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Ściski spawalnicze standard
system 16

ŚCISK SPAWALNICZY standard
nr. kat. SC-016-S0210

78

A

Ścisk spawalniczy wykonany jest ze stali jakościowej ciągnionej.
Prowadnica z krawędziami fazowanymi.
Za pomocą ścisku możemy wykonać szybkie a zarazem dokładne
mocowanie różnych elementów. Dużą zaletą ścisku jest szybka
jego regulacja za pomocą pokrętła oraz łatwy demontaż.
Oferujemy różne długości prowadnicy poziomej i pionowej.
Pryzmy wykonywane są z różnych materiałów.
Przeznaczone są do stołów spawalniczych w systemie otworów fi 16.

B

Śruba
Tr
12x3
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Prowadnica Prowadnica
pozioma
pionowa
20x10

20x10

Wymiar
A
200mm

Wymiar B

Max siła
mocowania
[daN]

Mas
a
[kg]

Nr katalogowy

35-125mm

250

1

SC-016-S0210

Elementy zamienne:
Śruba z rączką drewnianą. Gwint 12x3mm, długość rączki 180mm.

S.C.-016-ŚR-Tr12x3

Prowadnica pionowa o standardowej długości 200mm.
Oferujemy różne długości na zamówienie klienta.

S.C.-016-PP-200mm

Prowadnica pozioma o standardowej długości 150mm.
Oferujemy różne długości na zamówienie klienta.

S.C.-016-PT- 150mm

Łącznik staliwny 35x30mm.
S.C.-016-KO 35-30mm

Pryzma do ścisków spawalniczych, średnica 25mm.
Wykonywana w trzech rodzajach materiału: stal, aluminium, poliamid.
S.C.-016-PR 25-13mm
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Ściski spawalnicze obrotowe standard
system 16

ŚCISK SPAWALNICZY OBROTOWY standard
nr. kat. SC-016-S0230

A

3600

Ścisk spawalniczy wykonany jest ze stali jakościowej ciągnionej.
Prowadnica z krawędziami fazowanymi.
Rączka ze śrubą ma możliwość obrotu w zakresie 0-360 stopni.
Za pomocą ścisku możemy wykonać szybkie a zarazem dokładne
mocowanie różnych elementów. Dużą zaletą ścisku jest szybka
jego regulacja za pomocą pokrętła oraz łatwy demontaż.
Oferujemy różne długości prowadnicy poziomej i pionowej.
Ścisk obrotowy przeznaczony jest do stołów spawalniczych
w systemie otworów fi 16.

Śruba
Tr
12x3
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Prowadnica Wymiar
pionowa
A
20x13

200mm

Max siła
mocowania
[daN]

Masa
Ca
[kg]

Nr katalogowy

250

1

SC-016-S0230

Elementy zamienne:

Śruba z rączką drewnianą. Gwint Tr 12x3mm, długość rączki 195mm.

S.C.-016-ŚR Tr12x3

Prowadnica pionowa o standardowej długości 200mm.
Oferujemy różne długości na zamówienie klienta.

S.C.-016-PP-200mm-M

Łącznik staliwny 43mmx20mm.

S.C.-016-KO 43x20mm

Pryzma do ścisków spawalniczych, średnica 25mm.

S.C.-016-PR 25-13mm
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Ściski spawalnicze standard
system 28

ŚCISK SPAWALNICZY standard
nr. kat. SC-028-S0310

110

A

Ścisk spawalniczy wykonany jest ze stali jakościowej ciągnionej.
Prowadnica z krawędziami fazowanymi.
Za pomocą ścisku możemy wykonać szybkie a zarazem dokładne
mocowanie różnych elementów. Dużą zaletą ścisku jest szybka
jego regulacja za pomocą pokrętła oraz łatwy demontaż.
Oferujemy różne długości prowadnicy poziomej i pionowej.
Wymienialne pryzmy wykonywane są z różnych materiałów takich jak:
stal, poliamid, aluminium. Ściski przeznaczone są do stołów spawalniczych
w systemie otworów fi 28.

