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Nasz dream team dla Twojej produkcji spawalniczej: Oryginalne systemy stołów 
spawalniczych DEMMELER® 3D, COBOT WeldSpace 4.0® i Ergonomix M®

NIEZWYKLE WSZECHSTRONNY



Odwiedź nas na targach INTEC 
w Lipsk. Dowiedz się więcej o 
profesjonalnej i zautomatyzowanej 
produkcji spawalniczej z naszym 
nowym produktem COBOT 
WeldSpace 4.0® i poznaj szeroką 
gamę produktów firmy DEMMELER.

TERMINY TARGÓW 2023

Terminy targów

LIPSK   
07. – 10.03.2023 Schulz Fördersysteme GmbH specjalizuje się w obróbce metali. Oprócz części z blachy, części 

składanych i zespołów spawanych, fi rma produkuje również systemy przenośników. Około 100 
pracowników pracuje w zakładzie w Geratal w Turyngii pod markami Schulz Fördersysteme 
i Blechbearbeitung Thüringen. Jako specjalistyczna fi rma z certyfi kacją DIN EN 15085-2 CL1, 
zajmująca się produkcją elementów pojazdów szynowych o wysokim stopniu bezpieczeństwa, 
Schulz Fördersysteme ponosi szczególną odpowiedzialność. Fakt, że fi rma postrzega siebie jako 
dostawcę systemów o dużym udziale własnym w procesie wytwarzania produktu, znajduje 
również odzwierciedlenie w nowoczesnych procesach produkcyjnych.   

Od kilku miesięcy fi rma korzysta z systemu DEMMELER COBOT WeldSpace 4.0 oraz manipu-
latora i systemu szyn DEMMELER. Dzięki nowej linii COBOT fi rma Schulz Fördersysteme może 
szybko i łatwo reagować na zmiany geometrii lub rozmiarów elementów w trakcie produkcji. 
Oprócz uproszczenia programowania COBOT WeldSpace 4.0 ważne jest zminimalizowanie 
obciążenia fi zycznego spawaczy. Spawacze są często zmuszeni do pracy w ograniczonych 
pozycjach, ponieważ szwy spawalnicze znajdują się często w trudno dostępnych miejscach. 
Dlatego stacja robocza SPACE B systemu COBOT została wyposażona w manipulator dwuo-
siowy: Obrabiane elementy o wadze do 500 kg można łatwo umieścić w optymalnym położeniu 
niecki. Nie ma już potrzeby czasochłonnego ponownego mocowania elementów, a dzięki osi 
obrotowej manipulatora można zgrzewać nawet szwy obwodowe.

„Wbrew naszej nazwie jesteśmy producentem kontraktowym, koncentrującym się na ob-
róbce blach dla wielu gałęzi przemysłu: przemysł samochodowy, kolejowy, budowa maszyn 
i urządzeń, technika przenośników, przemysł meblarski i budownictwo metalowe. Nasza 
elastyczność zawsze była jednym z naszych największych atutów w porównaniu z konkuren-
cją” - mówi Carsten Stein, dyrektor zarządzający Schulz Fördersysteme. Firma DEMMELER 
wspiera nas swoim szerokim asortymentem produktów, które mogą być wykorzystywane do 
produkcji małych i średnich serii. Doceniamy dobrą jakość produktów fi rmy DEMMELER - i 
dobrą obsługę!”

SCHULZ FÖRDERSYSTEME GMBH · AN DER GLASHÜTTE 10 
99330 GERATAL – OT GRÄFENRODA · NIEMCY

Nasz katalog główny oferuje na 
ponad 300 stronach kompletny 
przekrój przez nasz bogaty program 
produktów z wieloma ciekawymi 
przykładami zastosowania. 

300 stron

Spawanie na najwyższym poziomie 
z maksymalną elastycznością
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Praktyczne zastosowanie

Dzięki COBOT WeldSpace 4.0 można jednocześnie spawać kilka częściowo różnych elementów. Automatyczny ruch obudowy umożliwia pracę w trybie wielost-
anowiskowym. Podczas gdy robot spawa po jednej stronie, operator, chroniony przez wysuwane drzwi rolkowe z aluminiowym pancerzem i zintegrowaną szybą 
ochronną do spawania, może równolegle ustawiać i ponownie mocować urządzenie po drugiej stronie (praca dwustanowiskowa).

Obróbka metali
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Nowa komora spawalnicza COBOT WeldSpace 4.0® TABLE 24/12 fi rmy DEMMELER jest 
wyposażona we wszystko, co jest potrzebne do profesjonalnego spawania COBOT.
W przyszłości postępy w cyfryzacji i automatyzacji zmienią również procesy w produkcji spawalniczej. Zwłaszcza w przypadku ręcznego spawania 
klasycznych elementów z blachy, nowa technologia – spawanie przy pomocy współpracujących robotów – może odciążyć cennych wykwalifi kowanych 
pracowników od męczących, rutynowych i powtarzalnych zadań. Dzięki urządzeniu COBOT WeldSpace 4.0® fi rmy DEMMELER, nawet małe i średnie 
przedsiębiorstwa mogą szybko rozpocząć zautomatyzowaną i profesjonalną produkcję spawalnicządzięki szybkiemu uruchomieniu i wyjątkowo 
prostego programowania. Niezależnie od tego, czy chodzi o pojedyncze części, serie czy małe partie z dużą różnorodnością części, oszczędzasz czas 
na spawaniu i przeróbkach. W pełni wyposażona komora spawalnicza z robotem spawalniczym i technologią spawania oferuje wyjątkową modularność 
i elastyczność na najmniejszej przestrzeni z możliwymi czterema miejscami pracy SPACE A, A1-A2 i SPACE B. COBOT WeldSpace 4.0® może być 
obsługiwany i programowany bez specjalistycznej wiedzy spawalniczej.

SPACE A
Wyposażony w stół spawalniczy 
DEMMELER 3D 2400 x 1200 mm
opcjonalnie z systemem D16, D22 
lub D28. Obszar roboczy SPACE A 
może być opcjonalnie podzielony 
ścianką działową na SPACE A1 i 
SPACE A2.

SPACE B
W zależności od wymagań 
obszar roboczy SPACE B może 
być opcjonalnie wyposażony 
w kolejny stół spawalniczy 
DEMMELER 3D o maksymalnych 
wymiarach 2000 x 1000 mm lub 
w dwuosiowy manipulator o 
udźwigu do 500 kg. Umożliwia 
to bardzo wydajne spawanie w 
pozycji podolnej. 

Cztery miejsca pracy z doskonałą dostępnością z każdej strony.

2 x 3 m2 powierzchni roboczej 

ZAŁADUNEK ZA POMOCĄ DŹWIGU
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Doskona ła 
interakcja: 
S terowanie 

urządzeniem 
COBOT
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dotyczące DEMMELER COBOT WeldSpace 4.0® można znaleźć 
na naszej stronie internetowej www.demmeler.com lub w celu 
ich uzyskania można po prostu zeskanować kod QR. 

Dalsze informacje i
opcje wyposażenia 
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ia+   Zintegrowany i profesjonalny, wysokowydajny system spawalniczy. Urządzenia 

do spawania robotów fi rmy FRONIUS. System spawalniczy jest zintegrowany z 
konstrukcją stołu, co pozwala zaoszczędzić miejsce.

+   Stacja czyszczenia palnika z urządzeniem do cięcia drutu i jednostką wtryskową.
Optymalne i niezawodne czyszczenie dyszy gazowej zapewnia niezawodny proces 
spawania i zwiększa dostępność systemu. 

