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SUSPA – Twój silny partner przemysłowy

Niezawodność jako najwyższy standard

SUSPA jako ekspert w zakresie rozwiązań systemowych

Od ponad 50 lat produkty SUSPA są obecne w Twoim codziennym
życiu – nie tylko w domu, meblach, lodówkach i pralkach, w środkach
transportu takich jak autobusy, pociągi i samoloty, w nowoczesnych
meblach biurowych, sprzęcie rekreacyjnym i fitness, ale również w
łóżkach i stołach operacyjnych używanych w szpitalach i ośrodkach
rehabilitacyjnych.

Podobnie jak w innych branżach przemysłu w sektorze
motoryzacyjnym rosną wymagania dotyczące jakości. Dlatego
certyfikaty zgodne z normą TS 16949 są od dawna integralną częścią
firmy SUSPA.

Komponenty, kolumny stołów z regulowaną wysokością VariStand i VariBase

Nawet jeśli nie zawsze zauważasz nasze produkty, jesteśmy wszędzie,
stale podnosząc poziom komfortu i bezpieczeństwa dla wszystkich.
Główni gracze w przemyśle motoryzacyjnym, w produkcji mebli
biurowych i przemysłowych, transporcie, produkcji urządzeń, opiece
zdrowotnej, wypoczynku i branży gier opierają się na firmie SUSPA
jako partnerze rozwojowym dostarczającym rozwiązania systemowe.
Zaangażowani w zapewnienie najskuteczniejszego dla klienta
rozwiązania inżynierowie oraz zespół sprzedaży technicznej są
przygotowani do bezproblemowej współpracy z Twoim personelem.

Skuteczne zarządzanie jakością od momentu zakupu po produkcję,
sprzedaż i końcowe zastosowanie zapewnia sprężynom gazowym
SUSPA wiarygodność i światową renomę.
Sprężyny gazowe testujemy w 100% zgodnie z naszymi wewnętrznymi
normami jakości. Sprężyny gazowe SUSPA osiągają zwykle żywotność
ponad 50 000 cykli bez konieczności jakiejkolwiek konserwacji.

Obszary zastosowań i referencje klientów
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SUSPA – Twój partner w dziedzinie rozwoju
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Dzięki globalnej sieci sprzedaży i dystrybucji firma SUSPA zawsze
jest w kontakcie z klientami - bez względu na miejsce świata.
Zakłady produkcyjne SUSPA znajdują się w Niemczech, Stanach
Zjednoczonych, Chinach, Indiach i Czechach. Globalne możliwości
produkcyjne zapewniają firmie SUSPA konkurencyjną przewagę nad
innymi producentami sprężyn gazowych.
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Budowa i funkcjonalność blokowanych sprężyn gazowych

Funkcje blokowanych sprężyn gazowych

Zasada działania

Krzywa charakterystyczna sprężyny

1 Średnica cylindra

Jak widać na rysunku, krzywe charakterystyczne sprężyny pokazują
ścieżkę siły sprężyn gazowej w stosunku do skoku - ze stanu
rozciągniętego do ściśniętego i z powrotem. Charakterystyka
sprężyny jest przedstawiona przez równowagę sił F2/F1. SiłaF1
jest - oprócz rozmiarów - najważniejszym kryterium konstrukcji

Sprężyny gazowe są hydropneumatycznymi elementami
regulacyjnymi. Składają się z cylindra ciśnieniowego oraz tłoczyska
z jednostką tłoka.Tłok jest wyposażony w zawór i jest uruchamiany
przez zwalniacz. Gdy zawór jest zamknięty, sprężyna gazowa nie
porusza się, co prowadzi do zablokowania w wymaganej pozycji. W
zależności od środka wytwarzającego ciśnienie ta funkcja blokowania
może być sztywna lub elastyczna.
Wypełnienie ściśliwym azotem powoduje, że sprężyny gazowe EL1 i
EL2 w stanie rozciągnięcia i ściśnięcia blokują się w sposób elastyczny.

Sprężyna
gazowa
rozciągnięta

Siła ściskająca

Sprężyna
gazowa
ściśnięta

F4

FR

Sprężyny gazowe ze sztywnym blokowaniem HY1, HY3, HY4, HY6
i VOB18-1 mają oddzielne komory gazowe i olejowe. Zachowanie
blokujące będzie sztywne albo w kierunku ściskania albo rozciągania,
w zależności od rozmieszczenia tych komór.

sprężyn gazowych. Siła F1 jest mierzona 2 mm przed końcem
ruchu rozciągającego i w ten sposób określa wartość siły sprężyny.
Wynikowa siła tarcia FR jest generowana pomiędzy liniami siły w
kierunku wsuwania i wysuwania. Prędkość wysuwania jest zawsze
określona i może być regulowana.

