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Siegmund Workstation
Ο νέος επαναστατικός πάγκος εργασίας

2018
BEST OF

SIEGMUND WORKSTATION
ΤΟ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Χάριν της έξυπνης ιδέας του Siegmund Workstation
όλα τα εργαλεία είναι πάντα κοντά σας μέσα στον
χώρο εργασίας. Αυτό επιτρέπει μια συνολική οπτική καθώς
και ευταξία και προσφέρει επίσης και επαρκή χώρο για τα
εργαλεία σας.

Η ΚΑΡΔΙΆ ΚΆΘΕ ΠΆΓΚΟΥ ΕΡΓΑΣΊΑΣ –
Η ΠΛΆΚΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ
Μια πλάκα εργασίας πρέπει να αντέχει σε υψηλά
φορτία. Έχουμε ειδικές πλάκες εργασίας για εσάς,
ανάλογα με τις ανάγκες σας – είτε πριόνισμα,
διάτρηση, συγκόλληση, συγκράτηση κλπ.

Η ΒΆΣΗ –
ΈΝΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΌ ΠΛΑΊΣΙΟ
Το ανθεκτικό πλαίσιο παρέχει μια σταθερή
βάση ακόμη και για εργασίες πρόκλησης όπως
πριόνισμα, λείανση ή διάτρηση.

ΕΠΩΦΕΛΗΘΕΊΤΕ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΕΥΕΛΙΞΊΑ
Είτε εργάζεστε με ξύλο είτε κατασκευάζετε και
συγκολλείτε μεταλλικές κατασκευές – το Workstation
είναι τόσο ευέλικτο όσο οι ιδέες και τα έργα σας.
Φυσικά μπορείτε επίσης να αποκτήσετε το Siegmund
Workstation με σταθερά συρτάρια με μεγάλη
ικανότητα φορτίου.

Διαστάσεις Πάγκου Εργασίας (Μ x Π x Υ): 1200 x 800 x 850 mm
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ΔΙΆΤΡΗΤΗ ΠΛΆΚΑ
(1200 x 800 mm)
ΥΛΙΚΆ

2018
BEST OF

• Premium Χάλυβας S355J2+N + Εναζώτωση με Πλάσμα
• Χάλυβα Εργαλείων
• Χάλυβα Εργαλείων + Εναζώτωση με Πλάσμα

ΒΡΑΒΕΙΟ
Στην κατηγορία "Τεχνολογία
Παραγωγής" το Workstation
Siegmund βραβεύθηκε ως BEST of
the INDUSTRIEPREIS 2018.

ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΈΝΑΝΤΙ ΡΎΠΩΝ
Δύο φύλλα κάτω από την πλάκα τραπεζιού
προστατεύουν τα εργαλεία σας από τα
υπολείμματα συγκόλλησης και τους ρύπους.
Για τον καθαρισμό, μπορείτε να τραβήξετε
προς τα έξω και τα δύο φύλλα σαν συρτάρια.

ΠΌΔΙΑ
Ο συνδυασμός ρόδας και ποδιού καθιστά το
Siegmund Workstation κινητό. Οι βασικές έδρες
είναι ρυθμιζόμενες λεπτομερώς, παρέχοντας
έτσι επιφάνεια εργασίας ακριβείας.
(Τροχοί προαιρετικά)

ΦΟΡΤΊΟ ΈΔΡΑΣΗΣ
Το Siegmund Workstation με την βασική πλάκα
μπορεί να φέρει φορτίο περ. 1.000 kg.
Παρακαλούμε να σημειωθεί ότι με τους τροχούς,
η ικανότητα φορτίου μειώνεται σε περ. 400 kg.

600 mm

600 mm

ΕΠΑΡΚΉΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΌΣ ΧΏΡΟΣ
Το Siegmund Workstation παρέχει συγκεκριμένο χώρο αποθήκευσης για πολλά
εξαρτήματα Siegmund. Διαφορετικά εξαρτήματα μπορούν να αποθηκευτούν στις
θέσεις του. Ετσι όλα τα εξαρτήματα είναι σε κοντινή απόσταση. Μπορείτε να
προσαρμόσετε, να δημιουργήσετε ή να αναπροσαρμόσετε τον πάγκο εργασίας
σας με συρτάρια σε διάφορα ύψη για να αυξήσετε τον χώρο αποθήκευσης. Εδώ
θα βρείτε χώρο για κάθε τύπο εργαλείου. Η αναβάθμιση είναι δυνατή ανά πάσα
στιγμή. Χώρος 600 mm για συρτάρια στην αριστερή και στη δεξιά πλευρά.