Idealnie dopasowane procesy spawania

O
bu

do
w

y 
i i

ns
ta

la
cj

e

Innowacyjna technologia spawania i dopracowane detale
Bogate wyposażenie w wysokiej jakości komponenty i najwyższej klasy sprzęt

+   Komora spawalnicza z maksymalnie czterema 
miejscami pracy SPACE A (opcjonalnie A1/A2) 
plus SPACE B z doskonałą dostępnością z każdej 
strony. Załadunek dźwigu w celu ustawienia 
i wymiany obrabianych przedmiotów możliwy 
również poprzez ruchomy portal. 

+   Automatycznie poruszająca się obudowa 
ochronna z dwoma drzwiami automatycz-
nymi wykonanymi z pancerza aluminiowego 
z wizjerami wykonanymi z ochronnego szkła 
spawalniczego.

+   Robot współpracujący UR10e do spawania
(do montażu nad głową). Współpracujące ramię 
robotyczne COBOT UR10e posiada wszystko, 
co jest ważne dla zrobotyzowanych zadań 

spawalniczych. Duży zasięg 1,30 m plus rękojeść 
i palnik, wystarczający udźwig, bezobsługowa 
technika i zaawansowana technologia. W 
połączeniu z funkcją free-drive i wyświetlaczem 
dotykowym, UR10e jest bardzo łatwy w obsłudze 
i programowaniu.

+   OPROGRAMOWANIE DEMMELER WeldSpace 
4.0®. Specjalnie opracowane oprogramowanie 
z wieloma funkcjami, które wraz z innowacyj-
nym 3-przyciskowym uchwytem sprawia, że 
tworzenie złożonych programów spawania jest 
niezwykle proste. Oprogramowanie prowadzi 
operatora intuicyjnie przez menu, a za pomocą 
3-przyciskowego uchwytu można przenieść 
ścieżkę i punkty spawania bezpośrednio do 
programu. Obszerna biblioteka zadań, którą 

można w każdej chwili rozszerzyć, w której prze-
chowywane są parametry i charakterystyki dla 
typowych zastosowań spawalniczych, prowadzi 
do optymalnych wyników spawania.

+ Smart Toolbox z trzema zamykanymi szufl adami 

+   Uchwyt na butlę gazową dla maks. 2 butli gazowych

+   Możliwości podłączenia centralnego systemu 
odciągu z hali lub mobilnego systemu odciągu 
dymów spawalniczych po lewej lub prawej stro-
nie oraz dwukrotnie w górnej części urządzenia.

+   Paski diod elektroluminescencyjnych na wszyst-
kich bocznych narożnikach wizualizują procesy i 
stany maszyn.
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DEMMELER® System mocowania 3D

Optymalny stół spawalniczy 3D do każdego zastosowania. 
Najlepsze cechy zapewniające jeszcze większą wydajność podczas spawania.
Dzięki naszemu systemowi mocującemu 3D mamy do każdego zadania pasujące rozwiązanie związane z mocowaniem, obracaniem i pozycjonowaniem 
obrabianych przedmiotów. Kto może umieścić obrabiany przedmiot w optymalnej pozycji, ten pracuje nie tylko dokładniej, lecz i o wiele efektywniej. 
Przede wszystkim inteligentne rastry systemowe oraz elastyczna i przemyślana gama narzędzi mocujących dają użytkownikom nieograniczone 
możliwości mocowania. Produkty tworzące oryginalny system mocowania 3D DEMMELER wyróżniają się wyjątkową wytrzymałością i długowiecznością. 

Wysokość stołu
wraz z nogą
850 ± 30 mm*

Wysokość stołu
wraz z nogą
850 ± 30 mm*

Wysokość stołu
wraz z nogą
850 ± 30 mm*

Otwór
Ø 16 mm

Wysokość płyty
100 mm

Wysokość płyty
150 mm

Otwór
Ø 22 mm 

Wysokość płyty
200 mm

Otwór
Ø 28 mm

Wielkości systemowe
D16, D22 i D28:

Te nogi stoją pewne.

Zagwarantowana wydajna praca! Od dokładnie regulowanej standar-
dowej nogi, poprzez mobilną nogę do dużych obciążeń – dla różnych 
systemów stołów dostępne są dowolnie wybierane nogi przeznaczone 
do każdego rodzaju zastosowania. To gwarantuje maksymalną moż-
liwą swobodę produkcji. Dzięki inteligentnej konstrukcji można nogi 
mocować w prosty i stabilny sposób. Wytrzymałe wykonanie gwaran-
tuje długą żywotność. Dodatkowo kołnierze przy nogach zapobiegają 
zakleszczeniu węża spawalniczego i chronią wrzeciono gwintowane 
przed zabrudzeniem.

Noga wahadłowa o 
stabilnym kształcie 
M30 x 2 (system D28), 
M28 x 2 (System D22) 
lub 
M24 x 2 (system D16)
wrzeciono gwintowane, 
Przesuw 30 mm 
precyzyjna regulacja.

Łatwe i stabilne
mocowanie

* Długości standardowych nóg stołu w wersji podstawowej są następujące dla D28: 650 ±30 mm, D22: 700 ±30 mm i D16: 750 ±30 mm

Ponadto standardowe nogi stołu dostępne są również w długościach dla D28: 750 ±30 mm, D22: 800 ±30 mm i D16: 850 ±30 mm dostępne.

Zalety systemu mocującego 3D firmy DEMMELER!

Dodatk. Otwory Osłona na nogiSkala drobnaMaks. Obciążenie Zagłębienie ochronne
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new
DESIGN

Zestawienie ogólne

DEMMELER® System mocowania 3D

DEMONT
TWARDOŚĆ

Do fi ligranowych zastosowań

Do zastosowań lekkich i o średniej ciężkości

Do codziennych i dużych konstrukcji spawanych

            PROFIEcoLINE (PE)            PROFIPlusLINE (PL)
- Raster ukośny 50 x 50 mm
-  3-rzędowy układ otworów na krawę-

dziach stołu, raster 50 mm w najwyż-
szym, środkowym i najniższym rzędzie

- Raster 50 x 50 mm
-  3-rzędowy układ otworów na krawę-

dziach stołu, raster 50 mm w najwyż-
szym, środkowym i najniższym rzędzie

            PROFIPlusLINE (PL)             PROFIEcoLINE (PE)            PROFIPremiumLINE (PP)             HobbyLINE (H) 
- Raster 50 x 50 mm
-  3-rzędowy układ otworów na krawę-

dziach stołu, rastry 50 mm w najwyższym 
i najniższym rzędzie, dodatkowo raster 
100 mm po środku

- Raster ukośny 100 x 100 mm
-   3-rzędowy układ otworów na krawę-

dziach stołu, rastry 50 mm w najwyższym 
i najniższym rzędzie, dodatkowo raster 
100 mm po środku

- Raster 100 x 100 mm
-   3-rzędowy układ otworów na krawę-

dziach stołu, rastry 50 mm w najwyż-
szym i najniższym rzędzie, dodatkowo 
raster 100 mm po środku

- Raster 100 x 100 mm
-  Płyta bazowa o wysokości ok. 

25 mm z otworami systemowymi 
w rastrze 100 mm x 100 mm

- Raster 50 x 50 mm
-  3-rzędowy układ otworów na

krawędziach stołu, raster ukośny 
50 x 50 mm

- Raster ukośny 100 x 100 mm
-  2-rzędowy układ otworów na krawę-

dziach stołu, raster 50 mm

            PROFIPremiumLINE (PP)             PROFIPlusLINE (PL) Nasze stoły spawalnicze 3D osiągają najlepsze właściwości 
powierzchni dzięki specjalnie zoptymalizowanemu procesowi 
hartowania DEMONT. Dzięki temu są one jeszcze bardziej odporne 
na zużycie i trwałe.

