
  
 

Plynové pružiny  
 
 
 

      

 

•  Najvyššia životnosť: viac ako 3 mil. zdvihov! 
  

•  Inovatívne tesniace materiály 
  

•  Metódou konečných prvkov vyrátaná a proti preťaženiu   
 zabezpečená konštrukcia puzdra   
 

•  Maximálna bezpečnosť prevádzky vďaka internej zarážke   
 piestu 
   

•  Celoživotné mazanie 
  

•  Oporná piestnica v puzdre pre eliminovanie priečnych síl  
  

•  Jednoduchá a bezpečná výmena tesniacich sád 
  

•  Okamžitá použiteľnosť  



 

Plynové pružiny – Prehľad   

 

 Cena a dodacia doba na vyžiadanie 
 
 
5.54 

Zdvih v 

Zdvih v 

Zdvih v 

Zdvih v mm 



 
 

Plynové pružiny – Prehľad   

 

Zdvih v mm 

Zdvih v mm 

Zdvih v mm 



 

 

Výňatok z návodu na použitie plynových pružín STEINEL  

1. Bezpečnosť  
Napriek všetkej starostlivosti pri konštrukcii a výrobe plynových pružín nie je možné úplne vylúčiť riziká pri neprimeranom zaobchádzaní plynovými 
pružinami počas montáže, pri uvedení do prevádzky ako aj pri každodennom použití. Následné bezpečnostné pokyny slúžia k rozpoznaniu 
a vyhnutiu sa nebezpečenstvám, čo umožní čo najistejšie zaobchádzanie s plynovými pružinami. Dodržanie bezpečnostných pokynov je 
nevyhnutným predpokladom rozsiahleho a bezpečného použitia plynových pružín.   

1.1 Bezpečnostné opatrenia  
Činnosti a práce  s plynovými pružinami môže vykonávať len kvalifikovaný a autorizovaný personál. Kvalifikovaným personálom sú osoby, ktoré 
môžu svojim vzdelaním, skúsenosťami a školením, ako aj znalosťami príslušných noriem posúdiť prevádzané činnosti a rozpoznať možné 
nebezpečenstvá. Všetky osoby, ktoré sa zaoberajú montážou, prevádzkou, údržbou a uvedením plynových pružín do prevádzky, musia byť  
oboznámení zodpovedajúcimi kapitolami návodu na použitie. Obzvlášť musí byť prečítaná a porozumená kapitola »Bezpečnosť«.  

1.2 Opatrenia pred uvedením do prevádzky 
Preverte pripravenosť plynovej pružiny pred jej nasadením alebo po poruchou spôsobenej alebo plánovanej nečinnosti.  

•  Hodnota plniaceho tlaku musí byť v prípustnej oblasti. Maximálny prípustný plniaci tlak, ktorý závisí od prevádzkovej teploty, je uvedený na puzdre  
 valca plynovej pružiny. Plynové pružiny napĺňajte výlučne len s plniacim zariadením, ktoré je k tomu určené.  

•  Upínacie skrutky musia byť pevne dotiahnuté (moment ťahu 20 Nm). 
•  Prekontrolujeme prípadné poškodenia povrchu piestu.   
•  Plynová pružina nesmie opticky vykazovať žiadne poškodenia.  

1.3 Prevádzka plynových pružín  
Pred nasadením, ako aj po každej činnosti plynovej pružiny, musí byť preskúšaný prevádzkovo-technický a bezpečnostný stav plynovej pružiny 
odborne spôsobilou osobou. Používať plynovú pružinu môže len k tomu poverený, primerane poučený a teda odborný personál.  

 

 

Informačné tabule „Plynové pružiny“  

Objednávacie číslo.:  
SZ 8099 (105 x 75 mm)  
SZ 8099.02 ( 50 x 35 mm)  
SZ 8099.03 (150 x 110 mm)  



 

 

 

 

Dôležité upozornenia 

Plynové pružiny – Informácie  
Dôležité rady  

Rozličný vstupný plniaci tlak určuje rozličná 
počiatočná sila. Tu popísané plynové pružiny 
zabezpečujú zvyšovanie sily medzi počiatočným 
a konečným zdvihom  cca. 1,6. Zvyšovanie sily 
pre zdvih môže byť určené takmer priamočiarou 
krivkou.  