3

SYSTEM 16
ΠΆΧΟΣ ΥΛΙΚΟΎ ΔΙΆΤΡΗΤΗ ΠΛΆΚΑ 12 mm

Προσφορά 1
Βασικό πακέτο

Διάτρητη πλάκα Χάλυβα Εργαλείων 8.7
1200 x 800 mm
Οπές Ø 16 mm
Οπές στην επιφάνεια σε 50x50 mm πλέγμα
Πάχος υλικού περίπου 12 mm
Νο. Είδους 164004.X07

Pάφι
Νο. Είδους 004020
Χώρος 600 mm για
συρτάρια στην αριστερή
και στη δεξιά πλευρά.

600 mm

Στήριγμα σφιγκτήρα
Νο. Είδους 164030

Siegmund Workstation
Βασικό πλαίσιο
Νο. Είδους 004002

Επιτοίχια θήκη εργαλείων
περιλαμβ. ράφι
Νο. Είδους 004025

1.031 €
Νο. Είδους 2-164001

Επιπλέον χρέωση Διάτρητη
πλάκα Με εναζώτωση με
πλάσμα

4

Βάση πείρων και πρισμάτων
Νο. Είδους 164035

120 €
Νο. Είδους 2-164004.XX

Τιμές σε €, χωρίς ΦΠΑ, συσκευασία, και μεταφορικά.

SIEGMUND WORKSTATION

Προσφορά 2

Προσφορά 3

Βασικό πακέτο συμπεριλαβάνεται
2 Συρτάρια

Βασικό πακέτο συμπεριλαβάνεται
4 Συρτάρια

180 mm

180 mm

180 mm

180 mm

180 mm

24 0 m m

1.138 €
Νο. Είδους 2-164003

1.252 €
Νο. Είδους 2-164005

120 €

120 €

Νο. Είδους 2-164004.XX

Νο. Είδους 2-164004.XX
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SYSTEM 16
ΠΆΧΟΣ ΥΛΙΚΟΎ ΔΙΆΤΡΗΤΗ ΠΛΆΚΑ 12 mm

ΕΙΔΙΚΉ ΠΡΟΏΘΗΣΗ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ
Siegmund Workstation περιλαμβ. Σετ

1

Προσφορά 1:
Βασικό πακέτο
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Προσφορά 2:
Βασικό πακέτο συμπεριλαβάνεται 2 Συρτάρια
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Προσφορά 3:
Βασικό πακέτο συμπεριλαβάνεται 4 Συρτάρια

Βάρος περίπου 144 kg
Νο. Είδους 2-164001

Βάρος περίπου 163 kg
Νο. Είδους 2-164003

Βάρος περίπου 183 kg
Νο. Είδους 2-164005

περιλαμβ. Σετ A

περιλαμβ. Σετ B

Νο. Είδους 2-167320

Νο. Είδους 2-167340

1.330 €

1.543 €

Νο. Είδους 2-167321

Νο. Είδους 2-167341

1.437 €

1.650 €

Νο. Είδους 2-167322

Νο. Είδους 2-167342

1.551 €

1.764 €

Νο. Είδους 2-167323

Νο. Είδους 2-167343

Μέγιστο συνιστώμενο στατικό φορτίο περ. 1000 kg (400 kg σε τροχούς) με βάση την ομοιόμορφη κατανομή φορτίου.

120 €
Επιπλέον χρέωση Διάτρητη πλάκα
Με εναζώτωση με πλάσμα
Νο. Είδους 2-164004.XX
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Τιμές σε €, χωρίς ΦΠΑ, συσκευασία, και μεταφορικά.