Rastry systemowe wielkości systemowych:

•  Wszystkie nasze stoły spawalnicze mają duże wymiary oraz są niezwykle stabilne, a do ich optymalizacji wykorzystuje się zasadniczo obliczenia FEM.
• Oznaczenie osi w kierunku X i Y. Drobna skala w standardzie.
•  Pozwalają na optymalne wprowadzenie trzpieni i uchwytów oraz jednocześnie chronią powierzchnię stołu przed spęcznieniem materiału, nawet 

w przypadku ekstremalnych obciążeń otworu systemowego lub w przypadku używania aluminium.
• Dodatkowe otwory w bocznej ściance zapewniają jeszcze więcej możliwości mocowania.
•  Wyjątkowo masywne wykonanie umożliwia maksymalny załadunek — 3000 kg na nogę. Kołnierz na nodze zapobiega zakleszczaniu i tym samym 

zużywaniu się pakietu węży. Dzięki temu możliwe jest również wygodnie korzystanie z uchwytu uziemienia. Poza tym gwintowane wrzeciono 
chroni przez brudem i zużyciem. Dokładna regulacja oraz łatwe i stabilne mocowanie.
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W

ELDING TABLES

BY D E M M E LER

THE 
ORIGINAL
FROM THE INVENTOR

Łatwa, precyzyjna 
praca

Nic nie wisi

Dla najtrudniejszych
wymagań

Wyjątkowo solidny dla 
największych obciążeń 
użytkowych

Wysoka odporność

Elastyczne
mocowanie

z oznaczeniem współrzędnych 
otworów w kierunku X i Y oraz 
drobną skalą

Kołnierz na nodze zapobiega 
zakleszczaniu i tym samym 
zużywaniu się pakietu węży. 
Poza tym gwintowane wrzeciono 
chroni przez brudem i zużyciem.  
Dokładna regulacja oraz łatwe i 
stabilne mocowanie
(M 30 x 2). 

Miarodajnym czynnikiem dla wyniku spawania w 
przypadku systemu mocującego 3D jest optymalny 
przepływ prądu między elektrodą / drutem 
spawalniczym oraz uchwytem uziemienia. W związku 
z tym fi rma DEMMELER dostarcza optymalne 
właściwości materiałów, z jakich wykonany jest stół 
spawalniczy oraz akcesoria, i maksymalne dokładności 
dla optymalnego połączenia. 

do największych obciążeń 
użytkowych – 3000 kg na nogę. 

Wszystkie nasze stoły spawalnicze 
mają duże wymiary oraz są niezwykle 
stabilne, a do ich optymalizacji 
wykorzystuje się zasadniczo 
obliczenia FEM.

Dodatkowe otwory w 
bocznej ściance dają jeszcze 
więcej możliwości mocowa-
nia. W przypadku wszyst-
kich linii systemowych D28 
3-rzędowy układ otworów 
na krawędziach stołu, rastry 
50 mm w najwyższym i naj-
niższym rzędzie, dodatkowo 
raster 100 mm pośrodku

DE
M

M
EL

ER PREMIUM

JAKOŚĆ

T W A R D O Ś Ć

DEMMELER® Systemy mocowania 3D D28

Modułowe stoły do spawania 3D serii systemów D28 – 
o najlepszych właściwościach

Więcej informacji 
dotyczących 
wariantów typu nogi 
i elementów łączą-
cych można znaleźć 
również online: •  Standardowa noga stołu o 

długości 650 ±30 mm 
(opcjonalnie: długość 750 ±30 mm)

•  Noga teleskopowa  
• Koło do dużych obciążeń  
• Noga do zakotwiczenia 
• Podnośnik nożycowy
• Noga do belki dystansowej
• Noga przesuwana
• Rama łącząca

Dla wielkości systemu D28 możliwe są różne warianty nóg
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ROZMIAR STOŁU
DŁ. X SZER.

STÓŁ Z NOGĄ 
STANDARDOWĄ

STÓŁ HARTOWANY 
DEMONT 760 M

STÓŁ HARTOWANY 
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

ROZMIAR STOŁU
DŁ. X SZER.

STÓŁ Z NOGĄ 
STANDARDOWĄ

STÓŁ HARTOWANY 
DEMONT 760 M

STÓŁ HARTOWANY 
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

TWARDOŚĆ

TWARDOŚĆSOLID

SOLID
DEMONT 890 M

DEMONT 890 M

TWARDOŚĆ

TWARDOŚĆ

DEMMELER® STÓŁ SPAWALNICZY 3D

PROFIPlusLINE (PL) 28

DEMMELER® STÓŁ SPAWALNICZY 3D

PROFIEcoLINE (PE) 28

•  Płyta bazowa z otworami syste-
mowymi D28 w podwójnym rastrze 
100 mm x 100 mm

•  3-rzędowy układ otworów na 
krawędziach stołu, rastry 50 mm w 
najwyższym i najniższym rzędzie, 
dodatkowo raster 100 mm pośrodku

•  Rozmiary stołu opcjonalnie dostępne 
w wersji z odlewu hartowanego 
DEMONT 760 M i DEMONT 890 M

• Skala drobna z podziałką milimetrową
•  Oznaczenie współrzędnych otworów 

w kierunku X i Y

•  Płyta bazowa z otworami systemowymi 
D28 w rastrze 100 x 100 mm

•   3-rzędowy układ otworów na krawę-
dziach stołu, rastry 50 mm w najwyż-
szym i najniższym rzędzie,
dodatkowo raster 100 mm pośrodku

•  Rozmiary stołu opcjonalnie dostępne w 
wersji z odlewu hartowanego DEMONT 
760 M i DEMONT 890 M

• Skala drobna z podziałką milimetrową
•  Oznaczenie współrzędnych otworów w 

kierunku X i Y

DEMMELER® Stoły spawalnicze 3D D28

DEMMELER® Systemy mocowania 3D D28

Na zamówienie możliwe wymiary specjalne! 
Na zamówienie stół może być wykonany z nierdzewnej stali!

Zastrzega się możliwość b łędów i zmian. Oferta nie jest wiążąca. 

Wysokość płyty
200 mm

Wysokość płyty
200 mm

STANDARDOWĄ

SOLID
 STÓŁ SPAWALNICZY 3D

LINE (PE) 28

new
DESIGN

9www.demmeler.com



 Dobrze wyposażony od samego początku.
Wybrane akcesoria mocujące w zestawie.

DEMMELER® Systemy mocowania 3D D28

Nr art.: D28-52000-710 (44-częściowy)           D28 PROFIPlusLINE Zestaw 710

Nr art.: D28-52000-720 (83-częściowy)           D28 PROFIPlusLINE Zestaw 720

Nr art.: D28-52000-730 (120-częściowy)           D28 PROFIPlusLINE Zestaw 730

Zestawy dostępne również z trzpieniami mocującymi PCC zamiast trzpieni PC. Dopłata za zestawy z trzpieniami PPC:
  Zestaw D711:  Nr art. D28-52000-711   |   Zestaw D721:  Nr art. D28-52000-721   |   Zestaw D731:  Nr art. D28-52000-731   

Zestawy z 
trzpieniami 
z PPC

PROFIPlusLINE
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Zestawy akcesoriów PROFIPlusLINE (PL) 28