Plynové pružiny sú dodávané plnené a pripravené 
na použitie. Hodnoty tlaku a sily sa vzťahujú 
k izbovej teplote +20 °C. Pri konštantnom objeme 
pripadá na každý zvýšený (alebo znížený) 
teplotný stupeň Celsia, zvýšenie (alebo zníženie) 
o 0,36% tlaku.   

Nie 

Vyhýbajte sa bočnému silovému pôsobeniu!! 
Pracovný zdvih vždy kolmo k základni pružiny. 
Aby to bolo zabezpečené, musia byť plynové 
pružiny upevnené na rovnej ploche.  

Predchádzajte škrabancom a ryhám na pieste.  

Áno 

Upevnenie plynových pružín na základňu 
s vysokopevnými skrutkami.  
Nikdy nepriskrutkovať pružinu na oboch 
stranách.  
 

Plynové pružiny plniť len dusíkom (N2).  

 

Povrch piestu  

Pri tu popísaných plynových pružinách sa na 
povrchu piestu používajú plynové tesnenia. 
Povrchy piestov sú presne opracované  
(Ra </= 0,03 my) a vykazujú vysokú tvrdosť  
(cca. HV 1700). Odporúčame maximálnu 
opatrnosť pri zaobchádzaní pružinami, aby sa 
predišlo vytváraniu rýh a škrabancov na pieste. 

Pracovný zdvih  

V tabuľkách uvádzaný pracovný zdvih sa 
vzťahuje vždy na použiteľný zdvih, ktorý je 
umožnený mechanickým pevným dorazom 
piestu. Pri dlhodobom nasadení odporúčame 
stanoviť rezervu 10% z celkového počtu 
zdvihov.   

Na plynových pružinách nevykonávať žiadne 
mechanické úpravy.  

Údržbu a uvedenie do prevádzky vykonáva len 
odborný personál.  

Maximálna pracovná teplota je 80 °C (176 °F). 
Vyššie teploty znižujú výkonnosť plynových 
tesnení a vedú k vyššiemu opotrebeniu. 

Demontovanie plynovej pružiny sa môže 
vykonávať len v úplne vypustenom stave.   

Piest mazať vysokovýkonným mazivom (Fuchs – 
Renolit HLT 2).  

5.57



 
 

Plynové pružiny SZ 8080.1.   

 

Vysvetlenie:  
Steinel plynové pružiny SZ 8080.1. môžu byť plnené štandardnými 
dusíkovými fľašami. Dusík je neutrálny a bezpečný plyn.  
 
Zvláštne znaky: 
• Každá plynová pružina predstavuje funkčnú, uzavretú jednotku 

(kompaktná jednotka)  
• Veľká sila na malom priestore 
• Jednoduchá montáž 
• Žiadne lámanie pružín 
• Odporúčaná rezerva zdvihu 10%  
• Nevyžaduje sa mechanické predpínanie  
• Jednoduchá manipulácia 
• Pružiny od priemeru D = 38 mm sú vybavené bočným uzáverom, 

vhodné pre napájacie systémy.  
 

Objednávacie číslo: Plynová pružina SZ 8080.1.   
s priemerom D = 38 mm a so zdvihom 100 mm.  
Doplnok 050 x 100  
Objednávacie číslo SZ 8080.1.050 x 100  

d  

 

1 Piest 
2 Zachytávač oleja a nečistôt 
3 Vložka 
4 O-krúžok 
5 Plynové tesnenie 
6 Mechanická zarážka  
7 Záražka vedenia piestu 
8 Puzdro 
9 Vysokovýkonný ventil 
10 O-krúžok 
11 Spodná príruba 

Príruba od Ø 38 (pohľad otočený o 90°)  

Zdvih 



 

Plynové pružiny SZ 8080.1.   

Doplnok
objednávacieho čísla

s rozmermi

Plynová pružina                                                                                                                                                                   Objednávacie číslo 

*   Pružiny s dĺžkou zdvihu od 125 mm do 200 mm, dodací termín na vyžiadanie 
**  Nové, kratšie konštrukčné výšky; pre opravy a výmeny dodávka obsahuje lícujúce podkladacie podložky 
 
Zdvihy 38 a 63 na vyžiadanie  
 
 
 
 
 
 
 

               5.59 

Zdvih 

Upevnenie pružiny 



 
 

Plynové pružiny SZ 7080.1.  
extra silné 

 

 

Vysvetlenie:  
Steinel plynové pružiny SZ 7080.1. môžu byť plnené štandardnými 
dusíkovými fľašami. Dusík je neutrálny a bezpečný plyn.  
 