F3
F2

W projektowaniu zaworów wykorzystywana jest specjalistyczna
wiedza inżynierska firmy SUSPA. Specjalne funkcje sprężyn gazowych
wymagają stosowania mechaniki precyzyjnej (zob. strony 8 i 9 z opisem
szczegółowym). Końcowym rezultatem nie jest po prostu sprężyna
gazowa, ale inteligentny system, który stanowi olbrzymią wartość
dodaną w określonych zastosowaniach.

Progresja

P=F2/F1

F1

Cylinder

Siła rozciągająca

2

2
Skok

Siła
[N]
Skok
[mm]

Siły
Siła rozciągająca sprężynę gazową typu Varilock zależy od ciśnienia
wypełnienia i zostaje ustawiona na etapie produkcyjnym jako
wartość nominalna F1, która nie zmienia się podczas pracy. Funkcja
blokowania jest nieaktywna, gdy zawór jest otwarty. Jest to
wynikiem aktywowania – wciśnięcia zwalniacza. Gdy użytkownik
zastosuje element sterujący, wewnętrzne ciśnienie gazu spowoduje,
że siła resetująca automatycznie zamknie ponownie zawór. Siła
uruchamiająca oraz siła resetująca zależą od ciśnienia wypełnienia
sprężyny gazowej i są proporcjonalne do siły rozciągającej.

Tłoczysko

Rodzaj blokowania

3 Długość
instalacji

Średnica 4
tłoczyska

Sztywne blokowanie w kierunku rozciągania (Varilock HY1 oraz HY3)
stosowane jest, gdy efekt amortyzacyjny w pozycji zablokowanej nie
jest wymagany - na przykład ze względów bezpieczeństwa. Sztywne
blokowanie w stanie ściśnięcia (Varilock HY4, HY6 oraz VOB18-1) jest
zalecane dla zastosowań z małym ciężarem, które podlegają dużym
siłom ściskania podczas zablokowania i nie wymagają ruchu. VOB18-1
oraz HY6 są idealne dla zastosowań, które wymagają małej przestrzeni
instalacji i dużego skoku (zob. stronę 7 z opisem szczegółowym).
Sprężyny gazowe Varilock z elastycznym blokowaniem EL1
oraz EL2 są zalecane, gdy funkcja blokowania mam mieć efekt
amortyzacyjny. Nagłe obciążenia ze wstrząsami mogą być dzięki temu
zamortyzowane lub całkowicie wyeliminowane (zob. stronę 6 z opisem
szczegółowym).

Wymiary

Końcówki

Sprężyny gazowe mogą być sklasyfikowane zgodnie ze średnicą ich
cylindra, średnicą tłoczyska, minimalną długością instalacji i skokiem.
Dodatkowe dane techniczne można znaleźć na stronach 6 i 7.

SUSPA dostarcza szeroką gamę połączeń i mocowań końcowych, aby
zapewnić łatwą integrację z urządzeniem użytkownika.
(Szczegóły na stronie)

1 Średnica cylindra

22 mm, 28 mm

2 Średnica tłoczyska

10 mm

3 Minimalna długość instalacji zależy od skoku
4 Skok

10 mm do 450 mm

Systemy zwalniania - sterowania
Zawór w blokowanej sprężynie gazowej jest uruchamiany przez
zwalniacz. SUSPA opracowała szeroką gamę systemów zwalniania,
aby zapewnić skuteczną zgodność z zastosowanie użytkownika.
Obejmują one dźwignie, kable oraz przyciski dostosowujące się do
każdego zadania.
(Szczegóły można znaleźć na stronach 10-11)

Zwalniacz

2 Średnica tłoczyska

4

Lockline
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Asortyment podstawowy Varilock: Specyfikacje techniczne
Blokowanie elastyczne
Specyfikacja

Blokowanie sztywne
EL1

Zwalniacz

EL2

Specyfikacja

po stronie tłoczyska

Blokowanie

elastyczne

Max. obciążenie na ściskanie [N]

6,500

10,000

Max. obciążenie na rozciąganie [N]

3,500

7,000

22

28

1

Średnica tłoczyska [mm]

2

Średnica tłoczyska [mm]

3

Min. długość instalacji z wyłączeniem oczka [mm]

4

Skok C [mm]/(cal)

5

Końcówki

6

Systemy zwalniania - sterowania

10

1

2 x skok + 70
10 - 339

2

4
80-1,000

5

Końcówki

< 1.2

6

Systemy zwalniania - sterowania
Siły F1 [N]

3

strony 10-11
80 - 800

Współczynnik progresji (F2/F1)

< 1.25

Siła zwalniania – nacisku na zwalniacz [N]

0.25 x F1

Ruch zwalniacza, krótki [mm]

Współczynnik progresji (F2/F1)
Siła zwalniania – nacisku na
zwalniacz [N]
Ruch zwalniacza, krótki [mm]

