo tirnico. Spojni okvir pritrdimo 
z zaporo.

Spojni okvir z vrtljivim vencem se uporablja v 
kombinaciji z podporno temeljno tirnico. Spojni 
okvir se pritrjuje z pozicionirnim sornikom.

Za spajanje miz s spojnimi okvirji potrebujemo 
sornik z imbusom kratke izvedbe 
(Artikel št. 280528). Potrebni sorniki niso v 
pošiljki in jih je potrebno naročiti posebej.

SPOJNI OKVIR

Z VAROVALNIM VALJČKOM

SPOJNI OKVIR

Z VRTLJIVIM VENCEM
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SPOJNI OKVIR (G) ZA

OKROGLA TIRNICA (C)

SPOJNI OKVIR (H) ZA

PODPORNA IN TEMELJNA TIRNICA Z INTEGRIRANO OKROGLO TIRNICO (D)

Kolo: Dolžina: (a) Širina: (b) Višina: (c) Dolžina: (a1) Širina: (b1) Teža: Artikel št.

Spojni okvir z varovalnim valjčkom
- za mizo 280020
- Velikost mize 2000x1000x200

4 2100 mm 1100 mm 650 mm 2000 mm 1000 mm 138,00 kg 2-280883.2
2.335,00 €

�

Spojni okvir z varovalnim valjčkom
- za mizo 280030
- Velikost mize 2400x1200x200

4 2380 mm 1180 mm 650 mm 2000 mm 1000 mm 150,00 kg 2-280884.2
2.400,00 €

�

Spojni okvir z varovalnim valjčkom
- za mizo 280040
- Velikost mize 3000x1500x200

6 3090 mm 1590 mm 650 mm 3000 mm 1500 mm 231,00 kg 2-280886.2
3.115,00 €

�

Nadaljne velikosti po povpraševanju
·

�

V slučaju odstopanja od standardov so možni dodatni pogoji.

Kolo: Dolžina: (a) Širina: (b) Višina: (c) Dolžina: (a1) Širina: (b1) Teža: Artikel št.

Spojni okvir z vrtljivim vencem
- za mizo 280020
- Velikost mize 2000x1000x200

4 2100 mm 1100 mm 650 mm 2000 mm 1000 mm 138,00 kg 2-280883.3
1.945,00 €

�

Spojni okvir z vrtljivim vencem
- za mizo 280030
- Velikost mize 2400x1200x200

4 2380 mm 1180 mm 650 mm 2000 mm 1000 mm 150,00 kg 2-280884.3
2.009,00 €

�

Spojni okvir z vrtljivim vencem
- za mizo 280040
- Velikost mize 3000x1500x200

6 3090 mm 1590 mm 650 mm 3000 mm 1500 mm 231,00 kg 2-280886.3
2.689,00 €

�

Nadaljne velikosti po povpraševanju
·

�

V slučaju odstopanja od standardov so možni dodatni pogoji.

� = Artikel se izdeluje na skladišče ; � = Artikel se izdeluje po naročilu; Pojasnilo poglejte Stran 84

� = Artikel se izdeluje na skladišče ; � = Artikel se izdeluje po naročilu; Pojasnilo poglejte Stran 84
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Noga za U-profil - pregled

NOGA ZA KOTNIK U-OBLIKE
OSNOVNA

NOGA ZA KOTNIK U-OBLIKE
S KOLESOM

NOGA ZA KOTNIK U-OBLIKE
Z VALJČKI

ZA TIRNICO ZA TIRNICO TIP A / B / D ZA TIRNIČNO OPCIJO A 
NADTALNO

ZA TIRNICO TIP D

A = Podporna in temeljna tirnica
B = Podporna in temeljna tirnica XL
D = Podpora in temeljna tirnica z integrirano okroglo tirnico

A = Podporna in temeljna tirnica Nadtalna D = Podpora in temeljna tirnica z integrirano okroglo tirnico