Zvláštne znaky: 
• Každá plynová pružina predstavuje funkčnú, uzavretú jednotku 

(kompaktná jednotka)  
• Veľká sila na malom priestore 
• Jednoduchá montáž 
• Žiadne lámanie pružín 
• Odporúčaná rezerva zdvihu 10%  
• Nevyžaduje sa mechanické predpínanie  
• Jednoduchá manipulácia 
• Pružiny od priemeru D = 38 mm sú vybavené bočným uzáverom, 

vhodné pre napájacie systémy.  

1 Piest 
2 Zachytávač oleja a 
nečistôt 
3 Vložka 
4 O-krúžok 
5 Plynové tesnenie 
6 Mechanická zarážka  
7 Záražka vedenia piestu 
8 Puzdro 
9 Vysokovýkonný ventil 
10 O-krúžok 
11 Spodná príruba 

 

Príruba od Ø 38 (pohľad otočený o 90°)  

Zdvih 

Objednávacie číslo: Plynová pružina SZ 7080.1.   
s priemerom D = 38 mm a so zdvihom 100 mm.  
Doplnok 050 x 100  
Objednávacie číslo SZ 7080.1.050 x 100  



 

Gasdruckfedern SZ 7080.1.  
extra stark   

 

Doplnok
objednávacieho čísla

s rozmermi

*   Pružiny s dĺžkou zdvihu od 125 mm do 200 mm, dodací termín na vyžiadanie 
**  Nové, kratšie konštrukčné výšky; pre opravy a výmeny dodávka obsahuje lícujúce podkladacie podložky 
 
Zdvihy 38 a 63 na vyžiadanie  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

               5.61 

Zdvih 

Upevnenie pružiny 

Plynová pružina                         Objednávacie číslo 



 
 

Plynová pružina SZ 8066.1.   

Vysvetlenie:  
Steinel plynové pružiny SZ 8066.1. môžu byť plnené štandardnými 
dusíkovými fľašami. Dusík je neutrálny a bezpečný plyn.  
 
Zvláštne znaky: 
• Každá plynová pružina predstavuje funkčnú, uzavretú jednotku 

(kompaktná jednotka)  
• Veľká sila na malom priestore 
• Jednoduchá montáž 
• Žiadne lámanie pružín 
• Odporúčaná rezerva zdvihu 10%  
• Nevyžaduje sa mechanické predpínanie  
• Jednoduchá manipulácia 
 
Napájací systém 
 
Pružiny od priemeru D = 38 mm môžu byť vybavené bočným uzáverom 
pre napojenie do systému. Tým sa však zvýši rozmer „L“ a „N“ o 20 mm.  
 

Pozor! Pri objednávaní plynových pružín pre napojenie do systému 
prosím uvádzajte prosím k objednávaciemu číslu znak „V“.  
(Príklad SZ 8066.1.050 x 025 V)  
(Cena na vyžiadanie)  

1 Piest 
2 Zachytávač oleja a nečistôt 
3 Vložka  
4 O-krúžok 
5 Plynové tesnenie 
6 Mechanická zarážka  
7 Záražka vedenia piestu 
8 Puzdro 
9 Vysokovýkonný ventil 
10 O-krúžok 
11 Spodná príruba  

 

      Príruba od Ø 38 (pohľad otočený o 90°)  

Objednávacie číslo: Plynová pružina SZ 8066.1.   
s priemerom D = 38 mm a so zdvihom 25 mm.  
Doplnok 050 x 025  
Objednávacie číslo SZ 8066.1.050 x 025  

Zdvih 



 

Plynové pružiny SZ 8066.1.   
Doplnok objednávacieho čísla s rozmermi 

Plynová pružina                                                                                                                                                                 Objednávacie číslo                     

Zdvih 

Upevnenie pružiny 

*   Pružiny s dĺžkou zdvihu od 125 mm do 200 mm, dodací termín na vyžiadanie 
**  Nové, kratšie konštrukčné výšky; pre opravy a výmeny dodávka obsahuje lícujúce podkladacie podložky 
 
                       5.63  



 
 

Plynové pružiny SZ 7066.1.  
extra silné   

 

Vysvetlenie:  
Steinel plynové pružiny SZ 7066.1. môžu byť plnené štandardnými 
dusíkovými fľašami. Dusík je neutrálny a bezpečný plyn.  
 
