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Vynálezy společnosti DEMMELER, 
které se rozšířily do celého světa.
Inovativní standardy ve výrobě svařování určujeme 
již více než 30 let. 

CZ



Navštivte nás na Blechexpo ve 
Stuttgartu (hala 1, stánek 1606). 
Zjistěte víc o profesionální a 
automatizované výrobě svařování 
s naší novinkou COBOT WeldSpace 
4.0® a zjistěte více o široké nabídce 
produktů DEMMELER.

STUTTGART
26. – 29.10.2021

VELETRH 2021

Úvodník

1990
3D svařovací stoly –

originál už více než 30 let

2009
Řada manipulátorů 

Ergonomix M® - specialista na 
ergonomické svářečské práce

1975 Výroba 
otočných naklá-

pěcích stolů

1998 Vývoj a 
výroba první 

robotické arény s 
300 nástroji

2001 Vstup do 
výroby základních 

komponent pro 
obráběcí stroje

2005 Vývoj a 
výroba prvního 
NC rotačního 
překladového 

stolu

2009 Vývoj a 
výroba 

manipulátoru
ERGONOMIX

1990 Vývoj prvních 3D 
pracovních a svařovacích 
stolních systémů na světě

OD ZAČÁTKU -

PRŮKOPNICKÝ DUCH, 
AMBICE A POVĚDOMÍ 
O HODNOTÁCH.
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Náš jubilejní rok. 60 let společnosti DEMMELER.

2021
COBOT WeldSpace 4.0 - 

profesionální řešení automatizace 
svařování COBOT

2010 Vývoj a 
výroba 

karuselových 
rotačních stolů 

2011 Vývoj a 
výroba 

manipulátoru
ROBOTIX

2012 Vývoj a 
výroba upínacího 

čepu PPS

2013 Vývoj a 
výroba soustruž-
nických jednotek 

do 25 t

2014 Vývoj a 
výroba otočných 
stolů se systémy 

výměny palet

2015 Vývoj a výroba 
3D systému svařo-

vacího stolu D22

2017 Vývoj a výroba 
otočných stolů s 
přímým pohonem

2020 Nový vývoj a výroba 
COBOT WeldSpace 4.0 ® - 

svařovací buňka pro 
automatické svařování

V roce 1961, ve věku 19, založil Ludwig Demmeler společnost v garáži. S nápady, odvahou a velkým nasazením se společnost úspěšně vyvíjela až do dnešního dne. 
Ludwig Demmeler obdržel v roce 2014 Spolkový kříž za zásluhy Spolkové republiky Německo za svůj podnikatelský úspěch a za skvělou dobrovolnou práci krajského 
mistra řemesla. Od roku 1990 pracuje ve společnosti Johannes Demmeler, který je druhou generací. Od roku 2001 je zodpovědný za úspěch skupiny v pozici generálního 
ředitele.

Důležitý milník postavila společnost DEMMELER již v roce 1990 vývojem 3D upínacího systému a 3D svařovacího stolu D28 a stanovila tak nový standard na trhu: 
Systém přípravků původně plánovaný pro vlastní výrobu se projevil jako kvantový skok pro zpracování kovu a dnes patří svou enormní četností možností používání 
a kombinací k mezinárodním standardům. DEMMELER dnes pracuje s maximální hloubkou výrobního sortimentu a vysoce automatizovaně, na více než 40 000 m² 
výrobních prostor. Podnikový růst byl provázen vývojem mnoha produktů a patentů, které byly vytvořeny nejprve pro vlastní výrobu. Prověřené výrobky pak dodáváme 
desetitisícům zákazníků po celém světě. K tomu patří kromě 3D upínacího systému, rotační, náklopný a karuselový rotační stůl, jakož i 3osé manipulátory, arény nástro-
jů a součásti obráběcích strojů. S naší unikátní novinkou, COBOT WeldSpace 4.0® se nám podařilo vyvinout perfektní produkt, který profesionalizuje svařovací stanice, 
už pro malé a střední společnosti i přes nedostatek kvalifi kovaných pracovníků, a činí je tak připravenými na budoucnost. I v budoucnosti se můžete spolehnout na naši 
kvalitu a inovativní sílu originálu, made by DEMMELER a dosahovat tak nejlepších výsledků.

Vynálezy společnosti DEMMELER, které se rozšířily do celého světa - 
nastavujeme inovativní standardy ve svařovací výrobě už více než 30 let.
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Nová svařovací buňka COBOT WeldSpace 4.0® společnosti DEMMELER má vše, 
co potřebujete pro profesionální svařování COBOT.
Pokroky v digitalizaci a automatizaci v budoucnu změní i procesy ve svařovací výrobě. Zejména při ručním svařování klasických plechových dílů může 
nová technologie, svařování pomocí spolupracujících robotů zbavit cenné specialisty únavných rutinních a opakujících se úkolů. S COBOT WeldSpace 
4.0® od společnosti DEMMELER uspějí i malé a střední podniky díky rychlému uvedení do provozu a extrémně snadnému programování - rychlý vstup do 
automatizované a profesionální svařovací výroby. Ať už jde o jednotlivé díly, série nebo malé dávky s velkým množstvím dílů, ušetříte čas při svařování 
a dodělávkách. Plně vybavená svařovací buňka se svařovacím robotem a svařovací technologií poskytuje na nejmenším prostoru čtyři pracovní oblasti 
SPACE A, A1-A2 a SPACE B jedinečnou modularitu a fl exibilitu. Přitom lze COBOT WeldSpace 4.0® obsluhovat a programovat bez speciálních znalostí z 
oblasti svařování.

SPACE A
Vybaven je 3D svařovacím 
stolem DEMMELER 
2400 x 1200 mm volitelně 
systémem D16, D22 nebo D28. 
Pracovní prostor SPACE A lze 
volitelně rozdělit na SPACE A1 
a SPACE A2 přepážkou.

SPACE B
Pracovní prostor SPACE B lze v 
závislosti na požadavcích vybavit 
volitelně dalším svařovacím 
stolem DEMMELER 3D o maxi-
mální velikosti 2 000 x 1 000 mm 
popř. dvouosým manipulátorem 
s užitečným zatížením až 500 kg. 
To umožňuje vysoce produktivní 
svařování v poloze vany. 

Čtyři pracovní prostory s perfektním přístupem ze všech stran.

2krát 3 m2 velké pracovní plochy 

NAKLÁDKA JEŘÁBEM
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Per fek tní 
souhra: 
Ř ízení 

COBOTU
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zařízení DEMMELER COBOT WeldSpace 4.0® najdete na našich 
webových stránkách www.demmeler.com nebo jednoduše 
naskenujte QR kód. 

Další informace a 
možnosti vybavení S

va
řo

va
cí

 z
ař

íz
en

í+   Integrovaný a profesionální vysoce výkonný svařovací systém. Robotické svařo-
vací zařízení značek FRONIUS nebo EWM. Svařovací systém je z důvodu úspory 
místa integrován do spodní konstrukce stolu.

+   Stanice na čištění hořáku s řezačkou drátu a vstřikovací jednotkou. Optimální a 
spolehlivé čištění plynové trysky zajišťuje spolehlivý proces svařování a zvyšuje 
dostupnost systému. 

Svařovací procesy perfektně koordinované

K
ab

in
a 

a 
za

ří
ze

ní

Inovativní technologie svařování a propracované detaily
Dobře vybavené vysoce kvalitními komponentami a prvotřídním vybavením

+   Svařovací buňka až se čtyřmi pracovními ob-
lastmi SPACE A (volitelně A1/A2) plus SPACE B s 
dokonalým přístupem ze všech stran. 
Nakládání jeřábem pro nastavení a výměnu ob-
robku je také možné díky pohyblivému portálu. 