< 0.5

Ruch zwalniacza, normalny [mm]

2.5 ≤ x ≤ 3.5

Zalecana pozycja instalacji

tłoczysko skierowane do dołu

Dozwolona temperatura pracy

-20 °C to +60 °C

Dozwolona temperatura przechowywania

-20 °C to +80 °C

Blokowanie
W kierunku ściskania:
sztywne do [N] / maks. obciążenie [N]
W kierunku rozciągania:
sztywne do [N] / maks. obciążenie [N]
Średnica cylindra [mm]
Średnica tłoczyska [mm]
Min. długość instalacji z wyłączeniem
oczka [mm]
Skok C [mm]

10 - 450
strona 12

Siły F1 [N]

HY1

Zwalniacz / po stronie:

AS - AntiShock

x

x

ES - EasySwitch

x

x

TR - TimeReset

-

-

OR - OverRide

-

-

CH / CL ComfortRelease High / Low

x

x

1 Średnica cylindra

VOB18-1
- cylindra

3.6 x F1 / 6,500

5.8 x F1 / 10,000

10,000

1,200

3 ,000

3,500

7,000

4.8 x F1 / 7,000

1.6 x F1

1.5 x F1

22

28
10

2.6 x skok + 76

2.4 x skok + 76

2.6 x skok + 85

2 x skok + 110

2 x skok + 90

10 - 300

10 - 450

10 - 300

10 - 450

20 - 300

70 - 400

150 - 1,000

< 1.6

< 1.7

strona 12
strony 10-11
80 - 800
< 1.6

Dozwolona temperatura pracy
EL2

HY6

sztywne w kierunku ściskania

80 - 1,000
< 1.5

< 1.6
0.25 x F1

0.4 x F1

< 0.5

-

Ruch zwalniacza, normalny [mm]
Zalecana pozycja instalacji

EL1

HY4

sztywne w kierunku rozciągania

dowolna

Moduły specjalne

HY3
- tłoczyska

dowolna

2.5 ≤ x ≤ 3.5
tłoczysko
skierowane do
dołu

-20°C to +60°C

Dozwolona temperatura
przechowywania

dowolna

tłoczysko skierowane
do dołu

-10°C to +60°C

-20°C to +60°C

-20°C to +80°C

Moduły specjalne

HY1

HY3

HY4

HY6

AS - AntiShock

x

x

x

-

VOB18-1
-

ES - EasySwitch

x

x

x

-

-

TR - TimeReset

-

x

x

-

-

OR - OverRide

-

-

-

x

-

CH / CL ComfortRelease High / Low

x

x

x

x

-

3 Długość instalacji
Cylinder
Tłoczysko

Zwalniacz
2 Średnica
tłoczyska

4 Sok
5 Końcówka cylindra

6

6 Systemy sterowania
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Funkcje specjalne
AntiShock AS: połączenie komfortu i
bezpieczeństwa

TimeReset TR: automatyczny powrót
„TimeReset” wykrywa automatycznie, czy aplikacja jest obciążona
przez użytkownika, czy też nie. Gdy jest obciążona, Varilock działa w
zwykły sposób i pozwala na zablokowanie w dowolnej pozycji. Gdy
aplikacja nie jest obciążona, Varilock przywraca ją do wyjściowej
pozycji (pionowe oparcie) po okresie określonym przez użytkownika.
Ta funkcja automatycznego powrotu szczególnie nadaje się dla
siedzeń pasażerów lub foteli konferencyjnych.

Moduł „AntiShock” wykrywa obciążenia urządzenia i odpowiednio
reaguje. Zastosowany w fotelu biurowym z dynamicznym swobodnym
kołysaniem Varilock z funkcją „AntiShock” zapewnią użytkownikowi
działanie z łagodnym – komfortowym ruchem. Dodatkowo, po
zwolnieniu będzie powoli przywracać nieobciążone oparcie z pozycji
nachylonej do pionowej. Dzięki temu zapobiega tzw. efektowi
katapulty (funkcja bezpieczeństwa).
W przypadku stołów z regulowaną wysokością, które mają mały ciężar
własny, ale są poddawane dużym obciążeniom w czasie użytkowania,
Varilock pozwala na szybką regulację wysokości obciążonego stołu,
i dzięki modułowi „AntiShock”, zapobiega również zbyt szybkiemu
podnoszeniu się blatu stołu, gdy jest pusty.

EasySwitch ES: Blokowanie, które może być
włączane i wyłączane
Przy pomocy modułu „EasySwitch” użytkownik kontroluje „cyfrowo”
zawór, przełączając pomiędzy zamkniętą i stale otwartą pozycją
i z powrotem. Te dwa tryby są przełączane między sobą poprzez
aktywowanie zwalniacza przy pomocy mechanizmu – systemu
sterującego.
Dzięki „EasySwitch” zawór pozostaje otwarty (funkcja kołysania)
lub zamknięty (zablokowane oparcie) zgodnie z ustawieniami
użytkownika.