DEMMELER® Systemy mocowania 3D D28

D
 7

10

D
 7

20

D
 7

30

4 4 4 PE28-03001-000 Kątowniki 175 x 175 x 50 mm 

2 4 D28-03001-005 Kątowniki 175 x 75 x 50 mm

2 1 PL28-03002-000 Kątowniki prawe 300 x 275 mm

2 1 PL28-03002-001 Kątowniki lewe 300 x 275 mm

1 PL28-03003-000 Kątowniki prawe 600 x 375 mm

1 PL28-03003-001 Kątowniki lewe 600 x 375 mm

2 2  4 PE28-03008-000 Kątowniki 275 x 175 x 50 mm

4 2  4 D28-05001-000 Uniwersalna belka mocująca / duża 225 x 50 x 25 mm

4  2 D28-05003-000 Listwa ogranicznikowa L 500 — 500 x 100 x 25 mm

2 D28-05003-001 Listwa ogranicznikowa L 800 — 800 x 100 x 25 mm

2 4 4 D28-05009-000 Uniwersalna belka mocująca L 300 — 300 x 50 x 25 mm

 2 D28-05013-000 Dysk lokujący Ø 75 — 25–50 mm

2  2 D28-05013-001 Dysk lokujący Ø 100 — 25–75 mm

2 D28-05013-010 Kątownik płaski — kątomierz

4 4  4 D28-05015-000 Przesuwany stoper 150 x 50 x 25 mm

12 20 24 D28-06001-000 Trzpień PC, krótki

2 D28-06002-000 Trzpień PC, długi

6 10 12 D28-06009-000 Trzpień lokacyjny Ø 28 mm

2 2 D28-07001-000 Kompensacyjny uchwyt zaciskowy 150 mm z śrubą mocującą

4 2 2 D28-07002-000 Kompensacyjny uchwyt zaciskowy 200 mm z śrubą mocującą

4 4 D28-07005-000 Uchwyt zaciskowy 180° ze śrubą mocującą, rura pionowa 220 mm

4 4 D28-07005-014 Uchwyt zaciskowy 180° ze śrubą mocującą, rura pionowa 350 mm

4 D28-07005-015 Uchwyt zaciskowy 180° z klamką szybkomocującą 

2 4 D28-07008-000 Uchwyt zaciskowy 90° ze śrubą mocującą

4 4 4 D28-07009-000 Uchwyt zaciskowy 45° ze śrubą mocującą

4 D28-07009-011 Uchwyt zaciskowy 45° ze śrubą mocującą, rura mocująca 350 mm

2 2 D28-09001-000 Zestaw nakładek 11-częściowy Ø 50 x 225 mm

2 D28-09001-005 Dystans regulowany Ø 50mm

8 D28-09003-000 Uchwyt płaski stal, czerniona chemicznie, Ø 58 mm

1 1 1 D28-10002-000 Szczotka do otworów Ø 28 mm

1 1 D00-10007-000 Kamień do czyszczenia 

1 D00-10009-000 Uchwyt uziemienia D16 / D22 / D28

1 1 1 D00-10016-001 Widełki dźwigni montażowe – 250 x 40 mm, SW 14

 Dobrze wyposażony od samego początku.
Wybrane akcesoria mocujące w zestawie.

Chroń i dbaj o swój stół 
spawalniczy

Szczegółowe informacje 
o elementach zestawu

Zestawy można indywidualnie skomponować lub uzupełnić 
z dużego wyboru akcesoriów DEMMELER. Główny katalog 
DEMMELER można znaleźć na www.demmeler.com.

1 spray ochronny
•  Zapobiega przyleganiu do powierzchni 

odprysków ze spawania
•  Tymczasowa ochrona przed korozją
• Dobre właściwości czyszczące
•  Bez chlorowanych węglowodorów, 

bez silikonu, niepalny
• Biodegradowalny

Dzięki naszym produktom pielęgna-
cyjnym możesz profesjonalnie chro-
nić, czyścić i konserwować swój 
stół spawalniczy. Nie tylko wydłuża 
to żywotność stołu spawalniczego, 
lecz także zapewnia czystą i równą 
powierzchnię roboczą.

2 kamienie do czyszczenia
•  Do pielęgnacji powierzchni syste-

mowych stołów spawalniczych i 
elementów systemu

Nr art.: D00-10007-000

3 szczotki do otworów D28
•  Do czyszczenia otworów systemowych
• Z osłoną przeciwrozpryskową

Nr art.: D28-10002-000

Spray ochronny
butelka z pompką 1 l  
Nr art.: D00-10005-000

Spray ochronny
kanister 5 l
Nr artykułu: D00-10006-000

Te narzędzia 

pozwalają dbać 

o czystą

powierzchnię 

roboczą
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Jako zestawy startowe lub jako rozszerzenia.
Wybrane akcesoria mocujące w zestawie.

DEMMELER® Systemy mocowania 3D D28

Nr art.: E28-52000-710 (32-częściowy)           D28 PROFIEcoLINE Zestaw 710

Nr art.: E28-52000-720 (52-częściowy)           D28 PROFIEcoLINE Zestaw 720

Nr art.: E28-52000-730 (74-częściowy)           D28 PROFIEcoLINE Zestaw 730

Zestawy dostępne również z trzpieniami mocującymi PC zamiast trzpieni EcoLINE. Dopłata za zestawy z trzpieniami PC:
  Zestaw E711:  Nr art. E28-52000-711   |   Zestaw E721:  Nr art. E28-52000-721   |   Zestaw E731:  Nr art. E28-52000-731   

Zestawy dostępne również z trzpieniami PPC zamiast trzpieni EcoLINE. Dopłata za zestawy z trzpieniami PPC:
  Zestaw E712:  Nr art. E28-52000-712   |   Zestaw E722 :  Nr art. E28-52000-722   |   Zestaw E732 :  Nr art. E28-52000-732   

Zestawy z 
trzpieniami 
z PC

Zestawy z 
trzpieniami 
z PPC

Systemy spawalnicze i mocujące DEMMELER są modułowe i elastyczne. Można je stosować w zakresie wszystkich rozmiarów systemowych wszystkich zestawów i akcesoriów 
na wszystkich stołach spawalniczych 3D. Ponadto zestawy można indywidualnie skomponować lub uzupełnić dzięki dużemu wyborowi akcesoriów DEMMELER! Główny katalog 
DEMMELER można znaleźć na www.demmeler.com.

PROFIEcoLINE
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0 Szczegółowe informacje 
o elementach zestawu

prawy lewy

Proste mocowanie „smart tool-
box” przez otwór systemowy. Za-
kres dostawy obejmuje elementy 
łączące. Zakres dostawy nie 
obejmuje części systemowych.

Czas to pieniądz, Twoje narzędzia 
muszą być gotowe do użycia.

(1) Szafa z szufl adami w podstawie 
z dwiema wyciąganymi szufl adami
Nr art.: D28-11001-032

          smart toolbox do
systemów stołów spawalniczych 3D D28

• Idealne uzupełnienie „clever toolbox”
•  Wytrzymałe szafy z blachy stalowej z szufl adami w podstawie
•  Do wyboru z dwiema lub trzema szufl adami
•  Skutecznie chroni narzędzia i drobne części przed zabrudzeniem 

i odpryskami spawalniczymi
•  Maks. nośność „smart toolbox” ok. 125 kg
•  Maks. nośność pojedynczej szufl ady ok. 50 kg
• A 640 mm, B 575 mm, C 485 mm, C 515 mm

(2) Szafa z szufl adami w podstawie 
z trzema wyciąganymi szufl adami
Nr art.: D28-11001-033

Nr art.: PE28-03003-000 (prawy)
Nr art.: PE28-03003-001 (lewy)

            Kątownik mocujący
PROFIEcoLINE, 
żeliwo hartowane

• Otwory systemowe w rastrze 50 mm 
•  3 użyteczne strony ograniczników do 

wszystkich typowych zadań zatrzymywa-
nia i mocowania 

• Hartowane żeliwo
• Korzystne cenowo wykonanie
• Trzy powierzchnie przylegania
• Ze skalą drobną
• Z płytą głowicy
• A 275 mm, B 190 mm, C 600 mm, D 80 mm
• Waga: ok. 19 kg

Zredukowane do istotnych 
elementów, a pomimo tego 
niezwykle elastyczne.