Zvláštne znaky: 
• Každá plynová pružina predstavuje funkčnú, uzavretú jednotku 

(kompaktná jednotka)  
• Veľká sila na malom priestore 
• Jednoduchá montáž 
• Žiadne lámanie pružín 
• Odporúčaná rezerva zdvihu 10%  
• Nevyžaduje sa mechanické predpínanie  
• Jednoduchá manipulácia 
 
Napájací systém 
 
Pružiny od priemeru D = 38 mm môžu byť vybavené bočným uzáverom pre 
napojenie do systému. Tým sa však zvýši rozmer „L“ a „N“ o 20 mm.  

Pozor! Pri objednávaní plynových pružín pre napojenie do systému prosím 
uvádzajte prosím k objednávaciemu číslu znak „V“.  
(Príklad SZ 7066.1.050 x 025 V)  
(Cena na vyžiadanie)  

Objednávacie číslo: Plynová pružina SZ 8066.1.   
s priemerom D = 38 mm a so zdvihom 25 mm.  
Doplnok 050 x 025  
Objednávacie číslo SZ 8066.1.050 x 025   

 
      Príruba od Ø 38 (pohľad otočený o 90°)  

1 Piest 
2 Zachytávač oleja a nečistôt 
3 Vložka  
4 O-krúžok 
5 Plynové tesnenie 
6 Mechanická zarážka  
7 Záražka vedenia piestu 
8 Puzdro 
9 Vysokovýkonný ventil 
10 O-krúžok 
11 Spodná príruba  

Zdvih 



 

Plynové pružiny SZ 7066.1.   extra silné  
Doplnok objednávacieho čísla s rozmermi 

Zdvih 

Upevnenie pružiny 

*   Pružiny s dĺžkou zdvihu od 125 mm do 200 mm, dodací termín na vyžiadanie 
**  Nové, kratšie konštrukčné výšky; pre opravy a výmeny dodávka obsahuje lícujúce podkladacie podložky 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 5.65 

Plynová pružina Objednávacie číslo 



 
 

Plynové pružiny SZ 8065.1.   

 

Vysvetlenie:  
Steinel plynové pružiny SZ 8065.1. môžu byť plnené štandardnými 
dusíkovými fľašami. Dusík je neutrálny a bezpečný plyn.  
 
Zvláštne znaky: 
• Každá plynová pružina predstavuje funkčnú, uzavretú jednotku 

(kompaktná jednotka)  
• Táto séria sa vyznačuje vysokými tlakovými silami 
• Jednoduchá montáž 
• Žiadne lámanie pružín 
• Odporúčaná rezerva zdvihu 10%  
• Nevyžaduje sa mechanické predpínanie  
• Jednoduchá manipulácia 
 
Napájací systém 
 
Pružiny od priemeru D = 38 mm môžu byť vybavené bočným uzáverom pre 
napojenie do systému. Tým sa však zvýši rozmer „L“ a „N“ o 20 mm.  
 

 
Pozor! Pri objednávaní plynových pružín pre napojenie do systému prosím 
uvádzajte prosím k objednávaciemu číslu znak „V“.  
(Príklad SZ 8065.1.050 x 025 V)  
(Cena na vyžiadanie)  
 
 
 
 
Objednávacie číslo: Plynová pružina SZ 8065.1.    
s priemerom D = 38 mm a so zdvihom 25 mm.  
Doplnok 050 x 025  
Objednávacie číslo SZ 8065.1.050 x 025   
 

1 Piest 
2 Zachytávač oleja a nečistôt 
3 Vložka 
4 O-krúžok 
5 Plynové tesnenie 
6 Mechanická zarážka  
7 Záražka vedenia piestu  
8 Puzdro 
9 Vysokovýkonný ventil 
10 O-krúžok 
11 Spodná príruba  

Zdvih 

 
 

 
       Príruba od Ø 38 (pohľad otočený o 90°)



 

Plynové pružiny SZ 8065.1.   