ComfortRelease CH/CL: optymalny komfort
użytkownika połączony z maksymalną
niezawodnością

Kliknij

Przykład 1: Komfortowa Aktywacja CL

Podczas stosowania „ComfortRelease”, Varilock dostosowuje się
do specjalnych wymagań dowolnego urządzenia, aby zapewnić
użytkownikowi najwyższy komfort w połączeniu z maksymalną
niezawodnością.
System zwalniania, który jest przyjazny dla użytkowników, oznacza
ogólnie, że siła uruchamiająca wymagana do używania elementu
sterującego (np. linka, przycisk, drążek) jest możliwie najmniejsza.
Równocześnie niezawodność funkcjonalna wymaga obecności
wystarczająco dużej siły resetującej. Konwencjonalne układy zaworów
(Standardowa Aktywacja) mogą tylko wtedy spełnić z powodzeniem
te dwa współzawodniczące wymagania, gdy istnieją umiarkowane siły
rozciągające. SUSPA zapewni wsparcie w odniesieniu do optymalizacji
waszej aplikacji (zob. następujące przykłady).

OverRide OR: łagodne rozciąganie bez
uruchamiania
Moduł „OverRide” pozwala użytkownikowi na regulację urządzenia
w kierunku rozciągania bez konieczności aktywowania zwalniacza.
Pozwala na obsługę biurka lub stołu za pomocą jednej ręki. Po
osiągnięciu wymaganej wysokości podnoszony element zostaje
zablokowany. Blokada na ściskanie jest sztywna.
„OverRide” zapewnia łagodne i komfortowe działanie; pierwotnie
był przeznaczony do stosowania w łóżkach szpitalnych i stolikach
przyłóżkowych. Może być również obsługiwany jedną ręką.

Duża siła uruchamiająca

Aby spełnić określone wymagania, sprężyna gazowa wyposażona jest
w dużą siłę siłę rozciągającą AH i Standardową Aktywację (czarny
wykres). Powoduje to powstanie siły uruchamiającej BH, która jest za
duża dla użytkownika. To miejsce działania znajduje się powyżej strefy
komfortu (obszar niebieski). Komfortowa Aktywacja CL zapewnia
optymalny komfort użytkownika poprzez połączenie zmniejszonej
siły uruchamiania (BC = pomarańczowy wykres) przy tej samej sile
rozciągającej.

Przykład 2: Komfortowa Aktywacja CH
Aby spełnić określone wymagania, sprężyna gazowa wyposażona
jest w małą siłę siłę rozciągającą AN i Standardową Aktywację
(czarny wykres). Powoduje to powstanie siły resetującej RN, która ma
niewystarczającą niezawodność i jest poniżej strefy bezpieczeństwa
(obszar niebieski). Komfortowa Aktywacja CH zapewnia maksymalną
niezawodność dzięki zwiększonej sile resetującej (RC = zielony wykres)
przy tej samej sile rozciągającej.

Przykład 1

BH

ComfortReleaseHigh CH
Optymalny komfort
użytkownika połączony
z maksymalną
niezawodnością.

RC

Standard Release

ComfortReleaseLow CL

Przykład 2
Przykład 1

BC
RN

Mała siła resetująca
Przykład 2

Przykład 1

AN

Mała

8

AH

Średnia

Duża

Siła rozciągająca

Lockline
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Systemy zwalniające
Zoptymalizuj swoją aplikację. Skonfiguruj swój indywidualny system
zwalniania wybierając dźwignię, przycisk, głowicę oraz linkę.

Głowice

Linki
SUSPA dostarcza szeroką gamę linek o różnych długościach i budowie.
Linki mogą być obsługiwane za pomocą przycisków lub dźwigni.

L

SusflexRegular
zwalnianie osiowe: linka montowana równolegle
do sprężyny gazowej
Stosunek sił
1:2

Oczko 8 mm
02150106

Dźwignie płaskie

L

Poniższe parametry i właściwości mogą być regulowane/wybierane:
długość, kolor, mocowania, średnica, obudowa o niskim tarciu.

Oczko 10 mm
02150107

Typ 1
L

L

L

SusflexSide
Zwalnianie 90°: linka montowana prostopadle do
sprężyny gazowej
Stosunek sił
1:2

Oczko 8 mm
02152022

Przykład linki

Typ 2

Oczko 10 mm
02152021
L

L
L
Die Ausführung des Bowdenzuges wird durch die gewählte Betätigungseinheit,
die Auslösemechanik und die vom Kunden vorgegebene Länge L definiert.