PREKUCNI MEHANIZEM brez prekucnega mehanizma*1
enostavno pozicioniranje ni dovoljeno

vključeno prekucni mehanizem*2 vključeno prekucni mehanizem*2

NOSILNOST 2 toni po nogi maksimalna statična obremenitev po nogi 2 ton maksimalna statična obremenitev po nogi 2 ton

PRITRDITEV /
SPROSTITEV

2x sornik
npr. 280510 po nogi za kotnik U-oblike

2x sornik dolgi
npr. 280512 po nogi za kotnik U-oblike s kolesom

1x sornik
npr. 280510 po nogi za kotnik U-oblike z valjčkom

IZVEDBE glej stran 379 glej stran 381 glej stran 383

*1 Potrebna zaščita z dvigalom ali kako drugo dvižno opremo.  
*2 Varovanje nagibanja je razvito za gibanje brez bremena. Maksimalna višina 850 mm.

I K



377

TIRNI SISTEM

NOGA ZA KOTNIK U-OBLIKE
OSNOVNA

NOGA ZA KOTNIK U-OBLIKE
S KOLESOM

NOGA ZA KOTNIK U-OBLIKE
Z VALJČKI

ZA TIRNICO ZA TIRNICO TIP A / B / D ZA TIRNIČNO OPCIJO A 
NADTALNO

ZA TIRNICO TIP D

A = Podporna in temeljna tirnica
B = Podporna in temeljna tirnica XL
D = Podpora in temeljna tirnica z integrirano okroglo tirnico

A = Podporna in temeljna tirnica Nadtalna D = Podpora in temeljna tirnica z integrirano okroglo tirnico

PREKUCNI MEHANIZEM brez prekucnega mehanizma*1
enostavno pozicioniranje ni dovoljeno

vključeno prekucni mehanizem*2 vključeno prekucni mehanizem*2

NOSILNOST 2 toni po nogi maksimalna statična obremenitev po nogi 2 ton maksimalna statična obremenitev po nogi 2 ton

PRITRDITEV /
SPROSTITEV

2x sornik
npr. 280510 po nogi za kotnik U-oblike

2x sornik dolgi
npr. 280512 po nogi za kotnik U-oblike s kolesom

1x sornik
npr. 280510 po nogi za kotnik U-oblike z valjčkom

IZVEDBE glej stran 379 glej stran 381 glej stran 383

L
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Noga za kotnik U-oblike osnovna

Opis:

Ta noga povezuje U-profile s tirnim sistemom.
Zaradi povezave U-profila oz. distančnika in 
tirnega sistema nastane veliko število oblikovnih 
variacij. Zaradi pritrditve noge s sorniki na osnovni 
tirnici je mogoča hitra menjava položaja in 
natančna označitev, s tem pa lahko tudi učinkovito 
strukturiramo kompleksna delovna zaporedja.

Distančnik (Artikel št. 280373) je lahko spojen z 
nogo za kotnike U-profila s spojnim sornikom 100 
mm (Artikel št. 280562).

NOGA ZA KOTNIK U-OBLIKE

OSNOVNA 190

NOGA ZA KOTNIK U-OBLIKE

OSNOVNA 390
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NOGA ZA KOTNIK U-OBLIKE (I) ZA

PODPORNA IN TEMELJNA TIRNICA (A)

NOGA ZA KOTNIK U-OBLIKE (I) ZA

PODPORNA IN TEMELJNA TIRNICA XL (B)

NOGA ZA KOTNIK U-OBLIKE (I) ZA

PODPORNA IN TEMELJNA TIRNICA Z INTEGRIRANO OKROGLO TIRNICO (D)

280371 280371.1 280371.2 280371.3 280371.4 280373

280371.6 280371.7 280371.8 280371.9 280371.10

Dolžina: (a) Širina: (b) Višina: (c) Ø: (o) Teža: Artikel št.