+   Automaticky se pohybující ochranná kabina se 
dvěma roletovými dveřmi vyrobena z hliníkového 
pancíře s průhlednými prvky z ochranného skla 
pro svářeče.

+   Spolupracující svařovací roboty UR10e
(instalováno nad hlavou). Spolupracující robotic-
ké rameno COBOT UR10e má vše, co je důležité 
pro robotické svařování. Velkorysý dosah 1,30 

m plus rukojeť a hořák, dostatečná nosnost, 
bezúdržbová technika a propracovaná technolo-
gie. V kombinaci s funkcí Free-Drive a dotykovým 
displejem se UR10e velmi snadno obsluhuje a 
programuje.

+   DEMMELER Koncepce programování a obsluhy 
WeldSpace (DWSP). Speciálně vyvinutý soft-
ware s mnoha funkcemi, který - spolu s inovativní 
3tlačítkovou rukojetí - činí vytváření složitých 
svařovacích programů hračkou. Software intu-
itivně provede obsluhu nabídkou a pomocí 3tla-
čítkové rukojeti lze body dráhy a body svařování 
přenést přímo do programu. Optimální výsledek 
svařování díky rozsáhlé knihovně úloh, kterou lze 

kdykoli rozšířit a ve které jsou uloženy parametry 
a charakteristiky pro typické svařovací aplikace.

+   Inteligentní sada nástrojů se třemi uzamykatel-
nými výsuvy 

+ Držák plynové láhve až pro 2 plynové láhve

+   Možnosti připojení pro centrální odsávací 
systém haly nebo mobilní systém pro odsávání 
svařovacího dýmu na levé nebo pravé straně a 
dvakrát v horní části systému.

+   Pásky se světelnými diodami na všech bočních 
rozích vizualizují procesy a stavy stroje.
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3D upínací systém

Ideální 3D přesný svařovací stůl pro každou aplikaci. 
Špičkové funkce pro ještě větší účinnost při svařování.
S naším 3D upínacím systémem máte pro každou výzvu k dispozici vhodné řešení upnutí, otáčení a polohování obrobků. Kdo svůj obrobek optimálně 
polohuje, pracuje nejen přesněji, ale i efektivněji. Inteligentní systémový rastr a fl exibilní a promyšlená nabídka upínacího nářadí Vám poskytuje 
neomezené možnosti upnutí. Výrobky série originálního 3D upínacího systému DEMMELER jsou výjimečně robustní a mají dlouhou životnost. 

Výška stolu
včetně patky
850 ± 30 mm*

Výška stolu
včetně patky
850 ± 30 mm*

Výška stolu
včetně patky
850 ± 30 mm*

Vrtaný otvor
Ø 16 mm

Výška desky
100 mm

Výška desky
150 mm

Vrtaný otvor
ø 22 mm 

Výška desky
200 mm

Vrtaný otvor
Ø 28 mm

Rozměry systémů 
D16, D22 a D28:

Tyto nohy stojí pevně.

Efektivní práce zaručena! Vycházejíc z přesně nastavitelné standardní 
nohy přes mobilní výkyvnou nohu jsou na výběr různé stolové systémy 
variabilně volitelné nohy stolů pro každé použití. To vám nabízí největší 
možnou volnost pro výrobu. Díky inteligentní konstrukci mohou být 
nohy jednoduše a stabilně upevněny. Robustní provedení zaručuje 
dlouhou životnost. Navíc zabraňují manžety noh sevření svařovací 
hadice a chrání závitové vřeteno před znečištěním.

Kyvná noha se stabilní 
M30x2 (systém D28), 
M28x2 (systém D22) 
nebo 
M24x2 (systém D16)
závitové vřeteno, 
pojezd 30 mm 
jemně nastavitelný.

Snadné a stabilní
upevnění

* Délky standardních nožiček stolu v základní konfi guraci jsou pro D28: 650 ±30 mm, D22: 700 ± 30 mm a D16: 750 ±30 mm. 

Kromě toho jsou standardní nohy stolu k dispozici také v délkách pro D28: 750 ±30 mm, D22: 800 ± 30 mm a D16: 850 ± 30 mm k dispozici.

Přednosti 3D upínacího systému od společnosti DEMMELER!

Navíc Otvory Manžeta nohyJemná stupniceMax. zatížení Ochranné zahloubení
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new
DESIGN

Celkový přehled

3D upínací systém

DEMONT
TVRDOST

Pro fi ligránové aplikace

Pro lehké a středně těžké aplikace

Pro běžné a velké svařované konstrukce

            PROFIEcoLINE (PE)            PROFIPlusLINE (PL)
- Diagonální rastr 50 x 50 mm
-  Trojřadý obraz otvoru na bocích stolu, 

rastr 50 mm v nejvyšší, prostřední a 
nejspodnější řadě

- Rastr 50 x 50 mm
-  Trojřadý obraz otvoru na bocích stolu, 

rastr 50 mm v nejvyšší, prostřední a 
nejspodnější řadě

            PROFIPlusLINE (PL)             PROFIEcoLINE (PE)            PROFIPremiumLINE (PP)             HobbyLINE (H) 
- Rastr 50 x 50 mm
-  Trojřadý obraz otvoru na boku stolu, 

rastr 50 mm v nejvyšší a nejnižší řadě, 
dodatečně 100mm rastr ve středu

- Diagonální rastr 100 x 100 mm
-   Trojřadý obraz otvoru na boku stolu, 

rastr 50 mm v nejvyšší a nejnižší řadě, 
dodatečně 100mm rastr ve středu

- Rastr 100 x 100 mm
-   Trojřadý obraz otvoru na boku stolu, 

rastr 50 mm v nejvyšší a nejnižší řadě, 
dodatečně 100mm rastr ve středu

- Rastr 100 x 100 mm
-  Deska stolu o výšce cca 25 mm 

se systémovými otvory v rastru 
100 mm x 100 mm

- Rastr 50 x 50 mm
-  Trojřadý obraz otvorů na bocích stolu, 

diagonální rastr 50 x 50 mm

- Diagonální rastr 100 x 100 mm
-  2-řadý obraz otvoru na bocích stolu, 

rastr 50 mm

            PROFIPremiumLINE (PP)             PROFIPlusLINE (PL) Naše 3D svařovací stoly dosahují nejlepších vlastností povrchu 
pomocí speciálně optimalizovaného procesu kalení DEMONT. Díky 
tomu jsou ještě odolnější vůči opotřebení a mají delší životnost.

Systémová mřížka rozměrů systému:

•  Všechny naše svařovací stoly jsou velkoryse dimenzované a super stabilní a zásadně se optimalizují výpočty FEM.
• Označení os ve směru x a y. Standardně zahrnuta jemná stupnice.
•  Čepy a svěrku lze optimálně zavést a současně chrání povrchu stolu před pěchováním materiálu i při extrémním namáhání systémového otvoru 

nebo při použití u hliníku.
• Dodatečné otvory v bočním sloupku pro ještě více možností upnutí.
•  Extrémní masivní provedení se stará o nejvyšší zatížení - 3 000 kg na nohu. Manžeta nohy zabraňuje uskřípnutí a tím opotřebení paketu hadic. 

Tím je možné pohodlné používání ukostření. Kromě toho chrání závitové vřeteno před znečištěním a opotřebením. Jemně nastavitelné jakož i 
jednoduché a stabilní upevnění.