299 €

Σετ εργαλείων A

Σφιγκτήρας
2x 160620

83 mm

Νο. Είδους 2-167320

Στοπ
4x 160412

Μπουλόνι Σύσφιξης

Κλειδί Αλλεν

6x 160510

1x 160852

512 €

83 mm

Σετ εργαλείων Β συμπεριλαβάνεται Μέγγενη πάγκου

Νο. Είδους 2-167340

Σφιγκτήρας

Γωνία

4x 160620

2x 160108.N

Μπουλόνι Σύσφιξης

Κλειδί Αλλεν

8x 160510

1x 160852

Στοπ

Βασική Μέγγενη πάγκου 100 mm

6x 160412

1x 164301
Περισσότερες πληροφορίες Σελίδα 9
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ΜΈΓΓΕΝΕΣ ΠΆΓΚΟΥ
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Συγκράτηση χωρίς προσαρμογέα:
Ο βασικός εξοπλισμός κάθε εργαστηρίου είναι μία αξιόπιστη μέγγενη πάγκου.
Η μέγγενη πάγκου της Siegmund, προσφέρει βελτιωμένη παραγωγικότητα.
Για να στερεώσετε την μέγγενη του πάγκου στο τραπέζι, χρειάζονται
2 μπουλόνια συγκράτησης συστήματος 16 και, αν χρειαστεί, 2 δακτύλιοι
μείωσης. Οι βασικές μέγγενες είναι κατασκευασμένες από χυτοχάλυβα,
οι premium μέγγενες είναι κατασκευασμένες από χάλυβα συγκόλλησης.

Βασική Μέγγενη πάγκου 100
Διάμετρος οπής 16 mm

107 €
Νο. Είδους 2-164301

Μπουλόνι Σύστημα 16

Δεν είναι απαραίτητος δακτύλιος μείωσης.

Κορυφαία μέγγενη πάγκου 100
Διάμετρος οπής 16 mm

158 €
Νο. Είδους 2-004300
Δεν είναι απαραίτητος δακτύλιος μείωσης.

Συγκράτηση με προσαρμογέα:
Δακτύλιος μείωσης, ειδικά σχεδιασμένος για την συγκράτηση εξαρτημάτων
μεγαλύτερων συστημάτων σε μικρότερα συστήματα. Ο δακτύλιος μείωσης
μπορεί να στερεωθεί στα εξαρτήματα και έτσι να δώσει τη δυνατότητα
συγκράτησης με μπουλόνια μικρότερων συστημάτων. Για τη στερέωση
χρησιμοποιήστε 2x μπουλόνια του συστήματος 16.
Οι βασικές μέγγενες είναι κατασκευασμένες από χυτοχάλυβα, οι premium
μέγγενες είναι κατασκευασμένες από χάλυβα συγκόλλησης.

Βασική Μέγγενη πάγκου 125
συμπεριλαβάνεται 2x Μετατροπέας Οπής (Νο. Είδους 000546)
Διάμετρος οπής 28 mm

Μπουλόνι Σύστημα 16

174 €
Νο. Είδους 2-004303.Set

Κορυφαία μέγγενη πάγκου 125
συμπεριλαβάνεται 2x Μετατροπέας Οπής (Νο. Είδους 000546)
Μετατροπέας Οπής

Διάμετρος οπής 28 mm

258 €
Νο. Είδους 2-004302.Set

Τιμές σε €, χωρίς ΦΠΑ, συσκευασία, και μεταφορικά.
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ΣΤΟ ΠΕΔΊΟ