Osnovna noga 190x200
- za kotnike U-oblike 190 mm 130 mm 200 mm 10,30 kg 2-280371

259,00 €
�

Osnovna noga 190x300
- za kotnike U-oblike 190 mm 130 mm 300 mm 12,10 kg 2-280371.1

275,00 €
�

Osnovna noga 190x400
- za kotnike U-oblike 190 mm 130 mm 400 mm 13,90 kg 2-280371.2

299,00 €
�

Osnovna noga 190x500
- za kotnike U-oblike 190 mm 130 mm 500 mm 15,70 kg 2-280371.3

320,00 €
�

Osnovna noga 190x650
- za kotnike U-oblike 190 mm 130 mm 650 mm 18,60 kg 2-280371.4

345,00 €
�

Distančnik 50 mm
- za kotnike U-oblike 190 mm 100 mm 50 mm 28 mm 6,70 kg 2-280373

36,00 €
�

Osnovna noga 390x200
- za kotnike U-oblike 390 mm 130 mm 200 mm 20,40 kg 2-280371.6

439,00 €
�

Osnovna noga 390x300
- za kotnike U-oblike 390 mm 130 mm 300 mm 23,70 kg 2-280371.7

469,00 €
�

Osnovna noga 390x400
- za kotnike U-oblike 390 mm 130 mm 400 mm 27,10 kg 2-280371.8

505,00 €
�

Osnovna noga 390x500
- za kotnike U-oblike 390 mm 130 mm 500 mm 30,40 kg 2-280371.9

539,00 €
�

Osnovna noga 390x650
- za kotnike U-oblike 390 mm 130 mm 650 mm 35,60 kg 2-280371.10

569,00 €
�

Nadaljne velikosti po povpraševanju
·

�

� = Artikel se izdeluje na skladišče ; � = Artikel se izdeluje po naročilu; Pojasnilo poglejte Stran 84
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Noga za kotnik U-oblike s kolesom

Opis:

Noga za kotnik U-oblike spaja kotnik s nadtalno 
temeljno tirnico. Zaradi kolesa je kotnik prosto gibljiv 
pa tirnem sistemu. Noga s kolesom je dodatno 
opremljena s prekucnim varovalom, kar zagotavlja 
varno vodenje pa tirnicah. Željeni delovni položaj 
fiksiramo s pritrditvijo noge na tirnice s sorniki.

Z nogami za U-kotnik s kolesom lahko tudi 
Siegmund mize prilagodljivo pozicioniramo na 
podlago in nadtalne tirnice (A). Ustrezne mize po 
povpraševanju.

NOGA ZA KOTNIK U-OBLIKE

S KOLESOM 198

NOGA ZA KOTNIK U-OBLIKE

S KOLESOM 398
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NOGA ZA KOTNIK U-OBLIKE (K) ZA

PODPORNA IN TEMELJNA TIRNICA NADTALNA (A)

28002756 28002757 28002758 28002759 28002760

28004134 28004257 28004135 28004258 28004136

Dolžina: (a) Širina: (b) Višina: (c) Teža: Artikel št.

Noga s kolesom 198x200
- za kotnike U-oblike 198 mm 175 mm 200 mm 17,00 kg 2-28002756

610,00 €
�

Noga s kolesom 198x300
- za kotnike U-oblike 198 mm 175 mm 300 mm 19,10 kg 2-28002757

639,00 €
�

Noga s kolesom 198x400
- za kotnike U-oblike 198 mm 175 mm 400 mm 21,20 kg 2-28002758

638,00 €
�

Noga s kolesom 198x500
- za kotnike U-oblike 198 mm 175 mm 500 mm 23,30 kg 2-28002759

670,00 €
�

Noga s kolesom 198x650
- za kotnike U-oblike 198 mm 175 mm 650 mm 26,50 kg 2-28002760

729,00 €
�

Noga s kolesom 398x200
- za kotnike U-oblike 398 mm 175 mm 200 mm 33,60 kg 2-28004134

679,00 €
�

Noga s kolesom 398x300
- za kotnike U-oblike 398 mm 175 mm 300 mm 37,20 kg 2-28004257

710,00 €
�

Noga s kolesom 398x400
- za kotnike U-oblike 398 mm 175 mm 400 mm 40,90 kg 2-28004135

745,00 €
�

Noga s kolesom 398x500
- za kotnike U-oblike 398 mm 175 mm 500 mm 44,60 kg 2-28004258

