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Představení společnosti GPPH, pevné svařovací stoly GPPH
Základní informace
Společnost GPPH je polská projekčně-výrobní
firma, která se výhradně zabývá vývojem a výrobou svých
svařovacích stolů pod vlastní obchodní značkou GPPH.
Nabízí jak běžné typy pevných svařovacích stolů,
tak také modulární svařovací stoly. Systém upínacích
přesných otvorů o pr. 16 nebo 28 mm umožňuje upínání
pomocí upínacích komponentů různých svařenců a dílců,
které je potřeba svařovat.
Naše společnost je autorizovaným partnerem pro
český i slovenský trh této společnosti. V Ostravě máme k
dispozici předváděcí stůl s vybranými upínacími
komponenty.
Rádi Vám poradíme s pořízením stolů i upínacích
komponentů. Postačí nás jen kontaktovat.

Standardní pevné svařovací stoly GPPH
Společnost GPPH vyrábí standardní pevné
svařovací stoly ve třech základních řadách: v řadě PRO,
PLUS a ECO. Jednotlivé řady se liší nosností stolů. Stoly
se dodávají pak v několika rozměrech. Tyto stoly jsou
opatřené přesnými upínacími otvory o průměru 16 nebo
28 mm.
Materiál, který tvoří upínací desku těchto stolů, je
vyrobený ze speciální slitiny, která má upravený povrch. Na
tomto povrchu neulpívá běžný svařovací rozstřik, který při
svařování vzniká.

Základní standardní velikosti pevný stolů GPPH.

Ilustrační fotka stolu
s upínacími komponenty
umístěné ve vozíku.

K dispozici je rovněž
rotační polohovadlo
GPPH s max. nosností
100 kg. Je určené pro
stoly GPPH se systémem
děr 28 mm.
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Pevné svařovací stoly GPPH
Základní technické charakteristiky
l tuhá robustní konstrukce
l nejvyšší kvalita zpracování
l dokonale rovinná plocha stolu (±0,5 mm)
l vyrobeno z oceli S355J2+N*
l tloušťka stolní desky: řada PRO 15 mm, řada PLUS 12 mm, řada ECO 8 mm
l upínací otvory systému 16 mm nebo 28 mm v mřížce 100x100 mm
l zkosené upínací otvory pro snadnou montáž nástrojů (mimo řadu ECO)
l mechanicky značené měřítko plochy stolu v rastru 100x100 mm
l stavitelné nohy (standard) nebo stavitelná pojezdová kola (doplňkové

vybavení) pro vyrovnání podlahové nepřesnosti
l možnost nastavitelné výšky pracovní desky stolu cca 880 - 930 mm
l možnost objednání také nerezové pracovní desky stolů
l stoly GPPH lze libovolně kombinovat, aby se prodloužila jejich pracovní plocha
l všechny stoly jsou vyztuženy žebrováním
l svařovací stoly GPPH jsou vyráběné dle normy ISO 2768-1

* Pro výrobu je používaná pečlivě vybraná ocel. V závislosti
na šarži se může objevit v odstínech modré a tmavě šedé.
Je přirozené mít různé odstíny na jednom stole. Je to kvůli
technologickému procesu výroby stolů v ocelárně a
neovlivňuje to ani jeho kvalitu, ani strukturu materiálu.
Stolní desky nejsou mořeny, aby získaly rovnoměrnou
barvu, protože moření zvyšuje jas stolu. Během samotného
svařování by mohly vznikat odlesky světla, což ztěžuje práci.

Svařovací stoly, které jsou na trhu, jsou většinou vyrobeny
ze speciální konstrukční oceli S355J2 + N, která není kalená,
ani nitridovaná. Tato ocel zajišťuje, že na povrch stolů GPPH
rozstřik kovů běžně neulpívá.
Podle názoru mnoha odborníků, s nimiž má výrobce
možnost diskutovat o tomto tématu, má nitridace
zanedbatelný vliv na vlastnosti oceli S355J2 + N. Proto
se nabízí konkrétní produkt za rozumnou cenu bez
marketingových triků.