 

Doplnok
 objednávacieho čísla

s rozmermi

Plynová pružina                                                                                                                                                                 Objednávacie číslo 

Zdvih 

Upevnenie pružiny 



 
 

Plynové pružiny SZ 8060.1   

Vysvetlenie:  
Steinel plynové pružiny SZ 8060.1. môžu byť plnené štandardnými 
dusíkovými fľašami. Dusík je neutrálny a bezpečný plyn.  
 
Zvláštne znaky: 
• Každá plynová pružina predstavuje funkčnú, uzavretú jednotku 

(kompaktná jednotka)  
• Veľké sily na čo najmenšom priestore 
• Jednoduchá montáž 
• Žiadne lámanie pružín 
• Odporúčaná rezerva zdvihu 10%  
• Nevyžaduje sa mechanické predpínanie  
• Jednoduchá manipulácia 
• Top séria sa vyznačuje vysokými tlakovými silami a nízkou 

konštrukčnou výškou. 
 
Napájací systém 
 
Pružiny od priemeru D = 38 mm môžu byť vybavené bočným uzáverom 
pre napojenie do systému. Tým sa však zvýši rozmer „L“ a „N“ o 20 mm.  
 
 
 
Pozor! Pri objednávaní plynových pružín pre napojenie do systému 
prosím uvádzajte prosím k objednávaciemu číslu znak „V“.  
(Príklad SZ 8060.1.050 x 025 V)  
(Cena na vyžiadanie)  
 
 
 
Objednávacie číslo: Plynová pružina SZ 8060.1.    
s priemerom D = 38 mm a so zdvihom 25 mm.  
Doplnok 050 x 025  
Objednávacie číslo SZ 8060.1.050 x 025   
 

 

1 Piest 
2 Zachytávač oleja a nečistôt 
3 Vložka 
4 O-krúžok 
5 Plynové tesnenie 
6 Mechanická zarážka  
7 Záražka vedenia piestu 
8 Puzdro 
9 Vysokovýkonný ventil 
10 O-krúžok 
 

Zdvih 

Príruba od Ø 38 (pohľad otočený o 90°



 

Plynové pružiny SZ 8060.1   

Doplnok objednávacieho čísla s rozmermi 
Plynová pružina                                                                                                                                                                 Objednávacie číslo 

Zdvih 

Upevnenie pružiny 



 
 

Pružiace plynové jednotky SZ 8150.1.   

 

Príklad objednávky:  
Pružiaca plynová jednotka SZ 8150  
so závitom M =M 16 a zdvihom 40 mm 
Doplnok: 16 x 040  
Objednávacie číslo SZ 8150.1.16 x 040  

Použitie:  
Pružiace tlakové jednotky sa používajú vo 
výrobe nástrojov, prípravkov a strojov hlavne 
ako odtláčací kolík, pridržiavač, vyhadzovač 
alebo tlmiaca pružina.   
 
Zvláštne znaky:  
 
• Veľká sila na čo najmenšom priestore 
• Jednoduchá montáž 
• Žiadne lámanie pružín 
 
Montážne pokyny:  
 
Zapojenie a odpojenie pružiacej tlakovej 
jednotky sa má uskutočňovať len vhodným 
špeciálnym kľúčom SZ 8160.  
 
K upevneniu a aretácii môže byť použitá 
kontramatica SZ 8055. Tabuľku pozri na 
príslušnej strane.  
 
Dodávka sa uskutočňuje s plniacim tlakom 
150 bar. Malá počiatočná sila sa môže 
dosiahnuť vypustením plynu.   
 

 

Doplnok 
 objednávacieho čísla 

s rozmermi 

Plynová pružina                                                                                                                                                                 Objednávacie číslo 

Zdvih 



 
 

Príslušenstvo k plynovým pružinám  

Doplnok 
objednávacieho čísla 

s rozmermi 

 Kontramatica                                                                                         Objednávacie číslo SZ 8055.                                                                                                  

Kľúč SZ 8160 
pre pružiace plynové jednotky SZ 8150.1 
 
Objednávacie číslo:  
Kľúč SZ 8160  
pre závit M 16  
Doplnok 16  
Objednávacie číslo SZ 8160.16  
 Doplnok 

objednávacieho čísla 
s rozmermi 

  Kľúč                                                                                                        Objednávacie číslo SZ 8160.                                                                                                                      

Mazivo na piest 
Molykote  

100g tuba  
Objednávacie číslo SZ 9004  

                                       5.71 

 

 
Kontra matica SZ 8055.  
pre pružiace plynové jednotky SZ 8150.1.  