SusflexMulti

Typ 3

zwalnianie osiowe z większym stosunkiem sił
Stosunek sił
Oczko 8 mm
1:6
02152005
1:10
02152006
1:20
02152007

Oczko 10 mm
02152008
02152009
02152010

1:6

02152015

02152018

1:10

02152016

02152019

1:20

02152017

02152020

Uwagi

Przykład linki

L

Przyciski z różnym wykończeniem
ze sprężyną
resetującą*
ze sprężyną
resetującą*
ze sprężyną
resetującą*

* Zalecana dla małych sił uruchamiających w celu wspomagania osiągnięcia całkowitego zresetowania elementu uruchamiającego.

L

L
02152041

02160013

L
02152040

Głowica zwalniająca z dźwignią
SusflexDirect

Dźwignie metalowe dla SusfexDirect

dla zwalniania drążka
Typ

10

1

Oczko 8 mm
02100075

Oczko 10 mm
02150102

2

02150103

02160004

3

06552018

06552017

Uwagi
drążek standardowy
drążek może być
zablokowany
dla aplikacji
stolikowej

L

Typ 1 + 2

Typ 3

Długość L [mm]
80
145
250
305
365

Numer katalogowy
16952008
16952001
16952003
16952004
16952000

Lockline
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Końcówki

Suspa jako ekspert w zakresie rozwiązań systemowych: komponenty

Stalowe oczka

Gotowe do zainstalowania części zgodne ze
specyfikacją klienta

Spełniają najwyższe wymagania stabilności i trwałości

l2

l2

Wszystkie liczby w [mm]

Zastosowanie wstępnie ustawionych komponentów Varilock
pomoże zmniejszyć koszty produkcji i zakupów oraz poprawić jakość
produktów.

l1

l1

d1
l1

l2 d1
l1
l1l2
d1
l2

l1

l1
42
52

l2
32
40

d1
8
10

d2
16
16

g
16
20

a

b

g d1

l1

Linka z mechanizmem uruchamiania ustawiona fabrycznie.

g
d1
b

b
8
10

d2

a
16
20

l1 d1

d2

Nr katalogowy
06800124
06800132

Dla precyzyjnej funkcji systemu zwalniana i
montażu bez dodatkowej regulacji

a

d2

l2

Łatwe w montażu spełniające najwyższe wymagania stabilności i trwałości

d1
d1

g
l2

Stalowe widełki

d1

a

gg

a

l2

Ø 10.4 H7

Tolerancja długości ± 0.8 mm

b

d2
d2

d3

Wszystkie liczby w [mm]

g

l1 l1

a

l2 l2

Ø 8.4 H7

l1 g d1

d2

g
10.5
10.5

d2

d2
d3
M8
16
Alle
mm.
M8Angaben in16

d3 d2

d1
10
8

d3

d1l2

l2
28
28

d1

d1l1
g

Dla cienkich zakończeń widełkowych
l1
38
36

g

b

l2

Stalowe oczka
a
5
5

Równolegle wiercone otwory

l1
l2

Nr katalogowy
06750017
06700348

Dla łatwego montażu i mechanizmu bez luzu

g

b

d2
d2

d3

d2

d3

Wszystkie liczby w [mm]

l1
d1

l2

a

d2
M8
M8

a

d1
8
10

a

l2
16
16

l1

Precyzyjne ustawienie w zakresie ± 0,2 mm (0,01 cal)

a

l1
25.5
25.5

d2

a
12
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l1
d1
l2 d1
l1
l2 l1
l2
d1
d1
l2

d2

Nr katalogowy
16560002
16560003

d2 d2

Plastikowa tuleja poprawia funkcjonalność, redukując luzy

Kaptur zabezpieczający przed kurzem chroni
przed uszkodzeniem tłoczyska

a

d2

Cynkowe oczka z plastikowymi tulejami

l1 d1
l2
d1
l1
l2 l1
d1
l2

a

d2
d2

Wszystkie liczby w [mm]

l2l1

a

l2

a

d2
M8
M8
M8

a

d1
8
10
12

a

l2
16
16
16

Dla precyzyjnego mechanizmu zwalniania i
długiego okresu użytkowania

a

l1
25.5
25.5
25.5

d2

a
12
12
12

d2 d2

Nr katalogowy
06500155
06500145
06500029

d2d2

Przeznaczone do mniejszych obciążeń

d1
l1

a

Cynkowe oczka

SUSPA zapewni zgodność z potrzebami klienta dzięki dodatkowym
częściom, takim jak nakrywki chroniące przed kurzem oraz wstępnie
zamocowane komponenty - wszystko od jednego dostawcy. Ty też
możesz korzystać z naszego dużego doświadczenia. Zadowoleni klienci
z wielu branż przemysłowych mogą ręczyć za korzyści wynikające ze
współpracy z nami.

a

l1 l1

a

d2

d1
l2l2

Dzięki zakupowi kompletnych części, klient może zredukować liczbę
swoich dostawców i uprościć swój proces produkcyjny.