775,00 €
�

Noga s kolesom 398x650
- za kotnike U-oblike 398 mm 175 mm 650 mm 50,40 kg 2-28004136

810,00 €
�

Nadaljne velikosti po povpraševanju
·

�

� = Artikel se izdeluje na skladišče ; � = Artikel se izdeluje po naročilu; Pojasnilo poglejte Stran 84
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Noga za kotnik U-oblike z valjčki

Opis:

Noga za kotnike U-oblike z valjčnim vložkom spaja 
kotnik s podporno temeljno tirnico z integrirano 
okrodlo tirnico. Zaradi kolesa je kotnik prosto gibljiv 
pa tirnicah. Noga z valjčnim vložkom je dodatno 
opremljena z prekucnim varovalom, kar omogoča 
varno vodenje po tirnicah. Željen delovni položaj 
fiksiramo tako da nogo pritrdimo s sornikom.

NOGA ZA KOTNIK U-OBLIKE

Z VALJČKI 190

NOGA ZA KOTNIK U-OBLIKE

Z VALJČKI 390
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NOGA ZA KOTNIK U-OBLIKE (L) ZA

PODPORNA IN TEMELJNA TIRNICA Z INTEGRIRANO OKROGLO TIRNICO (D)

280372 280372.1 280372.2 280372.3 280372.4

280372.6 280372.7 280372.8 280372.9 280372.10

Dolžina: (a) Širina: (b) Višina: (c) Teža: Artikel št.

Noga z vstavljenim valjčkom 190x200
- za kotnike U-oblike 190 mm 186 mm 200 mm 15,30 kg 2-280372

610,00 €
�

Noga z vstavljenim valjčkom 190x300
- za kotnike U-oblike 190 mm 186 mm 300 mm 17,40 kg 2-280372.1

639,00 €
�

Noga z vstavljenim valjčkom 190x400
- za kotnike U-oblike 190 mm 186 mm 400 mm 19,40 kg 2-280372.2

638,00 €
�

Noga z vstavljenim valjčkom 190x500
- za kotnike U-oblike 190 mm 186 mm 500 mm 21,50 kg 2-280372.3

670,00 €
�

Noga z vstavljenim valjčkom 190x650
- za kotnike U-oblike 190 mm 186 mm 650 mm 24,70 kg 2-280372.4

729,00 €
�

Noga z vstavljenim valjčkom 390x200
- za kotnike U-oblike 390 mm 186 mm 200 mm 32,30 kg 2-280372.6

679,00 €
�

Noga z vstavljenim valjčkom 390x300
- za kotnike U-oblike 390 mm 186 mm 300 mm 35,90 kg 2-280372.7

710,00 €
�

Noga z vstavljenim valjčkom 390x400
- za kotnike U-oblike 390 mm 186 mm 400 mm 39,50 kg 2-280372.8

745,00 €
�

Noga z vstavljenim valjčkom 390x500
- za kotnike U-oblike 390 mm 186 mm 500 mm 43,10 kg 2-280372.9

775,00 €
�

Noga z vstavljenim valjčkom 390x650
- za kotnike U-oblike 390 mm 186 mm 650 mm 48,90 kg 2-280372.10

810,00 €
�

Nadaljne velikosti po povpraševanju
·

�

� = Artikel se izdeluje na skladišče ; � = Artikel se izdeluje po naročilu; Pojasnilo poglejte Stran 84
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TIPI

PODPORNA IN TEMELJNA TIRNICA

TALNA NADTALNA

PODPORNA IN 
TEMELJNA TIRNICA XL

TALNA + NADTALNA

OKROGLA TIRNICA

(priporočila povezana s 
podporno in temeljno tirnico 

nadtalno ali talno)

PODPORNA IN 
TEMELJNA TIRNICA

Z INTEGRIRANO 
OKROGLO TIRNICO

kompatibilno
nekompatibilno

A B C D

� =
� =
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kompatibilno
nekompatibilno

 Od svetovanja do implementacije

IMATE VELIK PROJEKT IN POTREBUJETE PODPORO PRI REALIZACIJI?