4 4 4 PE28-03001-000 Kątowniki 175 x 175 x 50 mm 

1 1 PL28-03002-000 Kątowniki prawe 300 x 275 mm

1 1 PL28-03002-001 Kątowniki lewe 300 x 275 mm

1 PE28-03003-000 Kątowniki PE, prawe, 600 x 275 mm

1 PE28-03003-001 Kątowniki PE, lewe, 600 x 275 mm

2 4 PE28-03008-000 Kątowniki 275 x 175 x 50 mm

4 4 8 E28-05001-000 Uniwersalna belka mocująca Eco, duża, 225 x 50 x 25 mm

2 2 2 E28-05002-000 Uniwersalna belka mocująca Eco, mała, 100 x 50 x 25 mm

2 2 D28-05003-000 Listwa ogranicznikowa L 500 — 500 x 100 x 25 mm

2 D28-05003-001 Listwa ogranicznikowa L 800 — 800 x 100 x 25 mm

2 2 E28-05013-000 Dysk lokujący Eco Ø 75 — 25–50 mm

2 2 2 E28-05013-001 Dysk lokujący Eco Ø 100 — 25–75 mm

12 18 24 E28-06001-000 Trzpień EcoLINE, krótki

6 8 10 D28-07005-000 Uchwyt zaciskowy 180° ze śrubą mocującą, rura pionowa 220 mm

4 4 D28-07009-000 Uchwyt zaciskowy 45° ze śrubą mocującą

4 D28-09003-000 Uchwyt płaski stal, czerniona chemicznie, Ø 58 mm

1 1 1 D28-10002-000 Szczotka do otworów Ø 28 mm

1 1 1 D28-10008-005 Klucz imbusowy SW8, z głowicą kulową
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ORIGINAL
FROM THE INVENTOR

ROZMIAR STOŁU
DŁ. X SZER.

STÓŁ Z NOGĄ 
STANDARDOWĄ

STÓŁ HARTOWANY 
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

DEMMELER® Stoły spawalnicze 3D D22

Stoły spawalnicze 3D
z serii systemowej D22 –
do zastosowań lekkich i o 
średniej ciężkości 

Na zamówienie możliwe wymiary specjalne! Na zamówienie stół może być wykonany z nierdzewnej stali! 

Na zamówienie możliwe wymiary specjalne! Na zamówienie stół może być wykonany z nierdzewnej stali! 

DEMONT 760 M
TWARDOŚĆSOLID

DEMMELER® STÓŁ SPAWALNICZY 3D

PROFIPremiumLINE (PP) 22

•  Płyta bazowa z otworami systemowymi D22 w rastrze 50 mm x 50 mm
•  3-rzędowy układ otworów na krawędziach stołu, raster ukośny

50 x 50 mm
•  Rozmiary stołu opcjonalnie dostępne w wersji z odlewu 

hartowanego DEMONT 760 M 
• Skala drobna z podziałką milimetrową
•  Oznaczenie współrzędnych otworów w kierunku X i Y

DEMONT 760 M
TWARDOŚĆSOLID

DEMMELER® STÓŁ SPAWALNICZY 3D

PROFIPlusLINE (PL) 22

•  Płyta bazowa z otworami systemowymi D22 w rastrze ukośnym
100 mm x 100 mm

•  2-rzędowy układ otworów na krawędziach stołu z otworem 
systemowym D22 w rastrze 50 mm

•  Rozmiary stołu opcjonalnie dostępne w wersji z odlewu 
hartowanego DEMONT 760 M 

• Skala drobna z podziałką milimetrową
•  Oznaczenie współrzędnych otworów w kierunku X i Y

Wysokość płyty
150 mm

Wysokość płyty
150 mm

•  Standardowa noga stołu o długości 700 ±30 mm 
(opcja: Długość 800 ±30 mm)

•  Noga teleskopowa (noga standardowa) ze stabilnym gwintem 
M 24 x 60, wrzeciono gwintowane, dokładna regulacja ± 30 mm

• Koło do dużych obciążeń  
• Noga do zakotwiczenia  

Dla tej wielkości systemowej D22 możliwe są różne warianty nóg.

Zastrzega się możliwość b łędów i zmian. 
Oferta nie jest wiążąca. 

ROZMIAR STOŁU
DŁ. X SZER.

STÓŁ Z NOGĄ 
STANDARDOWĄ

STÓŁ HARTOWANY 
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
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Zestaw akcesoriów PROFIPlusLINE (PL) 22

DEMMELER® Systemy mocowania 3D D22

Nr art.: D22-52000-720 (57-częściowy)           D22 PROFIPlusLINE Zestaw 720

Szczegółowe informacje 
o elementach zestawu

Nr art.: D22-52000-730 (77-częściowy)

           D22 PROFIPlusLINE Zestaw 730D
 7

20

D
 7

30

Jako zestawy startowe lub jako rozszerzenia. Wybrane akcesoria mocujące w zestawie.

1 PE22-03003-000 Kątowniki PE, prawe, 500 x 275 mm, hartowane

1 PE22-03003-001 Kątowniki PE, lewe, 500 x 275 mm, hartowane

1 PE22-03004-000 Kątowniki PE, prawe, 750 x 275 mm, hartowane

1 PE22-03004-001 Kątowniki PE, lewe, 750 x 275 mm, hartowane

16 20 E22-06025-000 Trzpień EcoLINE D22, krótki, SW 6

4 E22-06026-000 Trzpień EcoLINE D22, długi, SW 6

6 8 D22-06009-000 Trzpienie lokacyjne Ø 22, 31 x 52 mm

2 2 D22-09001-005 Zestaw nakładek przykręcanych, Ø 45 x 125 mm,
kompensacja wysokości 22–105 mm, bezstopniowy

2 2 D22-05013-000 Dysk lokujący, Ø 75, wymiar kątownika 25–50 mm, bezstopniowy

2 2 D22-09001-000 Zestaw nakładek 11-częściowy, kompensacja wysokości 5–100 mm

4 4 D22-05015-000 Przesuwany stoper 150 x 50 x 18 mm, skala po obu stronach

4 D22-05001-000 Uniwersalna belka mocująca, duża 225 x 50 x 18 mm

4 4 D22-05009-000 Uniwersalna belka mocująca L 300, 300 x 50 x 18 mm

4 4 PE22-03001-000 Kątowniki, 175 x 175 x 50 mm
otwór / otwór podłużny

2 2 D22-05003-000 Listwa ogranicznikowa L 500, 500 x 100 x 18 mm

4 4 D22-07009-000 Uchwyt zaciskowy 45° ze śrubą mocującą, rura pionowa 300 mm

4 4 D22-07005-000 Uchwyt zaciskowy 180° ze śrubą mocującą, rura pionowa 300 mm

4 6 D22-07001-000 Uchwyt zaciskowy kompensujący 180° ze śrubą mocującą, rura 
pionowa 300 mm

1 1 D22-10002-000 Szczotka okrągła, Ø 22 mm, z kapturkiem ochronnym

1 1 D22-10016-001 Widełki dźwigni montażowej, 250 x 45 mm, SW10

1 1 D00-10007-000 Kamień do czyszczenia, 200 x 50 x 25 mm, 2-stronny

Zestawy dostępne również z trzpieniami PPC zamiast trzpieni EcoLINE. Dopłata za zestawy z trzpieniami PPC:
  Zestaw D711:  Nr art. D22-52000-711   |   Zestaw D721:  Nr art. D22-52000-721   |   Zestaw D731:  Nr art. D22-52000-731   

Zestawy z 
trzpieniami 
z PPC
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DEMMELER®  Stoły spawalnicze 3D D16

•  Standardowa noga stołu o długości 750 
±30 mm (opcja: długość  850 ±30 mm)

•  Noga teleskopowa ze stabilnym M 24 x 2. 
Wrzeciono gwintowane, precyzyjnie regu-
lowane ±30 mm

• Koło do dużych obciążeń  
• Noga do zakotwiczenia  

Dla tych wielkości systemowych możliwe są różne warianty nóg

Stoły spawalnicze 3D serii systemowej D16 –
do fi ligranowych zastosowań 

Na zamówienie możliwe wymiary specjalne! 
Na zamówienie stół może być wykonany z nierdzewnej stali! 
1 Składa się z 2 razy po 1500 x 1500 x 100 mm.