Stoly jsou potaženy přípravkem na bázi oleje, který je chrání
během přepravy a prvního použití. Je doporučeno používat
prostředky proti rozstřiku.

Příklad použití pevných stolů GPPH.
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Představení společnosti GPPH, pevné svařovací stoly GPPH
Pevný stůl GPPH o velikosti 3000x1480 mm
l obj. číslo ve verzi PRO: TWT.PRO.300148
l obj. číslo ve verzi PLUS: TWT.PLUS.300148
l rozměr desky stolu: 3000x1480 mm
l nosnost stolu verze PRO: 5.600 kg
l nosnost stolu verze PLUS: 4.000 kg
l tloušťka stolu verze PRO: 15 mm
l tloušťka stolu verze PLUS: 12 mm
l boční upínací lem: 200 mm
l počet noh: 8 ks
l systém upínacích děr: průměr 16 nebo 28 mm

Pevný stůl GPPH o velikosti 2400x1200 mm
l obj. číslo ve verzi PRO: TWT.PRO.240120
l obj. číslo ve verzi PLUS: TWT.PLUS.240120
l rozměr desky stolu: 2400x1200 mm
l nosnost stolu verze PRO: 4.200 kg
l nosnost stolu verze PLUS: 3.000 kg
l tloušťka stolu verze PRO: 15 mm
l tloušťka stolu verze PLUS: 12 mm
l boční upínací lem: 200 mm
l počet noh: 6 ks
l systém upínacích děr: průměr 16 nebo 28 mm

Pevný stůl GPPH o velikosti 2000x1000 mm
l obj. číslo ve verzi PRO: TWT.PRO.200100
l obj. číslo ve verzi PLUS: TWT.PLUS.200100
l rozměr desky stolu: 2000x1000 mm
l nosnost stolu verze PRO: 2.800 kg
l nosnost stolu verze PLUS: 2.000 kg
l tloušťka stolu verze PRO: 15 mm
l tloušťka stolu verze PLUS: 12 mm
l boční upínací lem: 200 mm
l počet noh: 4 ks
l systém upínacích děr: průměr 16 nebo 28 mm
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Pevné svařovací stoly GPPH
Pevný stůl GPPH o velikosti 1500x1480 mm
l obj. číslo ve verzi PRO: TWT.PRO.150148
l obj. číslo ve verzi PLUS: TWT.PLUS.150148
l rozměr desky stolu: 1500x1480 mm
l nosnost stolu verze PRO: 2.800 kg
l nosnost stolu verze PLUS: 2.000 kg
l tloušťka stolu verze PRO: 15 mm
l tloušťka stolu verzo PLUS: 12 mm
l boční upínací lem: 200 mm
l počet noh: 4 ks
l systém upínacích děr: průměr 16 nebo 28 mm

Pevný stůl GPPH o velikosti 1500x1000 mm
l obj. číslo ve verzi PRO: TWT.PRO.150100
l obj. číslo ve verzi PLUS: TWT.PLUS.150100
l rozměr desky stolu: 1500x1000 mm
l nosnost stolu verze PRO: 2.800 kg
l nosnost stolu verze PLUS: 2.000 kg
l tloušťka stolu verze PRO: 15 mm
l tloušťka stolu verzo PLUS: 12 mm
l boční upínací lem: 200 mm
l počet noh: 4 ks
l systém upínacích děr: průměr 16 nebo 28 mm

