
Do It Your Self welding kit

 Συστήματα σύσφιξης & συγκράτισης
για τραπέζια συγκόλλησης



 

Υψηλής ποιότητας σφιγκτήρας κάθετος
με ρυθμιζόμενη οριζόντια διαδρομή του σφιγκτήρα
δυνατότητα επιλογής 3 διαφορετικών grip

Υψηλής ποιότητας σφιγκτήρας κάθετος
 με δυνατότητα επιλογής 3 διαφορετικών grip

Βασικά εργαλεία σύσφιξης

Συστήματα σύσφιξης & συγκράτισης
για τραπέζια συγκόλλησης

κλασική λαβή

λαβή με μανιβέλα

λαβή με μηχανισμό καστάνιας

κλασική λαβή

λαβή με μανιβέλα

λαβή με μηχανισμό καστάνιας
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16 mm από 60° εσωτερικά εώς 60° εξωτερικά
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 Εργοστάσιο: Ερυμανθου 4α / Αγ. Βαρβαρα / Αθηνα.  τηλ. 210 5615455 

  
Συστήματα σύσφιξης & συγκράτισης

για τραπέζια συγκόλλησης

Η γκάμα αξεσουάρ της BESSEY® 
διευρύνει το χρηστικότητα του 
τραπεζιού συγκόλλησης.
Συστήνονται  για σύσφιξη  σε 
τετράγωνα ,στρογγυλά & οβάλ 
τεμάχια εργασίας,

TWVAD
Τα εξαρτήματα σύσφιξης τραπεζιού Vario 
είναι ιδανικά για τεμάχια εργασίας 
ακανόνιστου σχήματος

Επέκταση σφιγκτήρα TWX
Αξεσουάρ για σφικτήρες εναλλαγής BESSEY
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Προσαρμογέας κλίσης TW28AV 
Μετατροπή περιστρεφόμενων ατράκτων 
με stepless ρύθμιση από -52 ° έως +52 °

3

Γρήγορη μετατροπή των υπαρχόντων 
σφιγκτήρων τραπεζιού
Μετατρέψτε τους υπάρχοντες σφιγκτήρες 
τραπεζιού BESSEYβιδώνοντας το εξάρτημα 
TW28HO στην τρύπαστο κάτω μέρος
του σφιγκτήρα του τραπεζιού.

Αντάπτορας TWA-STC  
Μετατρέψτε τους υπάρχοντες σφιγκτήρες
εναλλαγής BESSEY STC με οριζόντια 
πλάκα βάσης

Ανταλλακτικά σέρβις BESSEY 
MorPads για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
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Αξεσουάρ σφιγκτήρα τραπεζιού συγκόλλησης, TWVAD 
Ειδικά προσαρμοσμένο σε στρογγυλά, οβάλ και τετράγωνα τεμάχια. 
Γωνία απεριόριστα ρυθμιζόμενο από 60 ° εσωτερικά έως 60 ° εξωτερικά. 

TW16VAD/ TW28VAD έκδοση 
με μπουλόνι για γρήγορη ευθυγράμμιση
και στερέωση του τεμάχιου στο τραπέζι συγκόλλησης.

Έκδοση TWVAD -
χωρίς μπουλόνι για μεταβλητή κίνηση στο τραπέζι συγκόλλησης.
2 τεμάχια ανά σακούλα

Διάμετρος

από 60° εσωτερικά εώς 60° εξωτερικά

από 60° εσωτερικά εώς 60° εξωτερικά TWVAD

TW16VAD

TW28VAD

TW-STC Aντάπτορας σφιγκτήρα εναλλαγής τραπεζιού συγκόλλησης, 
Αξεσουάρ για σφιγκτήρα εναλλαγής BESSEY STC με οριζόντια πλάκα 
βάσης.
Με μπουλόνι - για χρήση απευθείας στο τραπέζι συγκόλλησης. 