Dostarczamy sprężyny gazowe z - na przykład - precyzyjnie ustawioną
odległością zwalniacza i długością instalacji, ze ścisłymi tolerancjami
i mocowaniami końcowymi zgodnymi ze specyfikacja klienta. Robimy
to, aby klient nie musiał regulować naszego produktu w trakcie
swojego procesu produkcyjnego.

a
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M8
M8
M8
M8
M8

a
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8
8
8
10
10
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a

l1
19.5
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a

a
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10
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12
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d2

Nr katalogowy
06752017
06700338
06700344
06750019
06700343
06700336

d1

Wszystkie liczby w [mm]

d1
12
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Suspa jako ekspert w zakresie rozwiązań systemowych: VariStand

Suspa jako ekspert w zakresie rozwiązań systemowych: VariBase

Gotowa do montażu kolumna z regulacją
wysokości

Gotowa do montażu kolumna z regulacją
wysokości

Kolumna Varistand jest profesjonalnym, eleganckim rozwiązaniem z
przeznaczeniem do wielu zastosowań. Kolumna charakteryzuje się
łatwością obsługi i montażu oraz wysoką jakością wykonania.

Pneumatyczny system z regulacją wysokości VariBase jest profesjonalnym i niezwykle solidnym rozwiązaniem. Charakteryzuje się prostotą
obsługi, komfortową regulacją oraz długim okresem użytkowania.
Cały system działa w oparciu o blokowaną sprężynę gazową.

Zalety

Zalety

• Elegancki wygląd z rur okrągłych
• Precyzyjny, cichy system prowadzący

• Elegancki design z rur kwadratowych

• Sztywne lub elastyczne blokowanie w dowolnej pozycji

• Dostępne w wersjach BTU – szersza rura na górze oraz BTD –
szersza rura na dole

• Niewielka siła potrzebna do złożenia kolumny

• Solidny system prowadzenia

• Kolumna nieobrotowa

• Dostępny z dwoma wersjami sprężyn gazowych (blokowane
sztywno i elastyczne)

• Duży zakres regulacji przy niewielkiej zabudowie
• Szybka i łatwa regulacja

• Kolumna nieobrotowa

• Montaż Plug & Play

• Szybka i łatwa regulacja

• Funkcja override: blat można podnieść bez naciskania na przycisk
(opcjonalnie)

• Montaż Plug & Play

Zastosowania

Zastosowania

stoły przyłóżkowe

Cechy

stoliki, stoliki bistro
3 x M6, głębokość
wkręcania: 10 mm maks.

Wartości

Średnica [mm]
Skok [mm]
Długość po złożeniu [mm]

Ø 75 / Ø 70
maks. 450 mm
stroke + 166

Długość po rozłożeniu [mm]

maks. 1,065

Siła wysuwu
Wykończenie powierzchni
Aktywacja / sterowanie
Mocowanie blatu
Mocowanie podstawy
Kolumna bez funkcji obrotu
Funkcja OverRide

od 70 N do 400 N zgodnie z ciężarem blatu lub zastosowaniem
chrom, kolory RAL malowane proszkowo
dźwignia lub przycisk płaski z linką
Kołnierz na 12 otworów, dystans 32 mm
Kołnierz lub adapter stożkowy
w standardzie
opcjonalnie

Cechy

14

1,040

660

1,040

120
Chrom
Chrom
Srebrnoszary
Przycisk płaski z linką L = 280 mm
Kołnierz
kołnierz z otworami 3 x M6, Ø 58 mm
w standardzie
Nie

Skok (C) [mm]
Długość po złożeniu [mm]

400
640

290
525

215
440

Długość po rozłożeniu (L)

1,040

815

655

Aktywacja / sterowanie

120 N, zalacena dla wagi blatu ~ 6 kg
dostępne siły F1 (70-40015N)
malowana proszkowo (RAL9006),
inne kolory RAL na żądanie
dźwignia lub przycisk płaski z linką

Mocowanie blatu

Kołnierz na 12 otworów, dystans 32 mm

Mocowanie podstawy

kołnierz 4 x M6

Kolumna bez funkcji obrotu

w standardzie

□ 70

13652066
225
435
660
Srebrnoszary

70 mm

4

Siła [N]
Wykończnie powierzchni
Aktywacja / sterowanie
Mocowanie blatu
Mocowanie podstawy
Kolumna bez funkcji obrotu
Funkcja OverRide

225
435

□ 60 mm / □ 65 mm

Skok C

Długość po rozłożeniu [mm]

415
625

13652064
75 / 70
415
625

Wymiary BTD (szersza rura na dole)

Wykończenie powierzchni

skok C

Średnica [mm]
Skok [mm]
Długość po złożeniu [mm]

13652067

stoły przyłóżkowe

Wartości
□ 70 mm / □ 65 mm

Siła wysuwu

Numer katalogowy
13652065

wózki

Wymiary BTU (szersza rura na górze)

58mm

75 mm

Cechy

stolik mówcy,
stolik nauczyciela

4

wózki

M20, głębokość wkręcania:
25 mm maks.