7www.demmeler.com



W

ELDING TABLES

BY D E M M E LER

THE 
ORIGINAL
FROM THE INVENTOR

Usnadnění 
přesné práce

Nic se nezasekává

Pro nejnáročnější požadavky

Extrémně masivní pro 
nejvyšší užitečné zatížení

Vysoce odolný

Flexibilní
upnutí

Vyznačení souřadnic 
otvorů ve směru X a Y 
(u obdélníkových stolů)

Manžeta nohy zabraňuje 
uskřípnutí a tím opotřebení 
balíčku hadic. Kromě toho 
chrání závitové vřeteno před 
znečištěním a opotřebením.  
Jemně nastavitelné jakož i 
jednoduché a stabilní upevnění 
(M 30 x 2). 

U 3D upínacho systému je pro výsledek svařování 
směrodatný optimální přívod proudu mezi 
elektrodou / svařovacím drátem a ukostřením. 
DEMMELER poskytuje optimální vlastnosti od 
svařovacího stolu a příslušenství jakož i nejvyšší 
přesnost pro optimální tvarový styk. 

pro nejvyšší užitečné zatížení -
3 000 kg na nohu. 

Všechny naše svařovací stoly 
jsou velkoryse dimenzované 
a super stabilní a zásadně se 
optimalizují výpočty FEM.

Dodatečné otvory v bočním 
sloupku pro ještě více 
možností upnutí. U všech 
linií systému D28 trojřadý 
obraz otvoru na boku stolu, 
rastr 50 mm v nejhořejší a 
nejspodnější řadě, navíc 
100mm-rastr ve středu

PR
ÉM

IO
VÁ

KVALITA DEM
M

ELER

T V R D O S T

3D upínací systém D28

Modulární 3D přesné svařovací stoly řady D28 – 
s nejlepšími charakteristickými vlastnostmi

Zjistěte více o vari-
antách typů nohou a 
spojovacích prvcích
také online: •  Standardní noha stolu v délce 

650 ± 30 mm 
(volitelně: délka 750 ± 30 mm)

•  Teleskopická noha  
• Pojezdové kolo  
• Kotevní noha 
• Nůžková zdvihací plošina
• Noha pro distanční blok
• Posuvná noha
• Spojovací rám

Pro velikost systému D28 jsou možné různé varianty nohou
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new
DESIGN

VELIKOST STOLU
D X Š

STŮL SE STANDARDNÍ 
NOHOU

KALENÝ STŮL 
DEMONT 760 M

KALENÝ STŮL 
DEMONT 890 M

1000 x 1000 mm PE28-01001-001 PE28-01001-011 PE28-01001-021

1200 x 800 mm PE28-11019-001 PE28-11019-011 PE28-11019-021

1500 x 1000 mm PE28-01011-001 PE28-01011-011 PE28-01011-021

1200 x 1200 mm PE28-01056-001 PE28-01056-011 PE28-01056-021

1500 x 1500 mm PE28-01031-001 PE28-01031-011 PE28-01031-021

2000 x 1000 mm PE28-01002-001 PE28-01002-011 PE28-01002-021

2000 x 2000 mm PE28-01006-001 PE28-01006-011 PE28-01006-021

2400 x 1200 mm PE28-01003-001 PE28-01003-011 PE28-01003-021

3000 x 1500 mm PE28-01004-001 PE28-01004-011 PE28-01004-021

4000 x 2000 mm PE28-01005-001 PE28-01005-011 PE28-01005-021

4800 x 2400 mm PE28-11085-001 PE28-11085-011 PE28-11085-021

VELIKOST STOLU
D X Š

STŮL SE STANDARDNÍ 
NOHOU

KALENÝ STŮL 
DEMONT 760 M

KALENÝ STŮL 
DEMONT 890 M

1000 x 1000 mm PL28-01001-001 PL28-01001-011 PL28-01001-021

1200 x 800 mm PL28-11019-001 PL28-11019-011 PL28-11019-021

1500 x 1000 mm PL28-01011-001 PL28-01011-011 PL28-01011-021

1200 x 1200 mm PL28-01056-001 PL28-01056-011 PL28-01056-021

1500 x 1500 mm PL28-01031-001 PL28-01031-011 PL28-01031-021

2000 x 1000 mm PL28-01002-001 PL28-01002-011 PL28-01002-021

2000 x 2000 mm PL28-01006-001 PL28-01006-011 PL28-01006-021

2400 x 1200 mm PL28-01003-001 PL28-01003-011 PL28-01003-021

3000 x 1500 mm PL28-01004-001 PL28-01004-011 PL28-01004-021

4000 x 2000 mm PL28-01005-001 PL28-01005-011 PL28-01005-021

4800 x 2400 mm PL28-11085-001 PL28-11085-011 PL28-11085-021

DEMONT 760 M

DEMONT 760 M

TVRDOST

TVRDOSTSOLID

SOLID
DEMONT 890 M

DEMONT 890 M

TVRDOST

TVRDOST

DEMMELER 3D SVAŘOVACÍ STŮL

PROFIPlusLINE (PL) 28

3D SVAŘOVACÍ STŮL DEMMELER

PROFIEcoLINE (PE) 28

•  Deska stolu se systémovými otvory 
D28 v dvojitém rastru 100 x 100 mm

•  Trojřadý obraz otvoru na boku stolu, 
rastr 50 mm v nejvyšší a nejnižší řadě, 
dodatečně 100 mm rastr ve středu

•  Velikosti stolu je možné alternativně 
dodat v kaleném provedení, 
DEMONT 760 M a DEMONT 890 M

• Jemná milimetrová stupnice
•  Vyznačení souřadnic otvorů ve směru 

X a Y

•  Deska stolu se systémovými otvory 
D28 v rastru 100 x 100 mm

•   Trojřadý obraz otvoru na boku stolu, 
rastr 50 mm v nejvyšší a nejnižší řadě, 
dodatečně 100mm rastr ve středu

•  Velikosti stolu je možné alternativně 
dodat v kaleném provedení, 
DEMONT 760 M a DEMONT 890 M

• Jemná milimetrová stupnice
•  Vyznačení souřadnic otvorů ve směru 

X a Y

3D přesné svařovací stoly D28

3D upínací systém D28

V případě poptávky jsou možné speciální rozměry! Stůl lze na vyžádání dodat i v nerezi!
Chyby a změny jsou vyhrazeny. Nabídka je nezávazná. 

Výška desky
200 mm

Výška desky
200 mm

9www.demmeler.com



 Dobře vybavené hned od začátku.
Vybrané upínací příslušenství v sadě.