Pevný stůl GPPH o velikosti 1200x1200 mm
l obj. číslo ve verzi PRO: TWT.PRO.120120
l obj. číslo ve verzi PLUS: TWT.PLUS.120120
l rozměr desky stolu: 1200x1200 mm
l nosnost stolu verze PRO: 2.800 kg
l nosnost stolu verze PLUS: 2.000 kg
l tloušťka stolu verze PRO: 15 mm
l tloušťka stolu verzo PLUS: 12 mm
l boční upínací lem: 200 mm
l počet noh: 4 ks
l systém upínacích děr: průměr 16 nebo 28 mm
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Představení společnosti GPPH, pevné svařovací stoly GPPH
Pevný stůl GPPH o velikosti 1200x1000 mm

l obj. číslo ve verzi PRO: TWT.PRO.120100
l obj. číslo ve verzi PLUS: TWT.PLUS.120100
l obj. číslo ve verzi ECO-UP: TWT.ECO-UP.120100
l obj. číslo ve verzi ECO: TWT.ECO.120100
l rozměr desky stolu: 1200x1000 mm
l nosnost stolu verze PRO: 2.800 kg
l nosnost stolu verze PLUS: 2.000 kg
l nosnost stolu verze ECO-UP, ECO: 1.000 kg
l tloušťka stolu verze PRO: 15 mm
l tloušťka stolu verze PLUS: 12 mm
l tloušťka stolu verze ECO-UP, ECO: 8 mm
l boční upínací lem: 200 mm
l počet noh: 4 ks
l systém upínacích děr: průměr 16 nebo 28 mm
l díry u verze ECO jsou pouze řezané laserem bez dalších úprav

(netýká se verze ECO-UP)

Pevný stůl GPPH o velikosti 1200x800 mm

l obj. číslo ve verzi PRO: TWT.PRO.12080
l obj. číslo ve verzi PLUS: TWT.PLUS.12080
l obj. číslo ve verzi ECO-UP: TWT.ECO-UP.12080
l obj. číslo ve verzi ECO: TWT.ECO.12080
l rozměr desky stolu: 1200x800 mm
l nosnost stolu verze PRO: 2.800 kg
l nosnost stolu verze PLUS: 2.000 kg
l nosnost stolu verze ECO-UP, ECO: 1.000 kg
l tloušťka stolu verze PRO: 15 mm
l tloušťka stolu verze PLUS: 12 mm
l tloušťka stolu verze ECO-UP, ECO: 8 mm
l boční upínací lem: 200 mm
l počet noh: 4 ks
l systém upínacích děr: průměr 16 nebo 28 mm
l díry u verze ECO jsou pouze řezané laserem bez dalších úprav

(netýká se verze ECO-UP)

Pevný stůl GPPH o velikosti 1000x1000 mm

l obj. číslo ve verzi PRO: TWT.PRO.100100
l obj. číslo ve verzi PLUS: TWT.PLUS.100100
l obj. číslo ve verzi ECO-UP: TWT.ECO-UP.100100
l obj. číslo ve verzi ECO: TWT.ECO.100100
l rozměr desky stolu: 1000x1000 mm
l nosnost stolu verze PRO: 2.800 kg
l nosnost stolu verze PLUS: 2.000 kg
l nosnost stolu verze ECO-UP, ECO: 1.000 kg
l tloušťka stolu verze PRO: 15 mm
l tloušťka stolu verze PLUS: 12 mm
l tloušťka stolu verze ECO-UP, ECO: 8 mm
l boční upínací lem: 200 mm
l počet noh: 4 ks
l systém upínacích děr: průměr 16 nebo 28 mm
l díry u verze ECO jsou pouze řezané laserem bez dalších úprav

(netýká se verze ECO-UP)
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Pevné svařovací stoly GPPH, rotační polohovadlo GPPH
Pevný stůl GPPH o velikosti 1000x600 mm

l obj. číslo ve verzi PRO: TWT.PRO.10060
l obj. číslo ve verzi PLUS: TWT.PLUS.10060
l obj. číslo ve verzi ECO-UP: TWT.ECO-UP.10060
l obj. číslo ve verzi ECO: TWT.ECO.10060
l rozměr desky stolu: 1000x600 mm
l nosnost stolu verze PRO: 2.800 kg
l nosnost stolu verze PLUS: 2.000 kg
l nosnost stolu verze ECO-UP, ECO: 1.000 kg
l tloušťka stolu verze PRO: 15 mm
l tloušťka stolu verze PLUS: 12 mm
l tloušťka stolu verze ECO-UP, ECO: 8 mm
l boční upínací lem: 200 mm
l počet noh: 4 ks
l systém upínacích děr: průměr 16 nebo 28 mm
l díry u verze ECO jsou pouze řezané laserem bez dalších úprav