Na zamówienie możliwe wymiary specjalne! 
Na zamówienie stół może być wykonany z nierdzewnej stali! 
1 Składa się z 2 razy po 1500 x 1500 x 100 mm.

DEMONT 760 M
TWARDOŚĆSOLID

DEMMELER® STÓŁ SPAWALNICZY 3D

PROFIPlusLINE (PL) 16

•  Płyta bazowa z otworami systemowymi D16 w podwójnym 
rastrze 50 x 50 mm

•  3-rzędowy układ otworów na krawędziach stołu,
raster 50 mm w najwyższym, środkowym i najniższym 
rzędzie

•  Rozmiary stołu opcjonalnie dostępne w wersji z odlewu 
hartowanego DEMONT 760 M 

• Skala drobna z podziałką milimetrową
•  Oznaczenie współrzędnych otworów w kierunku X i Y

DEMONT 760 M
TWARDOŚĆSOLID

DEMMELER® STÓŁ SPAWALNICZY 3D

PROFIEcoLINE (PE) 16

•  Płyta bazowa z otworami systemowymi D16 w rastrze 50 mm x 50 mm
•  3-rzędowy układ otworów na krawędziach stołu,

raster 50 mm w najwyższym, środkowym i najniższym rzędzie
•  Rozmiary stołu opcjonalnie dostępne w wersji z odlewu 

hartowanego DEMONT 760 M 
• Skala drobna z podziałką milimetrową
•  Oznaczenie współrzędnych otworów w kierunku X i Y

Wysokość płyty
100 mm

Wysokość płyty
100 mm

ROZMIAR STOŁU
DŁ. X SZER.

STÓŁ Z NOGĄ 
STANDARDOWĄ

STÓŁ HARTOWANY 
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

3000 x 1500 mm1 PL16-01004-001 PL16-01004-011

ROZMIAR STOŁU
DŁ. X SZER.

STÓŁ Z NOGĄ 
STANDARDOWĄ

STÓŁ HARTOWANY 
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

3000 x 1500 mm1 PE16-01004-001 PE16-01004-011

Zastrzega się możliwość b łędów i zmian. 
Oferta nie jest wiążąca. 
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Zestawy akcesoriów PROFIPlusLINE (PL) 16

DEMMELER® Systemy mocowania 3D D16

Jako zestawy startowe lub jako rozszerzenia. Wybrane akcesoria mocujące w zestawie.

Nr art.: D16-52000-155 (39-częściowy)           D16 PROFIPlusLINE Zestaw 155

 1 594 €

Nr art.: D16-52000-255 (87-częściowy)

3 617 €

           D16 PROFIPlusLINE Zestaw 255

D
 1

55

D
 2

55

Szczegółowe informacje 
o elementach zestawu

Systemy spawalnicze i mocujące DEMMELER są modułowe i elastyczne. Można je stosować w zakresie wszyst-
kich rozmiarów systemowych wszystkich zestawów i akcesoriów na wszystkich stołach spawalniczych 3D. 
Ponadto zestawy można indywidualnie skomponować lub uzupełnić dzięki dużemu wyborowi akcesoriów 
DEMMELER! Główny katalog DEMMELER można znaleźć na www.demmeler.com.

4 4 D16-03001-000 Kątowniki 90 x 90 x 25 mm

2 2 D16-03001-002 Kątowniki 90 x 37,5 x 25 mm

2 4 D16-05002-000 Uniwersalna belka mocująca / mała / L55

1 D16-03002-000 Kątowniki prawe 200 x 137,5 x 50 mm

1 D16-03002-001 Kątowniki lewe 200 x 137,5 x 50 mm

4 D16-03008-000 Kątowniki 140 x 90 x 25 mm

6 8 D16-05001-004 Uniwersalna belka mocująca 115 x 25 x 12 mm ze skalą

2 2 D16-05009-000 Uniwersalna belka mocująca L 165

2 D16-05015-000 Przesuwany stoper 150 x 25 x 12 mm

10 20 D16-06001-000 Trzpień PC, krótki Ø 16 mm

2 D16-06002-000 Trzpień PC, długi Ø 16 mm

4 D16-06009-000 Trzpień lokacyjny Ø 16 mm

4 6 D16-07001-000 Kompensacyjny uchwyt zaciskowy 180° ze śrubą mocującą

2 4 D16-07005-000 Uchwyt zaciskowy 180° ze śrubą mocującą 

2 2 D16-07008-000 Uchwyt zaciskowy 90° ze śrubą mocującą

4 D16-07009-000 Uchwyt zaciskowy 45° ze śrubą mocującą — rura pionowa 130 mm

2 4 D16-09001-000 Zestaw nakładek 9-częściowy Ø 25 x 60 mm

2 D16-09003-000 Uchwyt płaski stal, czerniona chemicznie, Ø 80 mm

8 D16-09004-000 Uchwyt płaski stal, czerniona chemicznie, Ø 58 mm

1 1 D16-10002-000 Szczotka do otworów Ø 16 mm

1 1 D00-10007-000 Kamień do czyszczenia

1 1 D16-10008-000 Śrubokręt kątowy sześciokątny SW 8

17www.demmeler.com
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DEMMELER® Systemy mocowania 3D D28

Nr art.: D28-05001-000

           Uniwersalna belka mocująca D28, 
duża, z czterema wgłębieniami

•  Kombinacja otwór/otwór podłużny, bezstop-
niowa regulacja przez otwór podłużny

•  Możliwość zamocowania i zablokowania w 
otworach z 5 stron stołu za pomocą trzpieni 
PC w rastrze 25 mm

•  Możliwość obrotu o 360° w pozycji leżącej 
krokowo co 45°

• Ze skalą drobną
• Stal, hartowana
• Waga: ok. 1,2 kg
• A 225 mm, B 50 mm, C 25 mm

Nr art.: D28-09003-000

            Mocowanie pryzmatów D28
ø 58 mm

• Dokładne mocowanie elementów rurowych
•  Wkręcany za pomocą śruby z wpuszczanym 

łbem
• Do rur o średnicy do 70 mm
• Stal, hartowana
•  Uchwyty pryzmatów dostępne również w 

wykonaniu ze stali nierdzewnej i POM
• Waga: ok. 0,68 kg
• A 35 mm, ø B 58 mm
• Kątownik: 130°

Możliwość blokowania i mocowania 
z pięciu stron w odstępach co 25 mm

Dokładne mocowanie
elementów rurowych  

Tego akcesorium mocującego nie powinno 
zabraknąć w żadnym warsztacie. Narzędzia 
do każdego układu mocowania.