3D upínací systém D28

Č. výrobku: D28-52000-710 (44dílná)           D28 PROFIPlusLINE sada 710

Č. výrobku: D28-52000-720 (83dílná)           D28 PROFIPlusLINE sada 720

Č. výrobku: D28-52000-730 (120dílná)           D28 PROFIPlusLINE sada 730

Sada je k dostání také s čepy PPS místo čepů PS. Sady za příplatek s čepy PPS:
  Sada D710:  Č. výrobku D28-52000-711   |   Sada D720:  Č. výrobku D28-52000-721   |   Sada D730:  Č. výrobku D28-52000-731   

Sady s čepy 
PPS

PROFIPlusLINE

10 DEMMELER Maschinenbau



Sady příslušenství PROFIPlusLINE (PL) 28

3D upínací systém D28

D
 7

10

D
 7

20

D
 7

30

4 4 4 PE28-03001-000 Příložný a upínací úhelník 175 x 175 x 50 mm 

2 4 D28-03001-005 Příložný a upínací úhelník 175 x 75 x 50 mm

2 1 PL28-03002-000 Příložný a upínací úhelník pravý 300 x 275 mm

2 1 PL28-03002-001 Příložný a upínací úhelník levý 300 x 275 mm

1 PL28-03003-000 Příložný a upínací úhelník pravý 600 x 375 mm

1 PL28-03003-001 Příložný a upínací úhelník levý 600 x 375 mm

2 2  4 PE28-03008-000 Příložný a upínací úhelník 275 x 175 x 50 mm

4 2  4 D28-05001-000 Univerzální doraz / velký 225 x 50 x 25 mm

4  2 D28-05003-000 Dorazová lišta L 500 – 500 x 100 x 25 mm

2 D28-05003-001 Dorazová lišta L 800 – 800 x 100 x 25 mm

2 4 4 D28-05009-000 Univerzální doraz L 300 – 300 x 50 x 25 mm

 2 D28-05013-000 Kruhový doraz Ø 75 – 25–50 mm

2  2 D28-05013-001 Kruhový doraz Ø 100 – 25–75 mm

2 D28-05013-010 Úhelníková šablona

4 4  4 D28-05015-000 Posuvný doraz 150 x 50 x 25 mm

12 20 24 D28-06001-000 PS čep, krátký

2 D28-06002-000 PS čep, dlouhý

6 10 12 D28-06009-000 Dorazový a vytyčovací čep Ø 28 

2 2 D28-07001-000 Šroubovací svěrka 150 mm s vřetenem

4 2 2 D28-07002-000 Šroubovací svěrka 200 mm s vřetenem

4 4 D28-07005-000 Šroubovací svěrka 180° s vřetenem, vertikální trubka 220 mm

4 4 D28-07005-014 Šroubovací svěrka 180° s vřetenem, vertikální trubka 350 mm

4 D28-07005-015 Šroubovací svěrka 180° s rychloupínačem 

2 4 D28-07008-000 Posuvná šroubovací svěrka 90° s vřetenem

4 4 4 D28-07009-000 Posuvná šroubovací svěrka 45° s vřetenem

4 D28-07009-011 Šroubovací svěrka 45° s vřetenem, upínací trubka 350 mm

2 2 D28-09001-000 Nástrčná sada 11dílná Ø 50 x 225 mm

2 D28-09001-005 Nástrčná sada šroubovatelná Ø 50

8 D28-09003-000 Prizmatická ocelová upínka, kaleno na tmavo Ø 58 mm

1 1 1 D28-10002-000 Kruhový kartáč Ø 28 

1 1 D00-10007-000 Brusný kámen 

1 D00-10009-000 Ukostření D 16 / D 28

1 1 1 D00-10016-001 Montážní páková vidlice 250 × 40 mm, SW 14

 Dobře vybavené hned od začátku.
Vybrané upínací příslušenství v sadě.

Chraňte a udržujte svůj 
svařovací stůl

Podrobný přehled jednotlivých dílů

Díky velkému výběru příslušenství DEMMELER si můžete 
svoje sady individuálně sestavit nebo doplnit. Hlavní katalog 
DEMMELER najdete na www.demmeler.com.

1 ochranný sprej
•  Zabraňuje ulpění stříkanců ze svařo-

vání na povrchu
•  Dočasná ochrana proti korozi
• Dobrý čisticí účinek
•  Bez chlorovaných uhlovodíků, bez 

silikonů, nehořlavý
• Biologicky odbouratelný

S našimi výrobky pro péči můžete 
svůj svářecí stůl profesionálně chrá-
nit, čistit a udržovat. Tím se nejen 
prodlouží životnost svařovacího 
stolu, ale také se zajistí čistá a rovná 
pracovní plocha.

2 Brusný kámen
•  K ošetření povrchů systé-

mových svařovacích stolů a 
systémových dílů

Č. výrobku: D00-10007-000

3 Kulatý kartáč D28
• K čištění systémových otvorů
• S ochranou proti stříkání

Č. výrobku: D28-10002-000

Ochranný sprej v lahvi s pumpičkou 
s objemem 1 L  
Č. výrobku: D00-10005-000

Ochranný sprej v 
5 litrovém kanystru
č. výrobku: D00-10006-000

Tyto nástroje 

zaručí čistou

pracovní plochu

11www.demmeler.com



Jako startovací sada nebo jako rozšíření.
Vybrané upínací příslušenství v sadě.

3D upínací systém D28

Č. výrobku: E28-52000-710 (32dílná)           D28 PROFIEcoLINE sada 710

Č. výrobku: E28-52000-720 (52dílná)           D28 PROFIEcoLINE sada 720

Č. výrobku: E28-52000-730 (74dílná)           D28 PROFIEcoLINE sada 730

Sada je k dostání také s čepy PS místo čepů EcoLine. Sady za příplatek s čepy PS:
  Sada E710: Č. výrobku E28-52000-711   |   Sada E720: Č. výrobku E28-52000-721   |   Sada E730: Č. výrobku E28-52000-731   

Sada je k dostání také s čepy PPS místo čepů EcoLine. Sady za příplatek s čepy PPS:
  Sada E710: Č. výrobku E28-52000-712   |   Sada E720: Č. výrobku E28-52000-722   |   Sada E730: Č. výrobku E28-52000-732   

Sada s 
čepy PS

Sady s 
čepy PPS

Svařovací a upínací systémy DEMMELER jsou modulární a fl exibilní. Můžete v rámci velikostí systému použít veškeré sady a příslušenství na veškerých 3D stolech pro svařování. 
Díky velkému výběru příslušenství DEMMELER si dále můžete svou sadu individuálně sestavit nebo doplnit! Hlavní katalog DEMMELER najdete na www.demmeler.com.

PROFIEcoLINE
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Sady příslušenství PROFIEcoLINE (PL) 28

3D upínací systém D28
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Podrobný přehled jednotlivých dílů

pravý levý

Snadné upevnění „smart 
toolbox“ přes systémové 
otvory. Spojovací prvky jsou 
součástí dodávky. Systémové 
díly nejsou součástí dodávky.

Čas jsou peníze, vaše nástroje 
musí být po ruce.

(1) Spodní skříňka se zásuvkami se 
dvěma zásuvkovými výsuvy
Č. výrobku: D28-11001-032

          smart toolbox pro 3D systémy 
pro svařovací stoly D28

• Ideální doplněk ke „clever toolbox“
•  Robustní spodní skříňka se zásuvkami z ocelového plechu
•  Volitelně se dvěma nebo třemi zásuvkovými prvky
•  Bezpečně ochrání nástroje a malé díly před znečištěním a 

stříkanci ze svařování
•  Maximální nosnost „smart toolbox“ cca 125 kg
•  Maximální nosnost každé zásuvky cca 50 kg
• A 640 mm, B 575 mm, C 485 mm, D 515 mm

(2) Spodní skříňka se zásuvkami se 
třemi zásuvkovými výsuvy
Č. výrobku: D28-11001-033

Č. výrobku: PE28-03003-000 (pravý)
Č. výrobku: PE28-03003-001 (levý)

            PROFIEcoLINE Příložní a 
upínací úhelník z tvrzené litiny

• Systémové otvory v mřížce 50 
•  3 použitelné dorazové strany pro všechny 

běžné dorazové a upínací úkoly 
• Litina tvrzená
• Ekonomicky výhodné provedení
• Tři styčné plochy
• S jemnou stupnicí
• S upínací hlavou
• A 275 mm, B 190 mm, C 600 mm, D 80 mm
• Hmotnost: cca 19 kg