(netýká se verze ECO-UP)

Rotační polohovadlo GPPH typ PS-100
l obj. číslo: P.001070
l max. nosnost v horizontální pozici upínací desky: 100 kg*
l max. nosnost ve vertikální pozici upínací desky: 40 kg*
l max. vzdálenost těžiště svařence od lícní desky při max. zatížení: 200 mm*
l točivý moment: 8 Nm
l napájení: 230V/50 Hz
l průměr otvoru skrz upínací desku: 50 mm
l rozsah ručního sklopení lícní desky: 0 - 90º
l plynulá regulace otáček lícní desky: 0 - 20 ot./min.
l lícní desky se systémem děr pro: 28 mm
l tloušťka lícní desky: 15 mm
l rozměry: 500x500x500 mm
l hmotnost: cca 25 kg
l max. proudový zatěžovatel: 250A/100%
l možnost uložení 10-ti pohybových programů do paměti

Loketní opěrka
je v ceně polohovadla.

* pozn.: platí pro svařenec, který je uchycený na lícní desce s těžištěm v její ose otáčení;
zahrnuje rovněž hmotnost upínacího přípravku a upínacích segmentů nebo šroubů

Rotační polohovadlo PS-100 je vhodné pro opakovanou
výrobu svařenců, které je nutné pro svařování polohovat.
Zvyšuje se jak kvalita svařování, tak také produktivita práce
svářeče.
Rotační polohovadlo lze uchytit na pevné stoly GPPH pouze
se systémem děr 28 mm. Rovněž lícní deska polohovadla
umožňuje uchycení upínacích komponentů určených pro
pevné stoly řady PRO v tomto průměru děr.
Polohovadlo obsahuje nožní spínač pro ovládání funkce
START/STOP a ovládání směru otáčení polohovadla. Nožním
spínačem lze rovněž plynule regulovat otáčky polohovadla.
Řízení je vybaveno řídicím PLC, které umožňuje uložení až
10-ti různých pohybových programů.
V ceně polohovadla je rovněž loketní podpěrka pro opření
ruky svářeče. Tak pak zajišťuje větší stabilitu svařovacích
parametrů a hezkou kresbu obvodových svarů.

WELDINGOstrava.cz

Modulární svařovací stoly MWT
Modulární svařovací stoly MWT
Společnost GPPH vyvinula a patentovala novou
řadu modulárních svařovacích stolů, jejichž upínací
segmenty lze různě přestavovat podle aktuální potřeby
výroby.
Jejich hlavní výhodou je možnost stranového
rozšiřování upínacích ploch, nižší hmotnost celého stolu,
možnost upínání dalších upínek do mezer mezi jednotlivými
upínacími deskami stolu. A dále lze vyměňovat opotřebené
upínací desky za nové bez nutnosti pořizovat nový celý stůl.
Tyto desky mohou být rovněž z nerezové oceli.
Tyto modulární stoly obsahují nohy, které jsou
vždy opatřeny pojezdovými koly. Stoly také umožňují
nastavení pracovní výšky v rozsahu 850-1150 mm po 50 mm
výšky. Tyto modulární stoly nabízejí širší možnosti upínání
různých svařenců pro opakovanou výrobu kovových
součástek. Přestavění modulárních stolů je snadné a rychlé.
Ke každému stolu lze doobjednat boční upínací
desky, a to dle velikosti používaného svařovacího stolu.