Príklad objednávky:  
Kontramatica SZ 8055 
pre závity M 16 
Doplnok 16  
Objednávacie číslo SZ 8055.16  
  



 
  

 
 
 

Opravné sady pre plynové pružiny  
SZ 8080.1./SZ 7080.1.REP   

Príklad objednávky:  
Opravná sada pre plýnovú  pružinu SZ 8080.1.019x... 
 
Objednávacie číslo SZ 8080.1.019.REP 

Pozostáva z: 
 
• Vložka  
• Tesnenie tyče 
• Spodný o-krúžok 
• Poistka skrutky 
• Vysokovýkonný olej 
• Návod na opravu 
• Vodiaci krúžok piestu 

Objednávacie číslo:  
Montážny nástroj pre plynovú pružinu  
SZ 8080.1.019x...  
 
Objednávacie číslo: SZ 8080.1.019.WKZ  
 

Doplnok 
objednávacieho čísla 

s rozmermi 

Objednávacie číslo SZ 8080.1.                                                                                                                                                                    

Doplnok 
objednávacieho čísla 

s rozmermi 

Objednávacie číslo SZ 8080.1.                                                                                                                           

Montážne nástroje pre plynové pružiny  
SZ 8080.1./SZ 7080.1.WKZ  

Pozostáva z: 
 
• Montážny nástroj pre vložku 
• Montážny nástroj pre spodok  
• Uvoľňovacia skrutka 



 

 
 
 
 

Príklad objednávky:  
Opravná sada pre plýnovú  pružinu SZ 8066.1.019x... 
 
Objednávacie číslo SZ 8066.1.019.REP 

Opravné sady pre plynové pružiny  SZ 8066.1. /SZ 7066.1.REP  

Pozostáva z: 
 
• Vložka. 
• Tesnenie tyče 
• Spodný o-krúžok 
• Poistka skrutky 
• Vysokovýkonný olej 
• Návod na opravu 
• Vodiaci krúžok piestu 

Doplnok 
objednávacieho čísla 

s rozmermi 

Objednávacie číslo SZ 8066.1.                                                                                                          

Montážne nástroje pre plynové pružiny 
SZ 8066.1. /SZ 7066.1.WKZ  

Pozostáva z: 
 
• Montážny nástroj pre vložku 
• Montážny nástroj pre spodok  
• Uvoľňovacia skrutka 

Objednávacie číslo:  
Montážny nástroj pre plynovú pružinu  
SZ 8066.1.019x...  
 
Objednávacie číslo: SZ 8066.1.019.WKZ  
 

5.73 
 

Doplnok 
objednávacieho čísla 

s rozmermi 

Objednávacie číslo SZ 8066.1.                                                                                                                                                                                                                           



 
 

 
 
 

Opravné sady pre plynové pružiny 
SZ 8065.1.REP   

Pozostáva z: 
 
• Vložka 
• Tesnenie tyče 
• Spodný o-krúžok 
• Poistka skrutky 
• Vysokovýkonný olej 
• Návod na opravu 
• Vodiaci krúžok piestu 

Príklad objednávky:  
Opravná sada pre plýnovú  pružinu SZ 8065.1.019x... 
 
Objednávacie číslo SZ 8065.1.019.REP 

Doplnok 
objednávacieho čísla 

s rozmermi 

Objednávacie číslo SZ 8065.1.                                                                                                                                                                                         

Montážne nástroje pre plynové pružiny 
SZ 8065.1.WKZ  

Pozostáva z: 
 
• Montážny nástroj pre vložku 
• Montážny nástroj pre spodok  
• Uvoľňovacia skrutka 

Objednávacie číslo:  
Montážny nástroj pre plynovú pružinu  
SZ 8065.1.019x...  
 
Objednávacie číslo: SZ 8065.1.019.WKZ  
 

Doplnok 
objednávacieho čísla 

s rozmermi 

Objednávacie číslo SZ 8065.1.                                                                                                                                 



 
 

 
 
 

Opravné sady pre plynové pružiny 
SZ 8060.1.REP   

 

Pozostáva z: 
 
• Zachytávač 
• Vedenie piestu 
• Vedenie piestu 
• Poistný krúžok 
• Tesnenie piestu 
• Spodný o-krúžok 
• Poistka skrutky 
• Vysokovýkonný olej 
• Návod na opravu 
• Vodiaci krúžok piestu 

Príklad objednávky:  
Opravná sada pre plýnovú  pružinu SZ 8060.1.025x... 
 