Omezeno na podstatné, ale 
přesto enormně fl exibilní4 4 4 PE28-03001-000 Příložný a upínací úhelník 175 x 175 x 50 mm 

1 1 PL28-03002-000 Příložný a upínací úhelník pravý 300 x 275 mm

1 1 PL28-03002-001 Příložný a upínací úhelník levý 300 x 275 mm

1 PE28-03003-000 Příložný a upínací PE úhelník pravý 600 x 275 mm

1 PE28-03003-001 Příložný a upínací PE úhelník levý 600 x 275 mm

2 4 PE28-03008-000 Příložný a upínací úhelník 275 x 175 x 50 mm

4 4 8 E28-05001-000 Univerzální doraz Eco velký 225 x 50 x 25 mm

2 2 2 E28-05002-000 Univerzální doraz Eco malý 100 x 50 x 25 mm

2 2 D28-05003-000 Dorazová lišta L 500 – 500 x 100 x 25 mm

2 D28-05003-001 Dorazová lišta L 800 – 800 x 100 x 25 mm

2 2 E28-05013-000 Kruhový doraz Eco Ø 75 – 25–50 mm

2 2 2 E28-05013-001 Kruhový doraz Eco Ø 100 – 25–75 mm

12 18 24 E28-06001-000 Čep EcoLINE, krátký

6 8 10 D28-07005-000 Šroubovací svěrka 180° s vřetenem, vertikální trubka 220 mm

4 4 D28-07009-000 Posuvná šroubovací svěrka 45° s vřetenem

4 D28-09003-000 Prizmatická ocelová upínka, kaleno na tmavo Ø 58 mm

1 1 1 D28-10002-000 Kruhový kartáč Ø 28 

1 1 1 D28-10008-005 Imbusový klíč SW8, s kulovou hlavou
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VELIKOST STOLU
D X Š

STŮL SE STANDARDNÍ 
NOHOU

KALENÝ STŮL 
DEMONT 760 M

1000 x 1000 mm PP22-01001-001 PP22-01001-011

2000 x 1000 mm PP22-01002-001 PP22-01002-011

2400 x 1200 mm PP22-01003-001 PP22-01003-011

3000 x 1500 mm PP22-01004-001 PP22-01004-011

3D přesné svařovací stoly D22

3D svařovací stoly 
systémové řady D22 –
pro lehké a středně 
těžké aplikace 

V případě poptávky jsou možné speciální rozměry! Stůl lze na vyžádání dodat i v nerezi! 

V případě poptávky jsou možné speciální rozměry! Stůl lze na vyžádání dodat i v nerezi! 

DEMONT 760 M
TVRDOSTSOLID

3D SVAŘOVACÍ STŮL DEMMELER

PROFIPremiumLINE (PP) 22

•  Deska stolu se systémovými otvory D22 v rastru 50 x 50 mm
• 3řadý obrazec otvorů na bocích stolu, Diagonální rastr 50x50 mm
•  Velikosti stolu je možné alternativně dodat v kaleném provedení, 

DEMONT 760 M 
• Jemná milimetrová stupnice
•  Vyznačení souřadnic otvorů ve směru X a Y

DEMONT 760 M
TVRDOSTSOLID

DEMMELER 3D SVAŘOVACÍ STŮL

PROFIPlusLINE (PL) 22

•  Stolní deska se systémovými otvory D22 v diagonálním 
rastru 100 × 100 mm

•  2řadý obraz otvorů na bocích stolu se systémovým 
otvorem D22 v rastru 50 mm

•  Velikosti stolu je možné alternativně dodat v kaleném 
provedení, DEMONT 760 M 

• Jemná milimetrová stupnice
•  Vyznačení souřadnic otvorů ve směru X a Y

Výška desky
150 mm

Výška desky
150 mm

• Standardní noha stolu v délce 700 ± 30 mm (volitelně: délka 800 ± 30 mm)
•  Teleskopická noha (standardní noha) se stabilním závitovým vřetenem M 

24 × 60, s možností jemného nastavení ± 30 mm
• Pojezdové kolo  
• Kotevní noha  

U tohoto systému velikosti D22 jsou možné různé varianty nohou

Chyby a změny jsou vyhrazeny. 
Nabídka je nezávazná. 

VELIKOST STOLU
D X Š

STŮL SE STANDARDNÍ 
NOHOU

KALENÝ STŮL 
DEMONT 760 M

1000 x 1000 mm PL22-01001-001 PL22-01001-011

2000 x 1000 mm PL22-01002-001 PL22-01002-011

2400 x 1200 mm PL22-01003-001 PL22-01003-011

3000 x 1500 mm PL22-01004-001 PL22-01004-011

14 DEMMELER Maschinenbau



Sada příslušenství PROFIPlusLINE (PL) 22

3D upínací systémy D22

Č. výrobku: D22-52000-720 (57dílná)           D22 PROFIPlusLINE sada 720

Podrobný přehled jednotlivých dílů

Č. výrobku: D22-52000-730 (77dílná)

           D22 PROFIPlusLINE sada 730D
 7

20

D
 7

30

Jako startovací sada nebo jako rozšíření. Vybrané upínací příslušenství v sadě.

1 PE22-03003-000 Příložný a upínací PE úhelník, pravý, 500 x 275 mm, kalený

1 PE22-03003-001 Příložný a upínací PE úhelník, levý, 500 x 275 mm, kalený

1 PE22-03004-000 Příložný a upínací PE úhelník, pravý, 750 x 275 mm, kalený

1 PE22-03004-001 Příložný a upínací PE úhelník, levý, 750 x 275 mm, kalený

16 20 E22-06025-000 EcoLINE čep D22, krátký, SW 6

4 E22-06026-000 EcoLINE čep D22, dlouhý, SW 6

6 8 D22-06009-000 Přikládací a upínací čep, Ø 22, 31 x 52 mm

2 2 D22-09001-005 Sada šroubovacích podložek, Ø 45x125 mm,
výškové vyr. 22-105 mm, plynulé

2 2 D22-05013-000 Kruhový doraz, Ø 75, rozměr dorazu 25-50 mm, plynulý

2 2 D22-09001-000 Sada podložek 11dílná, Ø 50 x 125 mm, výškové vyr. 5-100 mm

4 4 D22-05015-000 Posuvný doraz, 150 x 50 x 18 mm, oboustranná stupnice

4 D22-05001-000 Univerzální doraz, velký 225 x 50 x 18 mm

4 4 D22-05009-000 Univerzální doraz L 300, 300 x 50 x 18 mm

4 4 PE22-03001-000 Příložný a upínací úhelník, 175 x 175 x 50 mm,
otvor/podélný výřez

2 2 D22-05003-000 Dorazová lišta L 500, 500 x 100 x 18 mm

4 4 D22-07009-000 Šroubovací svěrka 45° s vřetenem, vertikální trubka 300 mm

4 4 D22-07005-000 Šroubovací svěrka 180° s vřetenem, vertikální trubka 300 mm

4 6 D22-07001-000 Vyrovnávací šroubová svěrka 180° s vřetenem, 
vertikální trubka 300 mm

1 1 D22-10002-000 Kulatý kartáč, Ø 22 mm, s ochranným krytem

1 1 D22-10016-001 Univerzální klíč Demmeler, 250x45 mm, SW10

1 1 D00-10007-000 Brusný kámen, 200x50x25 mm, 2stranný

Sada je k dostání také s čepy PPS místo čepů EcoLine. Sady za příplatek s čepy PPS:
  Sada D710: Č. výrobku D22-52000-711   |   Sada D720: Č. výrobku D22-52000-721   |   Sada D730:  Č. výrobku D22-52000-731   

Sady s 
čepy PPS
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3D přesné svařovací stoly D16

•  Standardní noha stolu v délce 750 ± 30 mm (volitelně: délka  850 ± 30 mm)
•  Teleskopická noha se stabilním M 24 × 2, vřetenovým závitem, jemně 

nastavitelná ± 30 mm
• Pojezdové kolo  
• Kotevní noha  

Pro tyto velikosti systému jsou možné různé varianty nohou

3D svařovací stoly systémové řady D16 -
pro fi ligránové aplikace 

V případě poptávky jsou možné speciální rozměry! 
Stůl lze na vyžádání dodat i z nerezové oceli! 
1Sestávající z 2krát 1500 x 1500 x 100 mm.