Individualno svetovanje 
naših ekspertov

Individualne rešitve

Najvišja kakovost 
posamičnih delov

Montažni servis
za vaše tirne sisteme

Veselimo se da lahko vaš 
projekt rešimo z vami!

>

>

>

>

>
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Vpenjanje velikih komponent enostavno in natančno
Da bi bili v vedno naraščajočem izzivu in vedno za korak pred konkurenco glede 
prilagodljivosti in natančnosti smo za vas razvili specialen platformni sistem. 
Lahko se sestavlja v strukturirana in natančna delovna mesta poljubne velikosti. 
V procesu instalacije je natančno sestavljeno z uporabo 3D laserske tehnologije. 
Pridobljen delovni prostor je opremljen z mrežo linijsko razvrščenih izvrtin, 
ki omogoča delo z velikimi, težkimi komponentami. Siegmundove vpenjalne 
naprave ponujajo številne vpenjalne možnosti in vam pokrivajo vse vaše izzive 
prihodnosti.

Platforme so lahko instalirane podtalno kakor tudi nadtalno. Za pridobitev več 
delovnega prostora lahko platformni sistem poljubno povečujemo.
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MODULARNI SISTEM
razširljivo kadarkoli

PLATFORMA OBLIKOVANA PO MERI
prirejena kupcu

PRILAGODLJIVO POZICIONIRANJE
pozicioniranje komponent v treh dimenzijah
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Pregled tipov platform

MIZE Z NOGAMI
NADTALNA

MIZE Z NASTAVLJIVIMI NOGAMI
NADTALNA

PLOŠČE
NADTALNA

PLOŠČE
TALNA

NAČIN INSTALACIJE Nadtalna Nadtalna Nadtalna Talna

PREDNOSTI

• strukturiran delovni prostor s številnimi vpenjalnimi opcijami
• dimenzijsko natančno pozicioniranje vpenjalnih elementov
• enostavno razširljivo s sistemskimi mizami

• strukturiran delovni prostor s številnimi vpenjalnimi opcijami
• dimenzijsko natančno pozicioniranje vpenjalnih elementov
• robustne noge mize so nastavljive zgoraj
• noge mize lahko sidramo v tla

• strukturiran delovni prostor s številnimi vpenjalnimi opcijami
• dimenzijsko natančno pozicioniranje vpenjalnih elementov
• cenejša rešitev

• strukturiran delovni prostor s številnimi vpenjalnimi opcijami
• dimenzijsko natančno pozicioniranje vpenjalnih elementov
• ekstremno visoka stabilnost je zagotovljena z zalivanjem po montaži
• priporočeno za zelo visoke obremenitve zaradi ekstremne stabilnosti

PRIPOROČELO 
DIMENZIJE MIZE/
DIMENZIJE PLOŠČE

2000x1000 mm do 4000x2000 mm 2000x1000 mm do 4000x2000 mm 2000x1000 mm do 3000x1500 mm 2000x1000 mm do 3000x1500 mm

VIŠINA Višina stranice 100-200 mm Višina stranice 100-200 mm Debelina plošče ≥ 40 mm Debelina plošče ≥ 40 mm

VIŠINA PLATFORME Višina stranice mize + višina nog mize 100-800 mm + 
območje nastavljanja

Višina stranice mize + območje nastavljanja 50-100 mm Debelina plošče + območje nastavljanja 0-40 mm na nivoju tal

VPENJALNI ELEMENTI vsi SIegmund vpenjalni elementi vsi SIegmund vpenjalni elementi vsi SIegmund vpenjalni elementi vsi SIegmund vpenjalni elementi

MREŽA 100 mm mreža ali
posebna oprema glej stran 399

100 mm mreža ali
posebna oprema glej stran 399

100 mm mreža ali
posebna oprema glej stran 401

100 mm mreža ali
posebna oprema glej stran 401

IZVEDBE glej stran 398 glej stran 398 glej stran 400 glej stran 400

Možno je tudi z drugimi premeri izvrtin (npr. 16 mm) in navojev (npr. M8).