Bezstop-

niowe przez 

otwór podłużny

regulowane

Do optymalnego 
stosowania jako prze-
dłużenie stołu, np. 

Belki dystansowe w 
kształcie litery U D28, 
stal L 1000
Nr art.: 
D28-04002-001

18 DEMMELER Maschinenbau
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Narzędzia D28

DEMMELER® Systemy mocowania 3D D28

Odpowiednie akcesoria systemowe, takie jak rodzaje napędu lub uchwyty stożkowe i pryzma-
tyczne do zacisków śrubowych, można znaleźć na stronie internetowej www.demmeler.com.

Rozpiętość maks. 270 mm
Nr art.: D28-07005-014

          Uchwyt zaciskowy 180°
ze śrubą mocującą

•  Z regulowaną, stabilną rurką okrągłą, każda rurka 
może być używana indywidualnie

• Regulowany wysięg
•  Możliwość przełożenia przez otwór systemowy, 

co zapobiega powstawaniu zbędnych krawędzi 
zakłócających

•  Najwyższa transmisja mocy dzięki solidnym
okrągłym rurkom

• Wymienny kompletny mechanizm mocowania
• Wymienna końcówka uchwytu zaciskowego
•  Dostępne w dwóch dalszych rozpiętościach 

190 mm i 420 mm
• A 220 mm, B 270 mm, C 350 mm

Do szybkiego, mocnego i precy-
zyjnego mocowania

Rozpiętość maks. 250 mm 
Nr art.: D28-07009-033

           Uchwyt uniwersalny 
z rączką

•  Zastosowanie uniwersalne do poziomego/pionowego 
i ukośnego mocowania obrabianych przedmiotów

•  Bezstopniowe przechylanie i obracanie w zakresie 360°
•  Obracając rurkę mocującą zakres regulacji wrzecio-

na mocującego ponad 130 mm bez zmiany pozycji 
zacisku (poprzednik 68 mm)

•  Możliwość złożenia na płasko 
(wymaga mniej miejsca do przechowywania)

•  Z trzema wymiennymi elementami uruchamiającymi 
(śruba mocująca, śruba dociskowa lub klamka 
zaciskowa)

• A 240 mm, B 250 mm, C 270 mm
• Waga: ok. 2,9 kg

Bezstopniowe obracanie –
obrót o 360°

< przestawny 
pierścień 
nastawczy

maks. 
240 mm

P
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C
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W
E

OBRÓT 360°

przestawiany
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DEMMELER® System mocowania 3D

Praca może być tak lekka.
Narzędzia z wieloma możliwościami zastosowania.

           Kątowniki D28 PP 300, 
aluminiowo-tytanowe

•  Usztywniacze w narożnikach z systemowym 
rowkiem 90° w kształcie nerki 

•  Rastry wiertnicze w odstępie 50 mm, także 
na wszystkich stronach kątownika

•  Przedłużona płyta głowicy z dodatkowym 
otworem

• 4 powierzchnie kątownika / użytkowe
• 2x nakrętka systemowa 200 mm
• 2x nakrętka systemowa w kształcie nerki 90°
• Ze skalą drobną
• Anodowane 
• Waga: 5 kg
• A 275 mm, B 180 mm, C 300 mm

Nr art.: P28-03002-002 (prawy)
Nr art.: P28-03002-003 (lewy)

prawy

lewy

Optymalne

mocowanie za 

pomocą 

Trzpień PPC

Zapraszamy do zapo-
znania się z całą naszą 
ofertą ograniczników i 
uchwytów mocujących:

                          Belka mocująca
• Skala drobna z obu stron
• Bezstopniowa regulacja
• Stal, hartowana (D28, D22) / Stal, czerniona (D16)
•  D28: A 150 mm, B 50 mm, C 25 mm, Waga: ok. 0,9 kg

D22: A 150 mm, B 50 mm, C 18 mm, Waga: ok. 0,7 kg
D16: A 150 mm, B 25 mm, C 12 mm, Waga: ok. 0,18 kg

Belka mocująca D28: 
Nr art.: D28-05015-000
Belka mocująca D22: 
Nr art.: D22-05015-000 

Belka mocująca D16: 
Nr art.: D16-05015-000 

Bezstopniowa regulacja 
za pomocą slotu
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Opcje przechowywania narzędzi

DEMMELER® System mocowania 3D

             Wózek na akcesoria

    Wózek narzędziowy D16

• Zapewnia przejrzystość i porządek w miejscu pracy
• Szybki dostęp do wszystkich elementów systemu
•  Duże kątowniki umieszczone są pewnie i praktycznie 

wewnątrz wózka
•  Możliwość szybkiego transportu dzięki czterem stabilnym 

rolkom obracanym o 360°,
z czego jedna jest blokowana na stałe

• Zakres dostawy nie obejmuje części systemowych.
•  D28: A 1000 mm, B 650 mm, C 1010 mm, waga: ok. 60 kg

D22: A 800 mm, B 503 mm, C 1068 mm, waga: ok. 55 kg
D16: A 600 mm, B 450 mm, C 870 mm, waga: ok. 35 kg

•  Cztery zamknięte szufl ady chronią zawartość przed
zanieczyszczeniami i zapewniają szybki dostęp do
części systemu

• Zamykany
•  Ruchomy dzięki czterem stabilnym rolkom,

z czego dwie są obrotowe i dwie blokowane
• Zakres dostawy nie obejmuje części systemowych.
• A 740 mm, B 560 mm, C 970 mm

Wózek na akcesoria D28: 
Nr art.: D28-11001-000

Nr art.: D16-11001-000

Wózek na akcesoria D22: 
Nr art.: D22-11001-000 

Wózek na akcesoria D16: 
Nr art.: D16-11001-002 

Dalsze akcesoria do 
stołów we wszystkich 
rozmiarach systemo-
wych można znaleźć w 
Internecie.

Opcjonalnie do zamówienia: Opcjonalnie do zamówienia:

Nasze praktyczne szafki dolne z szufl adami „clever toolbox” do systemów 
D28 i D22 oferują dużo miejsca do przechowywania i chronią akcesoria 
mocujące przed zanieczyszczeniem i odpryskami spawalniczymi. 

Clever toolbox można zamontować ze wszystkich czterech stron i obciążyć ładunkiem do 170 kg. 
(Dostawa obejmuje 10 sztuk dolnych trzpieni wtykowych). 

           clever toolbox D22
Nr art.: D22-11001-015 

           clever toolbox D28
Nr art.: D28-11001-015

(1) Universalbox D28 
Nr art.: D28-11001-017 

(2) Magazynek na śruby D28
Nr art.: D28-11001-016 

Dno trzpienia wtykowego D28
Nr art.: D28-11001-018 

(1) Universalbox D22 
Nr art.: D22-11001-017 

(2) Magazynek na śruby D22
Nr art.: D22-11001-016 

Dno trzpienia wtykowego D22
Nr art.: D22-11001-018 

Porządek dzięki systemowi.
Dzięki tym wózkom na akcesoria, miejsca pracy przy 
stole spawalniczym są zawsze dobrze zorganizowane.