12

stolik mówcy,
stolik nauczyciela

L

stoliki, stoliki bistro

□ 42

□ 150

3 x 120°

72 mm

□ 65

Lockline
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Obszary zastosowań blokowanych sprężyn gazowych

Referencje klientów
Siedzenia w pociągach ekspresowych są
regulowane przy pomocy Varilock

Transport publiczny

Branża samochodowa

Autobusy i autokary

Pociągi

Samoloty

• Kąt i długość kolumny kierownicy

• Oparcia

• Odchylanie foteli

• Oparcia

• Pokrywy bagażnika oraz skrzyni ładunkowej

• Podnóżki

• Wysokość stołu

• Podnóżki

• Wielofunkcyjny podłokietnik siedzenia kierowcy

• Wysokość stołu

• Wyposażenie dla przyczep kempingowych i pojazdów
rekreacyjnych (system oparć pleców, podpory osłon, stoły...)

Meble

Aplikacje medyczne i do rehabilitacji

Meble domowe

Wózki inwalidzkie i chodziki

• Regulowanie krzeseł i poszczególnych części łóżek

• Oparcie pleców, kąt i wysokość siedziska oraz podnóżka

• Podparcie głowy, pleców i nóg w fotelach

• Łóżka i krzesła terapeutyczne

• Regulacja wysokości stolików przyłóżkowych

• Regulowanie wysokości i nachylenia różnych elementów

• Kompletna, gotowa do instalacji kolumna do regulowania
wysokości stołów

Łóżka i stoły szpitalne

Meble biurowe

• Długość łóżek

• Regulowanie wysokości i nachylenia różnych części łóżek

• Wysokość wspornika klawiatury

• Regulacja wysokości stołów przyłóżkowych,

• Wysokość biurka

• Kompletna, gotowa do instalacji kolumna do regulowania
wysokości stołów

• Kąt oparcia pleców i powierzchni siedziska w fotelach biurowych
• Siedziska ułatwiające wstawanie, podium

Actiu jest producentem mebli biurowych,
który wykorzystuje sprężyny gazowe SUSPA
w swoich luksusowych fotelach.
Blokowana sprężyna gazowa do regulacji oparcia jest wyposażona
w specjalne funkcje EasySwitch oraz AntiShock (zob. szczegóły na
stronie 8). Te specjalne funkcje są zespolone w jednej sprężynie
gazowej Varilock. Dzięki temu fotele biurowe zapewniają optymalny
komfort siedzenia i regulacji.

Wózki szpitalne

Meble szkolne

• Systemy prowadzące i kompletne kolumny do regulacji pionowej

• Nachylenie blatów stołów

• Regulacja nachylenia

• Nachylenie siedziska

• Kompletny system mechaniczny z podstawą, kolumną i
blatem stołu

• Wysokość krzeseł i podium dla nauczycieli i uczniów

SUSPA jest doskonałym partnerem w zakresie integracji funkcji
zapewniających komfort w siedzeniach pasażerów i kierowcy. Główni
klienci z rynku transportowego korzystają z kompetencji SUSPA i
specjalnych funkcji, takich jak innowacyjna funkcja TimeReset (zob.
szczegóły na stronie 9).

Krzesła
• Nachylenie krzeseł
• Wysokość podnóżków

16
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SUSPA – Twój partner w dziedzinie rozwoju
Korzystaj z naszych kompetencji.
Jako Twój partner z rozwiązaniami złożonych zagadnień technicznych,
będziemy z Tobą współpracować w celu rozwijania koncepcji i
produktów, które są odpowiednie dla indywidualnych potrzeb.
Odwołujemy się do naszego szerokiego asortymentu produktów
SUSPA oraz oferujemy rozwiązania na zamówienie w celu znalezienia
najbardziej efektywnego i możliwego do zrealizowania rozwiązania
dla Państwa potrzeb.
Udzielamy wsparcia na każdym etapie projektu: począwszy od
wstępnego zapytania, poprzez fazę rozwoju, aż do produkcji seryjnej
i po niej! Partnerstwo i współpraca dają w efekcie systemy, które
doskonale spełniają Państwa specjalne wymagania.