Základní technické charakteristiky
l tuhá robustní konstrukce

l možnost nastavitelné výšky pracovní desky stolu cca

850 - 1150 mm po 50 mm

l nejvyšší kvalita zpracování

l možnost objednání také nerezové pracovní desky

l dokonale rovinná plocha stolu při opakovaném

stolů

přestavení upínacích desek

l stoly GPPH lze libovolně kombinovat, aby se

l vyrobeno z oceli S355J2+N

prodloužila pracovní plocha

l tloušťka 15 mm

l všechny stoly jsou vyztuženy žebry

l max. nosnost 1000 kg
l upínací otvory systému 28 mm v mřížce 100x100 mm
l zkosené upínací otvory pro snadnou montáž nástrojů

l upínací desky jsou frézované
l svařovací stoly GPPH jsou vyráběné dle normy

ISO 2768-1

l stavitelné nohy jsou vybaveny pojezdovými kolečky
l nastavitelné podpěry ke stávajícím nohám při

rozložení stolů

Modulární stůl
ve složeném stavu:

Modulární stůl v rozloženém stavu
s dodatečnými nohami a
prodloužením:
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Modulářní svařovací stoly MWT
Výhody modulárních svařovacích stolů
Perfektní rovinnost stolu - díky nastavitelnosti výšky
pracovní desky, ať už ve složeném nebo rozloženém stavu,
svářeč získává perfektně rovnou pracovní plochu. Upínací
desky jsou frézované.
Otevřená možnost kombinace upínacích nástrojů - upínací
desky jsou opatřeny otvory o průměru 28 mm v rastru
100x100 mm. Pro přípravu upínacích přípravků lze běžně
použít i upínací nástroje od jiných výrobců. Navíc lze upínací
desky uchytit i z boční strany stolu.
Přestavitelné upínací plochy - jednotlivé upínací desky lze
různě roztáhnout nebo přemístit. Tím se zvyšuje velikost
upínacího prostoru podle aktuální potřeby výroby. Upínací
desky mají dlouhou životnost. Pokud by došlo k jejich
poškození, lze je jednoduše vyměnit.
Spojování jednotlivých stolů - veškeré modulární svařovací
stoly MWT lze vzájemně spojovat. Ať už přímo nebo pomocí
prodloužení. Tím lze získat větší upínací plochy podle
potřeby výroby nebo dle uspořádání svařovny.
Nastavitelná výška stolů - výšku upínací desky každého
stolu lze nastavovat v rozsahu 850 - 1150 mm po 50 mm.
Svařovací stoly lze tedy přizpůsobit a tím zlepšit ergonomii
práce svářečům.

Rozměry a typy modulárních svařovacích stolů
Samostatný stůl

MWT 1000x1000 mm

MWT 1200x1200 mm

MWT 1600x1500 mm

Rozkládaný samostatný
stůl

Dvojitý stůl

MWT 1770x1000 mm

MWT 2000x1000 mm

stůl 1000x1000 + 5 noh

2x stůl 1000x1000

MWT 2170x1200 mm

MWT 2400x1200 mm

stůl 1200x1200 + 6 noh

2x stůl 1200x1200

MWT 2670x1600 mm

MWT 3200x1500 mm

stůl 1600x1500 + 8 noh

2x stůl 1600x1500

WELDINGOstrava.cz

Stůl s velkou pracovní plochou
MWT 2630x1770 mm
2x stůl 1000x1000
+ prodloužení 630 mm + 10 noh

MWT 3030x2170 mm
2x stůl 1200x1200
+ prodloužení 630 mm + 12 noh

MWT 4000x2670 mm
2x stůl 1600x1500
+ prodloužení 800 mm + 16 noh

Upínací komponenty pro svařovací stoly GPPH
Upínací komponenty ke svařovacím stolům GPPH
Ke všem pevným i modulárním stolům jsou k
dispozici standardní upínací komponenty. Z těchto
komponentů lze sestavovat různá upínací schémata jak pro
samostatné dílce, které se pak na stolech svařují, tak pro
předem sestehované svařence. Upínací komponenty se
vyrábějí pro systém děr o průměru 16 mm a 28 mm.
Vybrané samostatné upínací komponenty
se vyrábějí zvlášť pro všechny tři řady pevných stolů: pro
verzi PRO, pro verzi PLUS a pro verzi ECO. Mají odlišné
objednací číslo. Toto také platí pro celé upínací sady ve verzi
řady stolů PRO, PLUS a ECO.
Upínací sada č. 1 je největší sadou, která je s
ohledem na různorodost a počet nabízených komponentů
nejuniverzálnější. Naopak sada č. 4 obsahuje nejméně
doporučených komponentů pro práci se stolem.