3100736

3101192

3101193

Τρύπα 
Διάμετρος Ιδανικό για

16 mm

28 mm

Διάμετρος Ιδανικό για:
Approx.
Weight

28 mm 2.25 lbs

Ιδανικό γιά: Approx.
Weight

28 mm

 Εργοστάσιο: Ερυμανθου 4α / Αγ. Βαρβαρα / Αθηνα.  τηλ. 210 5615455 

  
Συστήματα σύσφιξης & συγκράτισης

για τραπέζια συγκόλλησης

Επέκταση σφιγκτήρα τραπεζιού συγκόλλησης, TWX
Αξεσουάρ της BESSEY®  για τον ανταπτορα TW28A-STC & TWVAD.
Η μείωση του άξονα TWX εργασίας είναι απεριόριστη 
ρυθμίζετε με ενα δαχτυλίδι  στη στρογγυλή πλάκα. 
Χρήση με TWVAD - απαιτεί Βίδα επίπεδης κεφαλής 8 x 40 mm

Προσαρμογέας κλίσης σφιγκτήρα τραπεζιού συγκόλλησης, TW28AV
Αξεσουάρ της BESSEY®  επέκταση TW28X. 
Περιστρεφόμενοι άξονες με απρόσκοπτη ρύθμιση από -52 ° έως +52 °.
Κλειδωμένο τραπεζοειδές παξιμάδι για ασφαλή στερέωση του τεμαχίου εργασίας. 
Υψηλής ποιότητας πλαστικό 2 συστατικών λαβή με Μακρύ άξονα 

Διάμετρος

Εξάρτημα σφιγκτήρα τραπεζιού συγκόλλησης TW28HO
Αξεσουάρ της BESSEY® για τον σφιγκτήρα τραπεζιού εργασίας.

Ανταλλακτικό σφιγκτήρα BESSEY®, MorPads
Μεγάλη διάρκεια ζωής λόγω ανθεκτικής πλάκας πίεσης
με ενισχυμένο χάλυβα το οποίο μπορεί να κλίνει έως 35 °.

Τρεις εκδόσεις σχεδιασμού: 
Λείο πρόσωπο (τυπική έκδοση)? 
Τραχύ πρόσωπο για ασφαλή σύσφιξη σε βρώμικες επιφάνειες.
Πρόσωπο με αυλάκωση V για στρογγυλά, οβάλ κομμάτια εργασίας.

3100736 Λείο πρόσωπο (στάνταρ)
3101192 Τραχύ πρόσωπο
3101193 V Groove

Τεχνολογία Ball-in-socket για παρατεταμένη
διάρκεια ζωής του σφιγκτήρα σε πλήρη πίεση
Πατενταρισμένο από την BESSEY®...
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Order-No. Opening
Automatic 
adjustment

Clamping
force

e
f

mm mm appr. N kg qty.

STC-VH20 35 20 1,100 0.22 6

STC-VH50 40 35 2,500 0.43

 
Συστήματα σύσφιξης & συγκράτισης

για τραπέζια συγκόλλησης

Στη θέση σύσφιξης, ο μοχλός είναι κάθετος.

 Αυτόματη και μεταβλητή ρύθμιση της σύσφιξης ύψος έως 35 mm, 

ενώ η δύναμη σύσφιξης παραμένει αμετάβλητη- χωρίς να χρειάζεται 

να κάνετε χειροκίνητες αλλαγές στη θέση της βίδας πίεσης.

 Η δύναμη σύσφιξης είναι μεταβλητή έως 2.500 N ανάλογα με τη 

ρύθμιση της βίδας στην πρόσοψη 

Στιβαρά, σκληρυμένα μεταλλικά φύλλα για μεγάλη διάρκεια ζωής 

στην πλάκα βάσης σχεδιασμένο να διευκολύνει γρήγορα και 

ασφαλή.