Będą Państwo korzystać z naszej kultury w zakresie innowacji
i jakości, technicznych kompetencji i szerokich możliwości
produkcyjnych. Jesteśmy światowym liderem w dziedzinie sprężyn
gazowych i rozwiązań systemowych dla różnych rynków – proszę na
nas polegać.
Techniczna wiedza SUSPA wynika z doświadczenia wielu dekad,
współpracy z naszymi klientami i ich potrzebami – na wielu rynkach
i w wielu branżach. Dzięki naszej rozległej wiedzy również Państwo
mogą odnieść korzyści ze współpracy z nami, zaczynając od etapu
opracowania produktu oraz na etapie produkcyjnym, a także uzyskać
zmniejszenie kosztów oraz poprawę jakości i funkcjonalności.

SUSPA może wspierać Państwa na każdym
etapie projektu

1

Rozwój
++
++
++
++

2

3

Zakupy
++ Krótsze czasy dostawy (elastyczne planowanie
wydajności, miejsca produkcji na całym
świecie) + Szybka reakcja w wypadku zmian
prognoz
++ Elastyczne koncepcje dostaw (umowy o
anulowaniu zakupu, umowy ramowe, zapasy
bezpieczeństwa)
++ Dostawy gotowych, wstępnie zmontowanych
komponentów od jednego dostawcy
(doskonała integracja z innymi częściami i
komponentami)

Innowacje
Optymalizacja prototypów
Próbki dostępne na wczesnym etapie
Planowanie produkcji
optymalizowanej pod kątem kosztów

= Krótsze czasy rozwoju

Produkcja
++ Doradztwo i konsultacja dotyczące
rozwoju koncepcji produkcji
++ Uproszczenie produkcji klientów
dzięki doskonale pasującym
komponentom
++ Mniejsze koszty montażu i
testowania
= Mniejsze koszty produkcji

= Optymalna koncepcja zakupów

4

Sprzedaż i marketing
++ Innowacyjne funkcje specjalne
++ Najwyższa możliwa jakość
produktów
++ Doskonała niezawodność
planowania (np. dla działań
promocyjnych lub targów
handlowych)

5

Na rynku
++ Seryjna produkcja skierowana na
rynek
++ Unikanie skarg od klientów
++ Dłuższy okres użytkowania
++ Niezawodność funkcjonalna
= Poprawa satysfakcji klientów

= Przewaga konkurencyjna dzięki
bardziej atrakcyjnym produktom

Korzyści dla Państwa produktów
• Niższe całkowite koszty
• Zwiększona jakość
• Krótszy czas wprowadzenia na rynek
• Większa niezawodność planowania (koszt i czas)
• Pomyślna produkcja seryjna

Porady techniczne
Przechowywanie

Użytkowanie

Po dłuższym przechowywaniu po stronie tłoczyska może się
pojawić lekki film olejów. Taki powierzchniowy film należy do
specyfiki systemu i nie ma wpływu na jego działanie. Części należy
przechowywać w takiej pozycji, aby tłoczysko znajdowało się na
dole. Po sześciu miesiącach przechowywania części powinny być
przynajmniej raz uruchomione.

Specyficzne potrzeby klienta są podstawą projektów technicznych
produktów SUSPA. Szczegółowe wymagania techniczne powinny być
z wyprzedzeniem omówione z technikami SUSPA odpowiedzialnymi
za wdrożenie. Nasze produkty mają specyfikacje wymienione na
rysunkach. O ile nie podano inaczej, produkty mogą być używane z
tłoczyskami skierowanymi w dół, w zakresie temperatur -30°C do
+80°C.

Obsługa
Produkty SUSPA pracują pod wysokim ciśnieniem. Tłoczysko nie może
być uszkodzone, malowane lub traktowane agresywnym materiałem
- może to wywołać problemy z żywotnością, bezpieczeństwem
i funkcjonowaniem. Folię i papierowe opakowanie (ładunki
statyczne) należy przechowywać z daleka od urządzenia. Obciążenia
promieniowe, uderzenia, wszelkiego rodzaju przeróbki i manipulacje
(np. otwieranie), obciążenia rozciągające, nagrzewanie, ponowne
malowanie, transportowanie luzem, poddawanie silnym wpływom
ścieków lub słonej wody - są niedopuszczalne. Cylinder nie może być
zniekształcony lub uszkodzony. Produkty, które w jakikolwiek sposób
zostały zmodyfikowane albo uszkodzone, nie mogą być dalej używane
i muszą zostać wymienione.

Montaż
Sprężyny gazowe SUSPA pracują pod wysokim ciśnieniem i nie
powinny być wystawione na działanie wysokich temperatur ani
otwierane. Sprężyny gazowe SUSPA powinny być montowane tylko z
określonymi końcówkami dostarczonymi przez SUSPA. Należy unikać
montażu na stałe. Należy przestrzegać norm bezpieczeństwa. O ile nie
ustalono inaczej, sprężyny gazowe muszą być montowane tłoczyskiem
w dół.

• Wyższa pozycja na rynku
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