Mobilne wózki na akcesoria w 
dowolnej wielkości systemowej
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DEMMELER® System mocowania 3D

Oryginalny trzpień mocujący 
PPC DEMMELER
Samocentrujące, dopasowujące się do kształtu i 
chroniące styki mocowanie – 

Nr art.: D28-06025-000 

           ORYGINALNY – OPATENTOWA-
NY – trzpień PPC D28, krótki

•  Maksymalna siła mocująca przy dużym skoku 
mocującym

•  Wielokątne elementy dylatacyjne zmniejszają 
obciążenie powierzchni

• Bardzo szybkie mocowanie i otwieranie
•  Siłowe połączenie dzięki kontaktowi powierzchni
• Oszczędny materiał
• Wyjątkowa wytrzymałość
• Niska wrażliwość na brud
• Graniczna tolerancja mocowania 41-47
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Si ła rozciągająca

Si ła tnąca

SW 14

Mocowanie
przyjazne dla mate-

riału dzięki opatento-
wanemu stożkowemu 

systemowi docisku

Porównanie kulkowego trzpienia mocującego 
i trzpienia wielokątnego fi rmy DEMMELER
Zastosowanie trzpienia PPS zapobiega po-
ważnym uszkodzeniom otworów, które mogą 
powstać przez kulkowe trzpienie mocujący, 
np. w przypadku aluminiowo-tytanowych 
kątowników.

Tr
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ń 

PP
C
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zp
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ń 

EC
O

Stożkowy system docisku w trzpieniach PPC fi rmy DEMMELER
zapewnia 100-krotnie większą powierzchnię przylegania. Daje to 
znacznie większą siłę docisku i jednocześnie niezawodne mocowanie 
obrabianych przedmiotów. Dodatkowo równomierny rozkład siły 
zmniejsza zużycie otworów w porównaniu z tradycyjnymi trzpieniami.

Europejski patent
Nr 2569548

Szczególnie do mocowania 
blach i kształtek

                Uniwersalna belka mocująca duża – z odbojnikiem
•   Kombinacja otwór systemowy / slot, co daje wiele możliwości zamocowania
•  Możliwość zamocowania i zablokowania w otworach z 5 stron stołu za pomocą trzpieni PS 

w rastrze 25 mm
• Możliwość obrotu o 360° w pozycji leżącej krokowo co 45°
•  Dodatkowo ze sprężynowym trzpieniem dociskowym specjalnie do mocowania elementów blaszan-

ych i kształtowych, dzięki czemu nie jest potrzebne dodatkowe mocowanie obrabianych przedmiotów
• Stal, hartowana (D28) / Stal, czerniona (D16)
•  D28: A 225 mm, B 50 mm, C 25 mm, Waga: ok. 1,2 kg

D16: A 115 mm, B 25 mm, C 12 mm, Waga: ok. 0,14 kg
• Skok zacisku (D28): 3,5 mm / (D16): 2,0 mm

 Uniwersalna belka mocująca duża D28: 
Nr art.: D28-05001-001

 Uniwersalna belka mocująca duża D16: 
Nr art.: D16-05001-001

Skok mocujący

Sprężynowy trzpień dociskowy
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DEMMELER® Manipulator Ergonomix M®

Ograniczona przestrzeń. Nieogra-
niczone możliwości. Maksymalna 
elastyczność w spawaniu lub monta-
żu dzięki standardowemu zakresowi 
obrotu do 180°.

Wyjątkowy 
zakres

obracania do 
180 stopni.

1     Sterowanie
  Wyposażenie seryjne

 - z podłużnym panelem obsługowym 2
 - z przełącznikiem nożnym 3

4  Sterowanie typu teach
 M2000: Nr art. Z00-01001-024
 M4000: Nr art. Z00-01001-025

5  Skaner powierzchni
Nr art. Z00-01005-100

7   Uchwyt uziemienia
 maks. 400 A przy 60% ED:
 Nr art. Z00-01000-002
 maks. 700 A przy 60% ED:
 Nr art. Z00-01000-009

6    Wykonywanie obrotów
 do kontroli stanu, elektryczne: 
  Nr art. Z00-01004-005
  do pneumatycznych

urządzeń mocujących: 
Nr art. Z00-01004-008
do hydraulicznych
urządzeń mocujących: 
Nr art. Z00-01004-009

Wyposażenia Ergonomix M®

i optymalne możliwości 
rozbudowy

  Wyposażenie seryjne

Zapisz kilka różnych programów 
obrabianych przedmiotów za 
pomocą systemu sterowania 

typu teach i wyświetl je w razie 
potrzeby.

  Wyposażenie specjalne

Nazwa M 2000 / V1250 M 2000 / V2500 M 2000 / 19000 M 4000

Udźwig (bez płyty bazowej) [kg] 2000 2000 2000 4000

Maks. zakres pracy bezkolizyjnej przy 180° 
(bez płyty bazowej) 
Przy wysokości

[mm]
[mm]

1000

650

1000

650

1000

650

1500

520

Maks. prędkość obrotowa [obr./min] 1,4 1,4 1,4 2

Min. prędkość obrotowa [obr./min] 0,75 0,2 0,2 0,2

Moment skręcający [Nm] 1250 2500 2500 5000

Kąt wychylenia [°] 180 180 180 180

Moment wychylenia [Nm] 8000 8000 19000 32000

Min. wysokość (bez płyty bazowej) [mm] 490 490 490 750

Maks. wysokość przy 180° obrotu [mm] 970 970 970 983

Maks. wysokość przy 90° obrotu [mm] 1480 1480 1480 1680

Podłużny panel obsługowy

10-stopniowa regulacja obrotów

Silniki / okrągła oś 1 2 2 2

Nr artykułu: M02-02000-006 M02-02000-007 M02-02000-047 M04-04000-000

Model podstawowy Ergonomix M®

Dane bez płyty bazowej. Inne szczegóły wyposażenia na zapytanie.
Zastrzega się możliwość błędów i zmian. Oferta nie jest wiążąca. Ceny netto loco fabryka, wraz z ustawowym podatkiem VAT.

Podnoszenie | Obracanie | Przechylanie
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COBOT
WeldSpace 4.0

Stoły okrągłe NCManipulatoryOryginalne
systemy mocowania 
3D i stoły spawalnicze

Strona interneto-
wa oraz główny 

katalog dostępny 
w 14 językach

Jako wynalazca modułowego stołu spawalniczego 3D i systemu mocującego, tworzymy projekty i innowacje związane 
z modułowym mocowaniem elementów konstrukcyjnych oraz manipulowaniem nimi. Każdego roku liczne produkty są 
opracowywane na nowo, bądź udoskonalane. Nasz katalog główny oferuje na ponad 300 stronach kompletny przekrój 
przez nasz bogaty program produktów z wieloma ciekawymi przykładami zastosowania. Chętnie prześlemy Państwu 
katalog oraz prospekty z naszym pełnym asortymentem produktów, w formie drukowanej lub cyfrowej. Pod adresem 
www.demmeler.com do Państwa dyspozycji są także prospekty jako pliki PDF do pobrania.

Zamówienia online: w DEMMELER Webshop
Zapraszamy do odkrywania całego bogactwa naszych produktów z zakresu systemów mocowania, narzędzi i akcesoriów 
na naszej stronie internetowej i zamówienia ich wygodnie online.

Zachęcamy również do subskrypcji naszego kanału YouTube
z wieloma przykładami produktów i ich zastosowania. 

Cała różnorodność
portfolio produktów DEMMELER –
do klikania i przeglądania...

PONAD 20 000 m² POWIERZCHNI DZIAŁU PRODUKCYJNEGO I 
LOGISTYCZNEGO W SIEDZIBIE FIRMY W HEIMERTINGEN

DEMMELER Maschinenbau GmbH & Co. KG
Alpenstraße 10, 87751 Heimertingen / Germany
Telefon: + 49 83 35 98 59-0
Faks: + 49 83 35 98 59-27
e-mail: sales@demmeler.com   
Internet: www.demmeler.com

Twój autoryzowany partner handlowy:

Zastrzega się możliwość zmian, możliwości sprzedaży innemu nabywcy oraz błędów w druku. Stan: 01.09.2022 / wersja 1.0 / © Copyright DEMMELER
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