HDB INDUSTRIEHANDEL GMBH,
HERSCHBACH (DE)
Η εταιρεία έχει περίπου 10 υπαλλήλους, στο τμήμα πωλήσεων, στο
τμήμα εξυπηρέτησης πελατών καθώς και τεχνικούς εξυπηρέτησης, οι
οποίοι πάντα εξασφαλίζουν τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών
της. Αποθήκη, γραφεία, αίθουσα επίδειξης καθώς και πρατήριο
καυσίμων υπάρχουν όλα διαθέσιμα σε μεγάλες περιοχές για να
παρέχουν την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Η HDB Schweissshop
ασχολείται με την τεχνολογία συγκόλλησης κάθε είδους. Με το κανάλι
της στο YouTube, προσφέρει βοήθεια στους συγκολλητές, είτε μέσω
μαθημάτων είτε μέσω επεξηγηματικών βίντεο σχετικά με τις μεθόδους
TIG, MAG, MIG, Ehand, συγκόλλησης και κοπής με πλάσμα. Ζώντας
τον τρόπο ζωής ενός συγκολλητή, αναδεικνύεται τι είναι δυνατό στην
τεχνολογία συγκόλλησης και η απαραίτητη δεξιοτεχνία όσον αφορά
τις συγκολλήσεις.
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HABITAT AUGSBURG E.V., AUGSBURG (DE)
Το Habitat Augsburg e.V. επιτρέπει σε ειδικούς και σε απλούς τεχνίτες
να υλοποιήσουν τα έργα τους βοηθώντας τους όσον αφορά την ιδέα,
τον προγραμματισμό και την υλοποίηση. Τους υποστηρίζει παρέχοντας
επαγγελματικό εξοπλισμό και εθελοντές μηχανικούς συμβούλους, οι
οποίοι προσφέρουν καθοδήγηση και ενεργό υποστήριξη. Με αυτόν
τον τρόπο, το Habitat αποτελεί ένα χώρο όπου οι χρήστες μπορούν
να δοκιμάσουν νέα πράγματα, να μάθουν μαζί και μεταξύ τους και να
απολαύσουν τη δημιουργικότητα.
Αυτή τη στιγμή το Habitat διαθέτει ένα πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο
που περιλαμβάνει το Siegmund Workstation. Προβλέπεται η επέκταση
του εξοπλισμού, για παράδειγμα με ένα τμήμα μεταλλοτεχνίας, ένα
εργαστήριο κατασκευών, χώρους συνεργασίας και πολλά άλλα.
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Περισσότερες πληροφορίες: Κατάλογος Workstation

Ανακαλύψτε ολόκληρη την σειρά προϊόντων μας
στον βασικό κατάλογο μας (περίπου 768 σελίδες),
στο Flyer (περίπου 244 σελίδες) ή στην ιστοσελίδα
μας www.siegmund.com
Ακολουθήστε μας:
siegmundgroup

bernd_siegmund_gmbh

siegmundtables

berndsiegmundgmbh

Η ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΣ:
Ποσότητα

Νο. Είδους

Περιγραφή

Τιμή τεμαχίου

Συνολική τιμή
Διεύθυνση / Επαφή / Σφραγίδα εταιρείας

Παρακαλώ τηλεφωνήστε μας
Στείλτε την παραγγελία σας με e-mail στο info@mek.com.gr ή με fax στο (0030) 210 5221 208.

Δεν επιθυμώ περαιτέρω ενημέρωση προϊόντων

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΉΣ:

Ο ΔΙΚΌΣ ΣΑΣ ΑΝΤΙΠΡΌΣΩΠΟΣ:

Bernd Siegmund GmbH
Landsberger Str. 180
86507 Oberottmarshausen
Γερμανία (Bayern)
ΤΗΛ (0049) 0 82 03 / 96 07 - 0
FAX (0049) 0 82 03 / 96 07 - 33
E-Mail: info@siegmund.com
www.siegmund.com

ΚΟΥΤΣΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΠΥΛΟΥ 100
ΑΘΗΝΑ 104 41
ΤΗΛ (0030) 210 5220 557 & 559
FAX (0030) 210 5221 208
E-Mail: info@mek.com.gr
www.mek.com.gr

Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι όλες οι τιμές δεν περιλαμβάνουν φόρο επί των πωλήσεων και κόστος συσκευασίας και μεταφοράς. Τα σφάλματα και η τεχνική βελτίωση μπορεί να αλλάξουν αυτά τα
δεδομένα. Ισχύουν οι Γενικοί μας Όροι και Προϋποθέσεις. Σφάλματα και αλλαγές τιμών που επιφυλάσσονται.
Όλα τα κείμενα, οι φωτογραφίες και οι σχεδιασμοί είναι πνευματική ιδιοκτησία της Bernd Siegmund GmbH. Κανένα μέρος αυτού του φυλλαδίου δεν μπορεί να αλλοιωθεί αναλογικά ή
ψηφιακά ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, δεν μπορεί να αναπαραχθεί ή να αναδημοσιευθεί χωρίς την έγγραφη άδεια του νόμιμου ιδιοκτήτη. Παραβάσεις διώκονται.