V případě poptávky jsou možné speciální rozměry! 
Stůl lze na vyžádání dodat i v nerezi! 
1Sestávající z 2krát 1500 x 1500 x 100 mm.

DEMONT 760 M
TVRDOSTSOLID

DEMMELER 3D SVAŘOVACÍ STŮL

PROFIPlusLINE (PL) 16

•  Deska stolu se systémovými otvory D16 v dvojitém rastru
50 x 50 mm

•  Trojřadý obraz otvoru na bocích stolu, rastr 50 mm v nejhořejší, 
prostřední a nejspodnější řadě

•  Velikosti stolu je možné alternativně dodat v kaleném provedení, 
DEMONT 760 M 

• Jemná milimetrová stupnice
•  Vyznačení souřadnic otvorů ve směru X a Y

DEMONT 760 M
TVRDOSTSOLID

3D SVAŘOVACÍ STŮL DEMMELER

PROFIEcoLINE (PE) 16

•  Deska stolu se systémovými otvory D16 v rastru 50 x 50 mm
•  Trojřadý obraz otvoru na bocích stolu, rastr 50 mm v nejhořejší, 

prostřední a nejspodnější řadě
•  Velikosti stolu je možné alternativně dodat v kaleném provedení, 

DEMONT 760 M 
• Jemná milimetrová stupnice
•  Vyznačení souřadnic otvorů ve směru X a Y

Výška desky
100 mm

Výška desky
100 mm

VELIKOST STOLU
D X Š

STŮL SE STANDARDNÍ 
NOHOU

KALENÝ STŮL 
DEMONT 760 M

1000 x 500 mm PL16-01000-001 PL16-01000-011

1000 x 1000 mm PL16-01001-001 PL16-01001-011

1200 x 800 mm PL16-11019-001 PL16-11019-011

1200 x 1200 mm PL16-01056-001 PL16-01056-011

1500 x 1000 mm PL16-01017-001 PL16-01017-011

1500 x 1500 mm PL16-01011-001 PL16-01011-011

2000 x 1000 mm PL16-01002-001 PL16-01002-011

2400 x 1200 mm PL16-01003-001 PL16-01003-011

3 000 x 1 500 mm1 PL16-01004-001 PL16-01004-011

VELIKOST STOLU
D X Š

STŮL SE STANDARDNÍ 
NOHOU

KALENÝ STŮL 
DEMONT 760 M

1000 x 500 mm PE16-01000-001 PE16-01000-011

1000 x 1000 mm PE16-01001-001 PE16-01001-011

1200 x 800 mm PE16-11019-001 PE16-11019-011

1200 x 1200 mm PE16-01056-001 PE16-01056-011

1500 x 1000 mm PE16-01017-001 PE16-01017-011

1500 x 1500 mm PE16-01011-001 PE16-01011-011

2000 x 1000 mm PE16-01002-001 PE16-01002-011

2400 x 1200 mm PE16-01003-001 PE16-01003-011

3 000 x 1 500 mm1 PE16-01004-001 PE16-01004-011

Chyby a změny jsou vyhrazeny. 
Nabídka je nezávazná. 
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Sady příslušenství PROFIPlusLINE (PL) 16

3D upínací systémy D16

Jako startovací sada nebo jako rozšíření. Vybrané upínací příslušenství v sadě.

Č. výrobku: D16-52000-155 (39dílná)           D16 PROFIPlusLINE sada 155

Č. výrobku: D16-52000-255 (87dílná)

           D16 PROFIPlusLINE sada 255

D
 1

55

D
 2

55

Podrobný přehled jednotlivých dílů

Svařovací a upínací systémy DEMMELER jsou modulární a fl exibilní. Můžete v rámci velikostí systému použít 
veškeré sady a příslušenství na veškerých 3D stolech pro svařování. 
Díky velkému výběru příslušenství DEMMELER si dále můžete svou sadu individuálně sestavit nebo doplnit! 
Hlavní katalog DEMMELER najdete na www.demmeler.com.

4 4 D16-03001-000 Příložný a upínací úhelník 90 x 90 x 25 mm

2 2 D16-03001-002 Příložný a upínací úhelník 90 x 37,5 x 25 mm

2 4 D16-05002-000 Univerzální doraz / malý / L55

1 D16-03002-000 Příložný a upínací úhelník pravý 200 x 137,5 x 50 mm

1 D16-03002-001 Příložný a upínací úhelník levý 200 x 137,5 x 50 mm

4 D16-03008-000 Příložný a upínací úhelník 140 x 90 x 25 mm

6 8 D16-05001-004 Univerzální doraz se stupnicí 115 x 25 x 12 mm

2 2 D16-05009-000 Univerzální doraz / L 165

2 D16-05015-000 Posuvný doraz 150 x 25 x 12 mm

10 20 D16-06001-000 PS čep, krátký Ø 16

2 D16-06002-000 PS čep, dlouhý Ø 16

4 D16-06009-000 Dorazový a vytyčovací čep Ø 16

4 6 D16-07001-000 Vyrovnávací šroubovací svěrka 180° s vřetenem

2 4 D16-07005-000 Šroubovací svěrka 180° s vřetenem 

2 2 D16-07008-000 Posuvná šroubovací svěrka 90° s vřetenem

4 D16-07009-000 Šroubovací svěrka 45° s vřetenem – vertikální trubka 130 mm

2 4 D16-09001-000 Nástrčná sada 9dílná – Ø 25 x 60 mm

2 D16-09003-000 Prizmatická ocelová upínka, kaleno na tmavo Ø 80 mm

8 D16-09004-000 Prizmatická ocelová upínka, kaleno na tmavo Ø 58 mm

1 1 D16-10002-000 Kruhový kartáč Ø 16

1 1 D00-10007-000 Brusný kámen

1 1 D16-10008-000 Kulový imbus SW 8

17www.demmeler.com
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3D upínací systém D28

Č. výrobku: D28-05001-000

           Univerzální doraz D28 velký 
se čtyřmi otvory

•  Kombinace otvoru/podélného otvoru, plynule 
nastavitelná přes podélný otvor

•  Lze aretovat a fi xovat prostřednictvím PS čepů 
ve vrtacím obrazci stolu z 5 stran v rastru 25 mm

•  Polohu lze nastavovat v 360° v krocích po 45°
• S jemnou stupnicí
• Ocel, tvrzená
• Hmotnost: cca 1,2 kg
• A 225 mm, B 50 mm, C 25 mm

Č. výrobku: D28-09003-000

            Držák hranolu D28 
ø 58 mm

• Cílené upnutí trubkových prvků
• Přišroubováno zápustným šroubem
• Pro průměry trubky do 70 mm
• Ocel, brynýrovaná
•  Držáky hranolu jsou k dispozici také z 

nerezové oceli a POM
• Hmotnost: cca 0,68 kg
• A 35 mm, ø B 58 mm
• Úhel: 130°

Lze uzamknout a upevnit na 
pěti stranách v rastru 25 mm

Cílené upnutí 
trubkových prvků  

Toto upínací příslušenství by nemělo chybět v 
žádné dílně. Nástroje pro jakékoli upnutí.