Upínací
komponenty
mohou být
umístěny ve
dvou typech
vozíků. Na
obrázku je
kompletně
vybavený
vozík typu M.

Jednotlivé upínací sady jsou rozlišené barevně:
10 ks počet ks v sadě č. 1
8 ks počet ks v sadě č. 2

8 ks počet ks v sadě č. 3
4 ks počet ks v sadě č. 4

Upevňovací svorka

Upevňovací svorka
s rychlospojkou

Upevňovací svorka
se stavitelnou délkou

10 ks
8 ks
8 ks
4 ks

10 ks
4 ks
2 ks

obj. číslo: N.001A

obj. číslo: N.001B

obj. číslo: N.001C

Upev. svorka se stavitelnou
délkou s rychlospojkou

Upevňovací svorka
(řada B*)

Upevňovací svorka
s rychlospojkou
(řada B*)

obj. číslo: N.001D

obj. číslo: N.001E

obj. číslo: N.001F

Spodní upevňovací svorka
prac. rozsah 200, 300, 600 mm

Spodní upevňovací svorka
s rychlospojkou
prac. rozsah 200, 300 mm

Spodní upevňovací svorka
se závitem
prac. rozsah 300, 500 mm

obj. čísla dle prac. rozsahů:
N.001G, N.001H, N.001I

obj. čísla dle prac. rozsahů:
N.001J, N.001K

obj. čísla dle prac. rozsahů:
N.001L, N.001M

Upevňovací svorka
se závitem

Upevňovací svorka
s uchopovacím ramínkem

Vertikální svorka
s otevřeným ramínkem
330/A a 230/A

obj. číslo: N.001N

obj. číslo: N.001O

obj. čísla:
N.001P, N.001R

Úhlový adaptér

Rohová svorka
pracovní rozsah 2x90 a 2x125 mm

Rohová svorka SET

obj. číslo: N.001S

obj. čísla dle prac. rozsahů:
N.024A, N.024B

obj. číslo: N.024C

5 ks
2 ks

5 ks
2 ks

* Pozn.: řada B je vyrobena ve vyšší kvalitě zpracování, má delší životnost.
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Upínací komponenty pro svařovací stoly GPPH
Rychlomontážní šroub
PRO 30, PLUS 23, ECO 16
40 ks
30 ks
18 ks
10 ks