A B
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MIZE Z NOGAMI
NADTALNA

MIZE Z NASTAVLJIVIMI NOGAMI
NADTALNA

PLOŠČE
NADTALNA

PLOŠČE
TALNA

NAČIN INSTALACIJE Nadtalna Nadtalna Nadtalna Talna

PREDNOSTI

• strukturiran delovni prostor s številnimi vpenjalnimi opcijami
• dimenzijsko natančno pozicioniranje vpenjalnih elementov
• enostavno razširljivo s sistemskimi mizami

• strukturiran delovni prostor s številnimi vpenjalnimi opcijami
• dimenzijsko natančno pozicioniranje vpenjalnih elementov
• robustne noge mize so nastavljive zgoraj
• noge mize lahko sidramo v tla

• strukturiran delovni prostor s številnimi vpenjalnimi opcijami
• dimenzijsko natančno pozicioniranje vpenjalnih elementov
• cenejša rešitev

• strukturiran delovni prostor s številnimi vpenjalnimi opcijami
• dimenzijsko natančno pozicioniranje vpenjalnih elementov
• ekstremno visoka stabilnost je zagotovljena z zalivanjem po montaži
• priporočeno za zelo visoke obremenitve zaradi ekstremne stabilnosti

PRIPOROČELO 
DIMENZIJE MIZE/
DIMENZIJE PLOŠČE

2000x1000 mm do 4000x2000 mm 2000x1000 mm do 4000x2000 mm 2000x1000 mm do 3000x1500 mm 2000x1000 mm do 3000x1500 mm

VIŠINA Višina stranice 100-200 mm Višina stranice 100-200 mm Debelina plošče ≥ 40 mm Debelina plošče ≥ 40 mm

VIŠINA PLATFORME Višina stranice mize + višina nog mize 100-800 mm + 
območje nastavljanja

Višina stranice mize + območje nastavljanja 50-100 mm Debelina plošče + območje nastavljanja 0-40 mm na nivoju tal

VPENJALNI ELEMENTI vsi SIegmund vpenjalni elementi vsi SIegmund vpenjalni elementi vsi SIegmund vpenjalni elementi vsi SIegmund vpenjalni elementi

MREŽA 100 mm mreža ali
posebna oprema glej stran 399

100 mm mreža ali
posebna oprema glej stran 399

100 mm mreža ali
posebna oprema glej stran 401

100 mm mreža ali
posebna oprema glej stran 401

IZVEDBE glej stran 398 glej stran 398 glej stran 400 glej stran 400

Možno je tudi z drugimi premeri izvrtin (npr. 16 mm) in navojev (npr. M8).

C D
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Primerjava platform

MIZE

NADTALNA

NOGE MIZ

Pri Platforma A so uporabljene noge 
Siegmund serije.

Priporočamo višino nog mize od 
100 do max. 800 mm.

Nadaljne višine nog mize po 
povpraševanju.

SPAJANJE MIZE

Mize so medsebojno spojene s spojnimi sorniki 
(Art. št. 280560.N).

JEKLENI POKROVI ZGORAJ

Zaradi varnosti in preprečevanja nabiranja 
umazanije lahko luknje zapremo s jeklenimi 
pokrovi (Art. št. 280238.1, 280238.2).

A

A A A+B
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MIZE

NADTALNA

VIŠINSKA NASTAVLJIVOST

Montažna izvrtina omogoča enostaven dostop 
do osnovne plošče, kjer je noga platforme 
pritrjena.

Višina se lahko natančno nastavi z uporabo 
specialnih orodij.

JEKLENI POKROV
ZA NASTAVLJANJE NOG
zaradi varnosti in preprečitve nabiranja 
umazanije, priporočamo tesnenje montažnih 
izvrtin z jeklenimi pokrovi (Art. št. 28002673).

B
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Primerjava platform

PLOŠČE

NADTALNA

TALNO SIDRANJE

Platforma C je prilagojena s specialnimi 
navojnimi luknjami z uporabo navojnih zatičev.