Plynule 

nastavitelný přes 

podélný otvor

Optimální pro použití 
jako prodloužení stolu, 
např. 

Distanční blok D28 
tvar U ocel L 1000
Č. výrobku: 
D28-04002-001

18 DEMMELER Maschinenbau
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Nástroje D28

3D upínací systém D28

Vhodné systémové příslušenství, jako jsou typy ovládání nebo kuželové a 
hranolové úchytky pro šroubové svorky, najdete online na www.demmeler.com.

Rozpětí max. 270 mm
Č. výrobku: D28-07005-014

           Šroubovací svěrka 180° 
s vřetenem

•  S nastavitelnou, stabilní kruhovou trubkou lze 
každou trubku použít samostatně

• Vyložení přestavitelné
•  Lze prostrčit systémovým otvorem, tedy žádné 

zbytečné rušivé hrany
•  Maximální přenos síly prostřednictvím stabilních 

kruhových trubek
• Kompletní výměnný upínací mechanismus
• Tlačný talíř výměnný
• K dodání ve dvou dalších rozpětích 190 mm a
 420 mm
• A 220 mm, B 270 mm, C 350 mm

K rychlému, silnému a polohově 
přesnému upnutí

Č. výrobku: D28-07009-033

           Šroubovací svěrka Performance 
s vřetenem

•  Univerzálně použitelné k vodorovnému, svislému i 
šikmému upínání obrobků

•  Plynulé nastavení sklonu a možnost otočení v 
rozsahu 360°

•  Otáčením přídržné trubky se dosáhne rozsahu 
nastavení upínacího vřetena přes 130 mm bez po-
třeby měnit polohy svěrky (předchozí prvek 68 mm)

•  Lze naplocho sklapnout (šetří prostor)
•  Se třemi výměnnými druhy ovládání (vřeteno, 

krátké vřeteno a rychloupínač)
• A 240 mm, B 180 mm, C 270 mm
• Hmotnost: cca 2,2 kg

Plynulé nastavení sklonu -
otočení o 360°

< nastavitelný 
stavěcí kroužek

max. 
240 mm

P
LY

N
U

LÉ

N A S TA V E N Í S
K

LO
N

U

OTÁČENÍ 360°

Nastavitelná
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           Příložní a upínací úhelník 
D28 PP 300, hliník-titan

•  Vyztužení v rozích s 90° systémovou 
drážkou ve tvaru ledvinky 

•  Rastr otvorů v 50 mm vzdálenosti, i na 
všech stranách úhelníku

•  Prodloužená hlavová deska s dodatečným 
otvorem

• 4 dorazové / užitné plochy
•  2x systémová drážka 200 mm, 2 x systé-

mová drážka v 90° ledvinovitém tvaru
• S jemnou stupnicí
• Eloxováno 
• Hmotnost: 5 kg
• A 275 mm, B 180 mm, C 300 mm

D22: Č. výrobku: 
PP22-03001-017

Optimální

napětí pomocí 

PPS čep

Zjistěte více o celém 
programu dorazů a 
upínacích úhlů online:

Flexibilní doraz -
Základní desku lze přesouvat 
v rastru 50 mm

D28: Č. výrobku: 
PP28-03001-017 

           Příložní a upínací úhelník 
PL 300, hliník-titan

•  Prodloužená horní deska, se dvěma otvory v 
horní desce 

•  Prodloužená spodní deska s podélným otvo-
rem 150 – lze tedy posunovat v rastru 50 mm

• A 250 mm, B 50 mm, C 300 mm, D 150 mm
• Hmotnost: 1,7 kg (D22), 1,8 kg (D28)

3D upínací systém

Č. výrobku: P28-03002-002 (pravý)
Č. výrobku: P28-03002-003 (levý)

pravý

levý

Práce může být tak snadná.
Nástroje s všestrannými
možnostmi použití.
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Možnosti ukládání nástrojů

3D upínací systém

             Vozík na příslušenství

    Vozík na nářadí D16

• Pro přehled a pořádek na pracovišti
• Rychlý přístup k systémovým dílům
•  Velké úhelníky se bezpečně a prakticky uloží do vozíku.
•  Rychle přepravitelný díky čtyřem stabilním kolečkům otočným 

o 360°, jedno z nich lze aretovat
• Systémové díly nejsou součástí dodávky
•  D28: A 1 000 mm, B 650 mm, C 1 010 mm, hmotnost: přibližně 60 kg

D22: A 800 mm, B 503 mm, C 1 020 mm, hmotnost: přibližně 55 kg
D16: A 600 mm, B 450 mm, C 870 mm, hmotnost: přibližně 35 kg

•  Čtyři zavřené zásuvky chrání obsah před nečistotami 
a nabízejí rychlý přístup k systémovým dílům

• Uzamykatelný
•  Pohyblivý díky čtyřem stabilním kolečkům, z toho dvě 

otočná a aretovatelná
• Systémové díly nejsou součástí dodávky
• A 740 mm, B 560 mm, C 970 mm

Vozík na příslušenství D28: 
Č. výrobku: D28-11001-000

Č. výrobku: D16-11001-000

Vozík na příslušenství D22: 
Č. výrobku: D22-11001-000 

Vozík na příslušenství D16: 
Č. výrobku: D16-11001-002 

Další příslušenství ke 
stolu ve všech velikos-
tech systému najdete 
online.

Lze volitelně objednat: Lze volitelně objednat:

Naše praktické základny zásuvek „clever toolbox“ pro systémy D28 a D22 
nabízejí spoustu úložného prostoru a chrání vaše upínací příslušenství 
před špínou a rozstřikem při svařování. 

clever toolbox lze připevnit na všech čtyřech stranách a naložit až 170 kg. 
(10 kusů zásuvných čepů dole je součástí dodávky.) 

           clever toolbox D22
Č. výrobku: D22-11001-015 

           clever toolbox D28
Č. výrobku: D28-11001-015

(1) Univerzální box D28 
Č. výrobku: D28-11001-017     

(2) Zásobník čepů D28 
Č. výrobku: D28-11001-016     

Zajišťovací čep D28
Č. výrobku: D28-11001-018       

(1) Univerzální box D22 
Č. výrobku: D22-11001-017     

(2) Zásobník čepů D22 
Č. výrobku: D22-11001-016     

Zajišťovací čep D22
Č. výrobku: D22-11001-018       

Pořádek se systémem.
S těmito pomocnými vozíky jsou pracoviště 
svařovacích stolů vždy dobře organizovaná.