Objednávacie číslo SZ 8060.1.025.REP 

Montážne nástroje pre plynové pružiny 
SZ 8060.1.WKZ  

Doplnok 
objednávacieho čísla 

s rozmermi 

Objednávacie číslo SZ 8060.1.                                                                                                                                                                                       

Doplnok 
objednávacieho čísla 

s rozmermi 

Objednávacie číslo SZ 8060.1.                                                                                                                                              

Pozostáva z: 
 
• Montážny nástroj pre spodok  
• Uvoľňovacia skrutka 

Objednávacie číslo:  
Montážny nástroj pre plynovú pružinu  
SZ 8060.1.025x...  
 
Objednávacie číslo: SZ 8060.1.025.WKZ  
 



 
 

Kontrolné zariadenie 
Riadiaca jednotka s bezpečnostným ventilom  

 

A      3 napájacie otvory                                                                   Objednávacie číslo SZ 8098 
B      Výpustný ventil 
C      Vstupný ventil 
D      Tlakomer 
E       2 upevňovacie otvory Ø 8,5 
G      Napájací otvor - upchatý 

5.76 



 

Napájací systém 
s ovládacou jednotkou  

Napájací systém 
s modulárnou kontrolnou 
jednotkou  

 

 
Rozvodná jednotka 
Objednávacie číslo SZ 8091  

5.77 

Napájací systém plynových pružín 

  

 

Rozvodné jednotky umožňujú zapojenie viacerých pružín v systéme 
bez použitia T alebo L spojok. Každá jednotka môže spojiť osem pružín 
každého rozmeru. Viacero blokov je možné navzájom spájať (teoreticky 
je počet napojiteľných pružín neohraničený).  

V systéme zapojené pružiny  
Tieto pružiny sú navzájom prepojené. Tým ponúkajú identickú silu, 
keďže sú časťou toho istého obehu s konštantným tlakom vo všetkých 
častiach.  Ovládacia jednotka s tlakomerom okamžite ukáže 
systémový tlak stroja a ak je potrebné, dovolí jej úpravu. Pri malých 
stratách v systéme, je možné zasiahnuť a systém doplniť dusíkom 
bez nutného zastavenia stroja alebo otvárania nástroja. Popri tom je 
možné pripojiť poistný ventil na ovládací pult. Tým sa spustí alarm 
alebo okamžité zastavenie stroja alebo nástroja, v prípade ak tlak 
z nejakého dôvodu klesne pod stanovenú hodnotu. Ako už bolo 
spomenuté, plynové pružiny popísané v tomto katalógu je možné 
navzájom pospájať (od Ø 38), a teda vytvoriť systém spojmi 
a trubicami pospájaných pružín, ktoré budú ďalej popísané.   
 
Pre vytvorenie systému s viacerými pružinami, je potrebné postupovať 
nasledovne:  
 

Najskôr sa vypustí plyn z pružiny.  
Uistiť sa, že plyn bol úplne vypustený, tým že sa rukou stlačí piest do 
komory.  Následne sa odoberie 5 mm imbusovým kľúčom bočná zátka 
a na jej miesto vložíme vhodný uzáver.  Potom sa pospájajú pružiny 
navzájom s kontrolnou jednotkou.  

Napojenie pružiny 

 



 

 

Závitové puzdro 
 
Objedn. číslo: SZ 7011.08  

F-tŕň s guličkovým puzdrom 
  
Objedn. číslo.: SZ 7012.08  

 

 

Plynová pružina 
Systém spojok a hadičiek 

Hadica k montáži       
                                                                                  
Objednávacie číslo: SZ 7010.08       
 
Prosím pri objednávaní hadice uvádzať dĺžku v metroch                       
 
Mechanické vlastnosti hadice sú: 
 
 Pracovná teplota: - 40 + 93 °C 
 Pracovný tlak: max. 415 bar 
 Min. polomer zatáčania: 30 mm 
 Vonkajší priemer: 8 mm 
 
Výpočet dĺžky hadice: 
 
L = (A – 84) x 1,05 
 
L = dĺžka hadice bez zaskrutkovania 
A = vzdialenosť napájanej pružiny 
 

 