B

Śruba
Tr
20x4

28

Prowadnica Prowadnica Wymiar
pozioma
pionowa
A
30x10

30x10

300mm

Wymiar B
50-165mm

Max siła
mocowani
a
[kN]
5

Masa
Nr katalogowy
Ca [kg]
3

SC-028-S0310

Elementy zamienne:

Śruba z rączką drewnianą. Gwint Tr 20x4mm, długość rączki 245mm.

S.C.-016ŚR Tr20x4mm

Prowadnica pionowa o standardowej długości 310mm.
Oferujemy różne długości na zamówienie klienta.

S.C.-016-PP310mm

Prowadnica pozioma o standardowej długości 200mm.
Oferujemy różne długości na zamówienie klienta.

S.C.-016-PT200mm

Łącznik staliwny 45x40mm.
S.C.-016-KO45x40mm

Pryzma do ścisków spawalniczych, średnica 40mm.

S.C.-016-PR 40-24mm
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Ściski spawalnicze obrotowe standard
system 28

ŚCISK SPAWALNICZY OBROTOWY standard
nr. kat. SC-028-S0330

A

3600

Ścisk spawalniczy obrotowy wykonany jest ze stali jakościowej ciągnionej.
Prowadnica z krawędziami fazowanymi.
Rączka ze śrubą ma możliwość obrotu w zakresie 0-360 stopni.
Za pomocą ścisku możemy wykonać szybkie a zarazem dokładne
mocowanie różnych elementów. Dużą zaletą ścisku jest szybka
jego regulacja za pomocą pokrętła oraz łatwy demontaż.
Oferujemy różne długości prowadnicy poziomej i pionowej.
Ścisk obrotowy przeznaczony jest do stołów spawalniczych
w systemie otworów fi 28.

Śruba
Tr
20x4
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Prowadnica Wymiar
pionowa
A
30x10

300mm

Max siła
mocowania
[kN]

Masa
Ca
[kg]

Nr katalogowy

5

2

SC-028-S0330

Elementy zamienne:
Śruba z rączką drewnianą. Gwint Tr 20x4mm, długość 275mm.

S.C.-016-ŚR Tr20x4

Prowadnica pionowa o standardowej długości 310mm.
Oferujemy różne długości na zamówienie klienta.

S.C.-016-PP310mm-M

Łącznik staliwny 65x30mm.

S.C.-016-KO 65x30mm

Pryzma do ścisków spawalniczych, średnica 40mm.

S.C.-016-PR 40x25mm
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PRYZMY
System 16

Pryzma Duo
Jej zaletą jest kompatybilność z całym systemem 16 oraz ściskami spawalniczymi.
Kąt 120 stopni spełnia funkcję pewnego wsparcia dla mocowanych okrągłych profili.
Dzięki płaskim narożnikom może być stosowana do spawania płaskich elementów.
Pryzma wykonana z poliamidu służy do mocowania materiałów wrażliwych na zarysowania.
średnica

Pryzma Duo czerniona
fi 25mm
Pryzma Duo poliamidowa fi 25mm
Pryzma Duo aluminiowa fi 25mm

wysokość :
19mm

waga kg:
0,04

Nr. kat.
SC-016-PR25/120

19mm
19mm

0,01
0,01

SC-016-PR25/120/P
SC-016-PR25/120/A

Pryzma z gwintem
Jej zaletą jest kompatybilność z całym systemem 16 oraz ściskami spawalniczymi.
Kąt 120 stopni spełnia funkcję pewnego wsparcia dla mocowanych okrągłych profili
o średnicy 120mm. Pryzma wykonana z poliamidu służy do mocowania materiałów
wrażliwych na zarysowania.
średnica
fi 80mm