Excentrický doraz pr. 100
PRO, PLUS, ECO
8 ks
6 ks
4 ks
2 ks

Doraz 150
PRO, PLUS, ECO
8 ks
6 ks
4 ks
2 ks

obj. čísla:
N.002PRO, N.002PLUS, N.002ECO

obj. čísla:
N.003PRO, N.003PLUS, N.003ECO

obj. čísla:
N.004PRO, N.004PLUS, N.004ECO

Doraz 225
PRO, PLUS, ECO

Doraz 260
PRO, PLUS, ECO

Doraz 500
PRO, PLUS, ECO

4 ks
4 ks
4 ks
2 ks

4 ks
2 ks

obj. čísla:
N.005PRO, N.005PLUS, N.005ECO

obj. čísla:
N.006PRO, N.006PLUS, N.006ECO

obj. čísla:
N.007PRO, N.007PLUS, N.007ECO

Úhloměr
PRO, PLUS, ECO

Plochý úhelník 275x150
PRO, PLUS, ECO

Plochý úhelník 320x150
PRO, PLUS, ECO

2 ks
1 ks
1 ks

4 ks
4 ks
2 ks
2 ks

2 ks

obj. čísla:
N.008PRO, N.008PLUS, N.008ECO

obj. čísla:
N.009PRO, N.009PLUS, N.009ECO

obj. čísla:
N.010PRO, N.010PLUS, N.010ECO

Plochý úhelník 350x250
PRO, PLUS, ECO

Úhelník 185x175
PRO, PLUS, ECO

Úhelník 200x200
PRO, PLUS, ECO

2 ks
2 ks
2 ks

8 ks
4 ks
4 ks
2 ks

2 ks
2 ks
2 ks

obj. čísla:
N.011PRO, N.011PLUS, N.011ECO

obj. čísla:
N.012PRO, N.012PLUS, N.012ECO

obj. čísla:
N.013PRO, N.013PLUS, N.013ECO

Úhelník 300x190
PRO, PLUS, ECO

Úhelník 450x250
PRO, PLUS, ECO

Úhelník 275x500x175x100
PRO, PLUS, ECO

4 ks
2 ks
2 ks

4 ks
2 ks
1 ks

2 ks

obj. čísla:
N.014PRO, N.014PLUS, N.014ECO

obj. čísla:
N.015PRO, N.015PLUS, N.015ECO

obj. čísla:
N.016PRO, N.016PLUS, N.016ECO

Prodloužení stolu 1000x100
PRO, PLUS, ECO

Prodloužení stolu 1000x200
PRO, PLUS, ECO

Modulární spojovací blok 1000x200x200
PRO, PLUS, ECO

2 ks
1 ks

2 ks
1 ks

obj. čísla:
N.017PRO, N.017PLUS, N.017ECO

obj. čísla:
N.018PRO, N.018PLUS, N.018ECO

Noha s kolečkem
PRO, PLUS, ECO

Odkládací držák svař. hořáku

obj. čísla:
N.019PRO, N.019PLUS, N.019ECO

Prisma Ø58mm 130°

1 ks

obj. čísla:
T.010PRO, T.010PLUS, T.010ECO

obj. číslo: N.020
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obj. číslo: N.021

Upínací komponenty pro svařovací stoly GPPH
Prisma Ø58mm 90°

Prisma Ø58mm 130/90°

Police pro rychlomontážní šrouby S

10 ks
4 ks
2 ks

obj. číslo: N.022

obj. číslo: N.023

Police pro rychlomontážní šrouby M

Police pro svorky S

2 ks
2 ks
1 ks

obj. číslo: T.011A

Police pro svorky M
2 ks
2 ks
1 ks

obj. číslo: T.011B

obj. číslo: T.011C

obj. číslo: T.011D

Plochá police S
210x100

Plochá police M
210x200

Plochá police L
210x300

2 ks

obj. číslo: T.011E

obj. číslo: T.011F

obj. číslo: T.011G

Police MIX

Police na dokumenty

Police pro uchycení prodloužení stolu

1 ks
1 ks

1 ks

obj. číslo: T.011H

obj. číslo: T.011I

obj. číslo: T.011J

Vozík na upínací komponenty M
1300x900x600

Vozík na upínací komponenty L
1000x800x1130

Spojovací kolík stolů
PRO, PLUS, ECO

1 ks *
1 ks

1 ks *
1 ks

obj. číslo: T.012B

obj. číslo: T.012C

Koncentrovaná kapalina proti rozstřiku
Best Weld 1 litr

Koncentrovaná kapalina proti rozstřiku
Best Weld 5 litrů

Odmašťovací a čisticí koncentrát
Best Max 1 litr

obj. číslo: T.013A

obj. číslo: T.013B

obj. číslo: T.013C

Odmašťovací a čisticí koncentrát
Best Max 5 litrů

Sprejová nádoba pro kapalinu proti
ulpívání rozstřiku 0,5 litru

obj. číslo: T.013D

obj. číslo: T.014

* Pozn.: v daném setu lze vybrat kterýkoliv typ nabízených vozíků. To platí pro obě sady.
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obj. čísla:
T.015PRO, T.015PLUS, T.015ECO