 Za talno sidranje namestimo sidrne sornike 
med tla in platformo.

INSTALACIJA

S pomočjo simetrično namešče možnosti 
nastavljanja dosegamo dimenzijsko natančno 
ploskovnost.

JEKLENI POKROVI ZGORAJ

Zaradi varnosti in preprečevanja nabiranja 
umazanije lahko luknje zapremo s jeklenimi 
pokrovi (Art. št. 280238.1, 280238.2).

C
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PLOŠČE

TALNA

JEKLEN POKROV ZGORAJ + SPODAJ

Za zaščito pred umazanijo lahko 
izvrtine zapremo z zaščitnimi pokrovi 
(Art. št. 280238.1, 280238.2).

Zaščitni pokrovi so neobhodni na tleh 
(Art. št. 280239).

Proti zalitju so potrebni posebni zaščitni 
pokrovi (Art. št. 28002673).

Zaščitni pokrov (Art. št. 280239)

Platforma

Zalitje

Tla

D

D D

E-E
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Mize

Opis:

S spajanjem specialno narejenih miz za platformne 
sisteme lahko dobimo velike delovne površine. 
Postavitev naredimo natančno z uporabo sodobnih 
3D merilnih sistemov. Na tak način dobimo ravno 
delovno platformo, ki prihaja z nadgradljivo mrežo 
linijsko razporejenih lukenj. Mize lahko spajamo s 
spojnimi sorniki ali specialnimi orodji, ki so vključena 
pri dobavi. Natančno poravnano platformno 
področje vam ponuja strukturirano delovno mesto 
z številnimi vpenjalnimi možnostmi in dovoljuje 
natančno pozicioniranje. Platformni sistem omogoča 
delo z velikimi in težkimi komponentami. Pri tem 
imamo znatno povečanje učinkovitosti.

F

E
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Specialna oprema

Primer za
Diagonalna mreža

Doplačilo za 
diagonalni raster

(glej stran 82)

Doplačilo za 
50 mm raster

(glej stran 82)

Doplačilo za 
diagonalni raster M8 / M12 / M16 navoj

(glej stran 82)

Dolžina: (a) Širina: (b) Višina: (c) Teža: Platformni sistem - 
Mize Orodno jeklo

Platformni sistem - 
Mize Jeklo S355J2+N

Miza 8.7 -  2000x1000x200 plazmanitriran
brez nog 2000 mm 1000 mm 125-200 mm cca. 770 kg 2-PT280020.X7

4.211,00 €
�

2-PT280020.P
3.827,00 €

�

Miza 8.7 -  2400x1200x200 plazmanitriran
brez nog 2400 mm 1200 mm 125-200 mm cca. 1075 kg 2-PT280030.X7

5.448,00 €
�

2-PT280030.P
4.953,00 €

�

Miza 8.7 -  3000x1500x200 plazmanitriran
brez nog 3000 mm 1500 mm 125-200 mm cca. 1550 kg 2-PT280040.X7

7.916,00 €
�

2-PT280040.P
7.196,00 €

�

Miza 8.7 -  4000x2000x200 plazmanitriran
brez nog 4000 mm 2000 mm 125-200 mm cca. 2700 kg 2-PT280055.X7

12.282,00 €
�

2-PT280055.P
11.166,00 €

�

Ostale velikosti in višine dobavljive po povpraševanju 
(minimalna priporočljiva višina 125 mm) ·

�

Proizvodnja v skladu z zahtevami stranke (pripomočki in montažna orodja so vračunana)  
Orientacijska cena (v odvisnosti od količine in konstrukcijske višine je cena lahko nižja ali višja)  
Instalacija ni vključena v ceno, Siegmund jo lahko izvede

� = Artikel se izdeluje na skladišče ; � = Artikel se izdeluje po naročilu; Pojasnilo poglejte Stran 84
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Plošče

Opis:

S spajanjem posebno izdelanih zgornjih ploskev 
miz za platformne sisteme lahko pridobimo veliko 
delovno površino. Za montažo potrebujemo 
kontrolo s sodobnimi 3D laserskimi sistemi. Na tak 
način dobimo ravnodelovno platformo, ki prihaja 
z nadgradljivo mrežo linijskih izvrtin. Za še večjo 
stabilnost lahko mize zalijemo v tla in uporabljamo 
kot talno delovno površino. Natančno postavljena 
platforma predstavlja strukturiran delovni prostor 
z številnimi vpenjalnimi možnostmi in natančnim 
pozicioniranjem. Platforma omogoča delo z velikimi 
in težkimi deli. S tem je delovna učinkovitost znatno 
povečana.