Nastaviteľná uhlová spojka 
s kontramaticiou 
 
Objedn. číslo: SZ 7014.06  
 

Priama spojka 
 
Objedn. číslo: SZ 7013.06 
 

                 Elastický 
       tesniaci krúžok 

                 Elastický 
 

O-krúžok 
O-krúžok 

O-krúžok 

Poistný krúžok  
úzky 
 

Poistný krúžok  
úzky 
 

Poistný krúžok  
úzky 
 

       tesniaci krúžok 
 

Priama spojka dlhá 
 
Objedn. číslo: SZ 7020.06  
 
 

 

Nastaviteľná T-spojka 
s kontramaticou  
 
Objedn. číslo: SZ 7015.06  

Nastaviteľná 45° uhlová spojka 
s kontramaticiou 
 
Objedn. číslo: SZ 7016.06  



 

Plynová pružina 
Systém spojok a hadičiek 

 

Nastaviteľná L-spojka 
s kontramaticou 
 
Objedn. číslo: SZ 7017.06 

Uhlová spojka 
 
Objedn. číslo:  
SZ 7021.06  

T-spojka  
 
Objedn. číslo:  
SZ 7022.06  
 
 

Krížová spojka 
 
Objedn. číslo:  
SZ 7023.06  

5.79 



 

Plynová pružina Systém spojok a hadičiek 

Špeciálne diely   

 Adaptér 1/8“ – 1/8“  
 
Objedn. číslo: 
SZ 7019.06  
 

Uhlová spojka  
s tesniacim kužeľom 
 
Objedn. číslo: 
SZ 7034.06  
  

Priama nákrutka  
 
Objedn. číslo: 
SZ 7024.06  
  

T-spojka s tesniacim 
kužeľom  
 
Objedn. číslo: 
SZ 7035.06  
  

Rýchlovymeniteľná 
zástrčka  
 
Objedn. číslo: 
SZ 7042.01  
  

45° uhlová spojka 
s tesniacim kužeľom  
 
Objedn. číslo: 
SZ 7036.06  
  

Rýchlovymeniteľná 
objímka 
 
Objedn. číslo: 
SZ 7041.01  
  

Priamy nátrubok 
s tesniacim kužeľom 
 
Objedn. číslo: 
SZ 7033.06  
  



 
 

 
 

Merač sily SZ 8079   

Merač sily plynových pružín do 6300 daN  

Prevedenie:  
Stojan s hydraulickou pumpou a rôznymi adaptérmi.  

Použitie:  
Týmto meračom sily môžu byť kontrolované plynové pružiny všetkých 
typov až do priemeru 120 mm s počiatočnou silou do 6300 daN.  
 
K tomu sú 3 rôzne vymeniteľné mierky (SZ 8078), ktoré sa objednávajú 
podľa potreby zvlášť.   
Rozsah merania 25 – 250 daN (SZ 8078.00250) 
Rozsah merania 100 – 1000 daN (SZ 8078.01000) 
Rozsah merania 630 – 6300 daN (SZ 8078.06300) 
 
Pre plynové pružiny s vyšším tlakom je k dispozícii mierka 1600 – 16000 
daN. Túto mierku je možné upevniť na lis pre preskúšanie veľkých 
plynových pružín.   
 
Pozor:  
 
Mierku objednávať extra.  
 

Kontrolný proces:  
Upevniť mierku s požadovaným rozsahom merania. Nasadiť dištančné 
čapy pre vyrovnanie výšky. Vložiť plynovú pružinu. Vykonať skúšku sily 
prečerpaním hydraulického valca. Po ukončení kontroly otvoriť ventil 
hydraulického valca a valec tlačiť smerom dole. Vybrať plynovú pružinu. 
 
 
 
 
Objednávacie číslo SZ 8079  
  

Mierky                                              Objednávacie číslo 

Rozsah merania v daN 

Mierky SZ 8078  

Mierky 

Vymeniteľné mierky pre merač sily SZ 8079  

Rozsah merania:  
 

25 – 250 daN  
100 – 1000 daN  
630 – 6300 daN 
1600 – 16000 daN (nepoužívať na merači sily)  

 

Doplnok
objednávacieho čísla

s rozmermi

Príklad objednávky: Mierka SZ 8078 
Rozsah merania = 100 – 1000 daN 
Doplnok 01000  
Objednávacie číslo SZ 8078.01000   