Mobilní vozíky s příslušenstvím 
v každé velikosti systému

21www.demmeler.com



A

C

B

D

3D upínací systém

Originální upínací čepy 
DEMMELER PPS
Samostředící, přiléhavé upnutí šetrné ke 
kontaktní ploše - 

Č. výrobku: D28-06025-000 

           ORIGINÁL - PATENTOVANÝ - 
PPS čep D28 krátký

•  Maximální upínací síla při velkém upínacím 
zdvihu

•  Polygonální dilatační prvky snižují povrchové 
zatížení

• Velmi rychlé upínání a uvolnění
• Silové plošným kontaktem
• Šetrné vůči materiálu
• Extrémně robustní
• Malá citlivost na nečistoty
• Oblast mezního napětí 41–47

M
ez

ní
 r

oz
sa

h 
up

nu
tí

Tažná síla

Střihová síla

SW 14

           Příložní a upínací úhelník PE 
velký, otvor/podélný otvor

•  Kombinace systémových otvorů/podélných 
otvorů, tedy mnoho možností upnutí

• Oboustranná jemná stupnice
•  Dvě plnohodnotné plochy úhelníku – tedy možné 

využití obou stran
•  Kompatibilní se všemi příložnými a upínacími 

úhelníky, lze tedy přes podélný otvor vytvořit 
výškově nastavitelnou podpěru

• Litina tvrzená
• A 175 mm, B 50 mm, C 275 mm, D 25 mm
• Hmotnost: cca 2,4 kg

Č. výrobku: PE28-03008-000

Upínání šetrné 
k materiálu díky 
patentovanému 
systému tlaku 

kužele

Srovnání mezi kulovým upínacím čepem a 
polygonovým čepem DEMMELER
Použití PPS čepu zabraňuje značným po-
škozením otvorů, která mohou vzniknout od 
kulových upínacích čepů např. u úhelníků z 
hliníku a titanu.

PP
S 

če
p

Če
p 

EC
O

Díky novému kuželovému přítlačnému systému společnosti 
DEMMELER se dosáhne u PPS-čepů 100násobně větší nosné plochy. 
To poskytuje podstatně vyšší přítlačný tlak a tím spolehlivější fi xaci 
obrobků. Navíc v porovnání s běžnými čepy snižuje rovnoměrné 
rozložení síly opotřebování otvorů.

Evropský patent
Č. 2569548
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Manipulator Ergonomix M

Omezený prostor. Neomezené
možnosti. Nejvyšší fl exibilita při 
sváření nebo montování díky stan-
dardnímu rozsahu otáčení až 180°.

Jedinečná 
Výkyvná
oblast do 

180 stupňů

1     Řízení
  Sériové vybavení

 - s ručním ovládacím zařízení 2
 - s nožním tlačítkem 3

4  Výukové řízení
 M2000: Č. výrobku Z00-01001-024
 M4000: Č. výrobku Z00-01001-025

5  Laserový skener
Č. výrobku Z00-01010-001

7   Ukostření
 max. 400 A při 60 % ED:
 Č. výrobku Z00-01000-002
 max. 700 A při 60 % ED:
 Č. výrobku Z00-01000-009

6    Otočná provedení
 pro dotazování stavu, elektrické: 
  Č. výrobku Z00-01004-005
  pro pneumatické upínací přípravky: 

Č. výrobku Z00-01004-008
pro hydraulické upínací přípravky: 
Č. výrobku Z00-01004-009

Výbava Ergonomix M®

a optimální možnosti 
rozšíření

  Sériové vybavení

Přes výukové řízení lze uložit 
několik různých programů pro 

obrobky a v případě potřeby 
je pak spustit.

  Zvláštní vybavení

Označení M 2000 / V1250 M 2000 / V2500 M 2500 / 19000 M 4000

Nosné zatížení (bez desky stolu) [kg] 2000 2000 2500 4000

D=max. rušivý okruh při 180° (bez desky stolu)
Při výšce

[mm]
[mm]

1000
650

1000
650

1000
650

1500
520

Max. otáčky [ot./min] 1,4 1,4 1,4 2

Min. otáčky [ot./min] 0,75 0,2 0,2 0,2

Točivý moment [Nm] 1250 2500 2500 5000

Úhel klopení [°] 180 180 180 180

Klopný moment [Nm] 8000 8000 19000 32000

A=min. výška (bez desky stolu) [mm] 490 490 490 750

B=max. výška při otočení o 180° [mm] 970 970 970 983

C=max. výška při otočení o 90° [mm] 1480 1480 1480 1680

Ruční ovládací zařízení

Regulace otáček 10stupňová

Motory / kruhová osa 1 2 2 2

Č. výrobku M02-02000-006 M02-02000-007 M02-02000-047 M04-04000-000

Základní model Ergonomix M®

Údaje bez desky stolu. Další detaily k vybavení v případě poptávky.
Chyby a změny jsou vyhrazeny. Nabídka je nezávazná. Ceny netto ex works, s připočtením zákonné DPH.

Zvedání | Otáčení | Sklon
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NEW

www.demmeler.com

DE

SYSTEM D28

SYSTEM D2 2

SYSTEM D16

3D-SCHWEISSTISCHSYSTEME
Modulares Spannen mit System

est. 1961

www.demmeler.com

K ARUSSELL- UND DREHVERSCHIEBETISCHE
Exakt posit ionieren und drehen

DREH- UND DREHVERSCHIEBETISCHE

K ARUSSELLDREHTISCHE

NEIGETISCHE

SCHWENK TISCHE

www.demmeler.com

DE

est. 1961

www.demmeler.com

MANIPUL ATOREN
Werkstücke bis 40.000 kg heben, drehen, kippen

ERGONOMIX M

ROBOTIX LP

ROBOTIX IP

ROBOTIX LP

ROBOTIX IP

DE

est. 1961

CO
BOT WELDSPACE 4.0WORLD INNOVATION

BY D E M M E L ER

www.demmeler.com

DEMMELER COBOT WELDSPACE 4.0

THE PROFESSIONAL 

COBOT WELDING 

AUTOMATION SOLUTION

Automatisier tes Schweißen im Pendelbetrieb

DE

est. 1961

W

ELDING TABLES

BY D E M M E LER

THE 
ORIGINAL
FROM THE INVENTOR

COBOT
WeldSpace 4.0

NC Kruhové stolyManipulátoryOriginální 3D upínací 
systémy a svářecí 
stoly

Webové stránky
a hlavní katalog 
je k dispozici ve 

14 jazycích

Jako vynálezce modulárního 3D svářecího stolu a upínacího systému provádíme vývoje a inovace okolo modulárního upínání 
a manipulace s konstrukčními díly. Mnoho výrobků prochází každoročním novým vývojem nebo zdokonalováním. Náš hlavní 
katalog poskytuje na více než 620 stranách kompletní přehled našeho obsáhlého programu výrobků s mnoha zajímavými 
příklady aplikace. Rádi Vám zašleme katalog a prospekty našeho komplexního portfolia výrobků v tištěné nebo digitální 
podobě. Na www.demmeler.com jsou pro Vás prospekty k dispozici také jako soubory PDF ke stažení.

Pohodlné objednání online: v internetovém obchodě DEMMELER
Objevte naši celou rozmanitost výrobků upínacích systémů, nástrojů a příslušenství na naší webové stránce a objednejte si 
tyto pohodlně online.

Přihlaste se také k odběru našeho nového kanálu 
YouTube s mnoha příklady výrobků a aplikací. 

Celá škála produktového 
portfolia DEMMELER -
klikejte a listujte ...

VÍCE NEŽ 20 000 m² VÝROBNÍCH A LOGISTICKÝCH PLOCH V SÍDLE 
SPOLEČNOSTI V HEIMERTINGENU

DEMMELER Maschinenbau GmbH & Co. KG
Alpenstraße 10, 87751 Heimertingen / Německo
Telefon: + 49 (0) 83 35 98 59-0
Telefax: + 49 (0) 83 35 98 59-27
E-mail: sales@demmeler.com   
Internet: www.demmeler.com

Váš autorizovaný prodejní partner:

Technické změny, meziprodej, údaje rozměrů a také tiskové chyby vyhrazeny. Stav: 01.09.2021 / Verze 1.0 / © Copyright DEMMELER