Pryzma z gwintem czerniona
Pryzma z gwintem poliamidowa fi 80mm
Pryzma z gwintem aluminiowa fi 80mm

wysokość :
30mm

waga kg:
0,77

Nr. kat.
SC-016-PR80/120

30mm
30mm

0,77
0,77

SC-016-PR80/120/P
SC-016-PR80/120/A

Pryzma Vario
Jej zaletą jest kompatybilność z całym systemem 16 oraz ściskami spawalniczymi.
Kąty 90 i 120 stopni pozwalają na mocowanie okrągłych profili o średnicy 80mm
oraz profili prostokątnych pod kątem 45 stopni.
Pryzma wykonana z poliamidu służy do mocowania materiałów wrażliwych na zarysowania.
średnica
fi 50mm

Pryzma Vario czerniona
Pryzma Vario poliamidowa fi 50mm
Pryzma Vario aluminiowa fi 50mm
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wysokość :
20mm

waga kg:
0,21

Nr. kat.
SC-016-PR50-V120

20mm
20mm

0,03
0,07

SC-016-PR50-V120/P
SC-016-PR50-V120/A

PRYZMY
system 28

Pryzma Duo
Jej zaletą jest kompatybilność z całym systemem 28 oraz ściskami spawaliczymi. O-ring zapewnia dokładne
osadzenie pryzmy. Kąt 120 stopni spełnia funkcję pewnego wsparcia dla mocowanych okrągłych profili.
Dzięki płaskim narożnikom może być stosowana do spawania płaskich elementów.
Pryzma wykonana z poliamidu służy do mocowania materiałów wrażliwych na zarysowania.
średnica

Pryzma Duo czerniona
fi 40mm
Pryzma Duo poliamidowa fi 40mm
Pryzma Duo aluminiowa fi 40mm

wysokość :
35mm

waga kg:
0,15

Nr. kat.
SC-028-PR40/120

35mm
35mm

0,02
0,05

SC-028-PR40/120/P
SC-028-PR40/120/A

Pryzma z gwintem
Pryzma fi 60, jej zaletą jest kompatybilność z całym systemem 28 oraz ściskami spawalniczymi. Kąt 120 spełnia
funkcję pewnego wsparcia dla mocowanych okrągłych profili o średnicy do 80mm. Pryzma wykonana z poliamidu
służy do mocowania materiałów wrażliwych na zarysowania.
średnica

Pryzma z gwintem czerniona
fi 60mm
Pryzma z gwintem poliamidowa fi 60mm
Pryzma z gwintem aluminiowa fi 60mm

wysokość :
30mm

waga kg:
0,52

30mm
30mm

0,08
0,18

Nr. kat.
SC-028-PR60/120
SC-028-PR60/120/P
SC-028-PR60/120/A

Pryzma z gwintem
Pryzma fi 120, jej zaletą jest kompatybilność z całym systemem 28 oraz ściskami spawalniczymi. Kąt dwuścienny 157
stopni spełnia funkcję pewnego wsparcia dla mocowanych okrągłych profili o średnicy do 400mm. Pryzma wykonana
z poliamidu służy do mocowania materiałów wrażliwych na zarysowania.
średnica

Pryzma z gwintem czerniona
fi 120mm
Pryzma z gwintem poliamidowa fi 120mm
Pryzma z gwintem aluminiowa fi 120mm

wysokość :
30mm

waga kg:
0,52

30mm
30mm

0,08
0,18

Nr. kat.
SC-028-PR120/157

SC-028-PR120/157/P
SC-028-PR120/157/A

Pryzma Vario
Jej zaletą jest kompatybilność z całym systemem 28 oraz ściskami spawalniczymi.
Kąty 90 i 120 stopni pozwalają na mocowanie okrągłych profili oraz profili prostokątnych pod kątem 45 stopni.
Pryzma wykonana z poliamidu służy do mocowania materiałów wrażliwych na zarysowania.
średnica

Pryzma Vario czerniona fi 50mm
Pryzma Vario poliamidowa fi 50mm
Pryzma Vario aluminiowa fi 50mm

wysokość :
20mm

waga kg:
0,21

20mm
20mm

0,03
0,07

Nr. kat.
SC-028-PR50-V120
SC-028-PR50-V120/P
SC-028-PR50-V120/A

33

34