H
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Specialna oprema

Primer za
50 mm mreža

Doplačilo za 
diagonalni raster

(glej stran 82)

Doplačilo za 
50 mm raster

(glej stran 82)

Doplačilo za 
diagonalni raster M8 / M12 / M16 
navoj

(glej stran 82)

Dolžina: (a) Širina: (b) Višina: (c) Platformni sistem - 
Plošče Jeklo S355J2+N

Plošča 750 - 2000x1000x40
brez nog 2000 mm 1000 mm 40 mm 2-PP280020

2.013,00 €
�

Plošča 750 - 2400x1200x40
brez nog 2400 mm 1200 mm 40 mm 2-PP280030

2.777,00 €
�

Plošča 750 - 3000x1500x40
brez nog 3000 mm 1500 mm 40 mm 2-PP280040

3.360,00 €
�

Ostale velikosti in višine dobavljive po povpraševanju ·
�

Proizvodnja v skladu z zahtevami stranke (pripomočki in montažna orodja so vračunana)  
Orientacijska cena (v odvisnosti od količine in konstrukcijske višine je cena lahko nižja ali višja)  
Instalacija ni vključena v ceno, Siegmund jo lahko izvede

� = Artikel se izdeluje na skladišče ; � = Artikel se izdeluje po naročilu; Pojasnilo poglejte Stran 84
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Pribor

280856.XS

280239

28002672

280238.1.10 28002673

Dolžina: (a) Širina: (b) Višina: (c) Ø: (o) Teža: Artikel št.

Jekleni pokrov / 10 kosov
- poliran
- zaščita pred umazanijo za izvrtine
- 10 kosov / 1 m tirnice

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

�

Jekleni pokrov za montirno izvrtino
- za varovanje montažnih izvrtin (prilagoditev nog) 25 mm 63 mm 0,45 kg 2-28002673

36,00 €
�

Plastični pokrov / 10 kosov
- za podporno in temeljno tirnico
- potrebno za podtalno instalacijo
- 10 kosov / 1 m tirnice

17 mm 42 mm 0,08 kg 2-280239.10
6,00 €

�

Noga za platformni sistem
- Dolžina navoja 100 mm 130 mm 100 mm 1,60 kg 2-28002672

115,00 €
�

Noga osnovne opreme posebna višina najmanj 150 mm
- 50 mm fino nastavljive s skalo 90 mm 90 mm 2-280856.XS

·
�

� = Artikel se izdeluje na skladišče ; � = Artikel se izdeluje po naročilu; Pojasnilo poglejte Stran 84
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Slika: Jekleni pokrov za izvrtine Slika: Jekleni pokrov v irvrtini Slika: Odstanitev jeklenega pokrova z magnetnim 
vpenjalnim sornikom

Slika: Montažna izvrtina za nastavljanje in pritrditev 
nog za platformni sistem B

Slika: Zapiranje montažne uzvrtine z jeklenim 
pokrovom za platformni sistem B

Slika: Uporaba plastične kape

Slika: Noge za platformni sistem B Slika: Noge za platformni sistem B Slika: Noga za platformni sistem A
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 Od svetovanja do implementacije

 IMATE VELIK PROJEKT IN POTREBUJETE 
PODPORO PRI REALIZACIJI?

Individualno svetovanje 
naših ekspertov

Individualne 
rešitve

Najvišja kakovost 
posamičnih delov

Montažni 
servis

Veselimo se da lahko vaš 
projekt rešimo z vami!

>

>

>

>

>