 Πλαστική λαβή δύο συστατικών υψηλής ποιότητας ανθεκτική στο 

λάδι 

Κάθετος σφιγκτήρας εναλλαγής με ανοιχτό βραχίονα 
και οριζόντια πλάκα βάσης STC - VH

Τεχνικές πληροφορίες STC-VH
Οριζόντιος σφιγκτήρας εναλλαγής με οριζόντια μεταλλική βάση

Αυτορυθμιζόμενος σφιγκτήρας για τραπέζια συγκόλλησης



 
Συστήματα σύσφιξης & συγκράτισης

για τραπέζια συγκόλλησης

 Εργοστάσιο: Ερυμανθου 4α / Αγ. Βαρβαρα / Αθηνα.  τηλ. 210 5615455 

3D CAD data for download at http://bessey.partcommunity.com 
and/or www.bessey.de

Order-No. Opening
Automatic 
adjustment

Clamping
force

mm mm appr. N kg qty.

STC-HH20 35 20 1,100 0.20 6

STC-HH50 40 35 2,500 0.38 6

STC-HH70 60 35 2,500 0.42 6

Στη θέση σύσφιξης, ο μοχλός είναι οριζόντιος.

 Αυτόματη και μεταβλητή ρύθμιση της σύσφιξης ύψος έως 35 mm, 

ενώ η δύναμη σύσφιξης παραμένει αμετάβλητη- χωρίς να χρειάζεται 

να κάνετε χειροκίνητες αλλαγές στη θέση της βίδας πίεσης.

 Η δύναμη σύσφιξης είναι μεταβλητή έως 2.500 N ανάλογα με τη 

ρύθμιση της βίδας στην πρόσοψη 

Στιβαρά, σκληρυμένα μεταλλικά φύλλα για μεγάλη διάρκεια ζωής 

στην πλάκα βάσης σχεδιασμένο να διευκολύνει γρήγορα και 

ασφαλή.

 Πλαστική λαβή δύο συστατικών υψηλής ποιότητας ανθεκτική στο 

λάδι 

Τεχνικές πληροφορίες STC-HH
Οριζόντιος σφιγκτήρας εναλλαγής με οριζόντια μεταλλική βάση

Αυτορυθμιζόμενος σφικτήρας για τραπέζια συγκόλλησης



 

 
Συστήματα σύσφιξης & συγκράτισης

για τραπέζια συγκόλλησης

 Εργοστάσιο: Ερυμανθου 4α / Αγ. Βαρβαρα / Αθηνα.  τηλ. 210 5615455 

 

3D CAD data for download at http://bessey.partcommunity.com 
and/or www.bessey.de

Automatic 
adjustment

Clamping
force

mm mm appr. N kg qty.

STC-IHH15 25 8 1,100 0.19 6

STC-IHH25 35 13 2,500 0.45 6

Self-adjusting toggle clamps

Technical data STC-IHH 
Push/pull clamp with horizontal base plate

Push/pull σφιγκτήρας εναλλαγής με ανοιχτό βραχίονα 
και οριζόντια πλάκα βάσης STC - VH

Τεχνικές πληροφορίες STC-IHH
Οριζόντιος σφιγκτήρας εναλλαγής με οριζόντια μεταλλική βάση

Αυτορυθμιζόμενος σφικτήρας για τραπέζια συγκόλλησης

Η μετακίνηση της λαβής μετακινεί τη ράβδο push-pull
Αυτόματη και μεταβλητή ρύθμιση της σύσφιξης ύψος έως 13 mm, 
ενώ η δύναμη σύσφιξης παραμένει αμετάβλητη- χωρίς να χρειάζεται 
να κάνετε χειροκίνητες αλλαγές στη θέση της βίδας πίεσης.

Ρυθμιζόμενη δύναμη σύσφιξης έως 2.500 N, ανάλογα με την βίδα 
ρύθμισης στην άρθρωση. Στιβαρά, σκληρυμένα μεταλλικά φύλλα για 
μεγάλη διάρκεια ζωής στην πλάκα βάσης.
Πλαστική λαβή δύο συστατικών υψηλής αντοχής στο λάδι
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