
  
 

 

 Pružiny a pružné prvky 

•  Systémové pružiny, systémové pružinové jednotky  
 

•  Plynové pružiny  
 

•  Skrutkové pružiny s kruhovým, štvorcovým alebo    
   alebo plochým kruhovým prierezom drôtu  
 
•  Tanierové pružiny  

 
•  Gumené a polyuretánové pružiny  

 
•  Pružné tlakové prvky  

 
•  Polyuretánové platne a tyče 

 



 
 

Pružiny a pružné elementy 
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Systémové pružiny SZ 80..  

SZ 8040 
Pre obzvlášť ťažké zaťaženie  

SZ 8030 
Pre ťažké zaťaženie  

SZ 8020 
Pre stredné zaťaženie  

SZ 8010 
Pre ľahké zaťaženie  

 

Tlačné skrutkové pružiny v štyroch stupňoch zaťaženia: 
Systémové pružiny z profilového oceľového pružinového drôtu sú 
k dispozícii v štyroch druhoch podľa stupňa zaťaženia. Tieto štyri tlačné 
skrutkové pružiny majú vždy rovnaké rozmery, takže zvýšenie alebo 
zníženie potrebnej tlakovej sily sa dá bez problémov zabezpečiť aj 
dodatočne.  

Pre ľahké rozlíšenie sú systémové pružiny označené farebne, takže 
môžu byť rýchlo priradené k príslušnému druhu zaťaženia.  

Stúpajúce objednávacie číslo predstavuje rastúci stupeň zaťaženia 
systémových pružín, pričom sú objednávajúce čísla doplnené už len 
priemerom otvoru, do ktorého sa vkladá (Dh) x dĺžkou nezaťaženej 
pružiny (LO).  

 
Dh/Dd                                                                     Dh/Dd                                                                    Dh/Dd 
  

5.04  

Rozmery:  
Systémové pružiny Steinel sa dodávajú v deviatich základných 
rozmeroch s nasledovnými priemermi puzdier (Dh)/priemermi tŕňa (Dd):  

10/5         20/10              40/20 
12,5/6,3         25/12,5              50/25 
16/8         32/16              63/38 

Dĺžky nezaťažených pružín (L
0
) sú vyjadrené v palcoch 

v zodpovedajúcich dĺžkach 25 – 254 mm.   

Vo všetkych základných rozmeroch naviac ponúkame pružiny s dĺžkou 
305 mm, ktoré sa môžu podľa potreby skrátiť.  

Materiál:  
K výrobe všetkých pružín sa používa pružinový drôt  z legovanej ocele 
(Cr-V/CR-Si). Tento drôt sa vyznačuje vysokou odolnosťou pri 
nárazoch a pri kmitavom namáhaní. Preto môže byť táto kvalita použitá 
aj vo vysokých pracovných teplotách až do 230 °C.  

Výrobný a kontrolný proces:  
Všetky pružiny podstupujú zvláštne tepelné spracovanie, sú 
otryskávané guličkami a špeciálne upravované. Tým sa v nich eliminuje 
napätie a pružiny dosahujú vysokú únavovú pevnosť.  

Konce pružín sú zarovnané a paralelne zabrúsené do pravého uhla.  

Pružiny podliehajú prísnym kontrolám akosti a podrobujú sa 
skúškam kmitavého zaťaženia, ktoré sa zameriavajú na životnosť 
pružín.  

 
Objednávacie číslo 

Stupeň zaťaženia  Farba  

SZ8010. Dh x L0  ľahké zaťaženie               zelená  
SZ8020. Dh x L0  stredné zaťaženie  modrá  
SZ8030. Dh x L0  ťažké zaťaženie  červená  
SZ8040. Dh x L0  obzvlášť ťažké zaťaženie  žltá  



 

 

Vysvetlenie označení rozmerov: 
 
 
Dh             =  priemer otvoru, do ktorého sa pružina vkladá v mm 
Dd             =  priemer tŕňa (vnútorné vedenie) v mm 
L0              =  dĺžka nezaťaženej pružiny v mm 
c            =  tuhosť pružiny v N/mm 

(sila pružiny na mm zdvihu pružiny) 
s1 až sn   =  zdvihy pružiny v mm 

priradené silám pružín F1 – Fn 
F1 až Fn  =  sily pružín v N 

priradené zdvihom pružín s1– sn 
Ln               =  najmenšia prípustná dĺžka zaťaženej pružiny (L0 – sn) 

priradená sile pružiny Fn 
Smax         =  max. zdvih pružiny v mm 
LBl             =  bloková dĺžka pružiny (L0– smax) 
 
 
Tolerancie dĺžky nezaťaženej pružiny, L0 
 
 

 

Konštrukčné smernice pre výber pružiny: 
 
Prednostné hľadislo: zdvih pružiny 
Prednostné hľadislo: sila pružiny 
Prednostné hľadislo: životnosť 
 
Je potrebné dbať na to, že: 
v tabuľke uvedený zdvih pružiny sn (max. pracovný pohyb) a z toho 
vyplývajúca sila pružiny Fn sa nesmú prekročiť. 
 
Každá pružina musí byť zásadne predpätá, aby vlastné kmity 
a nárazové zaťaženia neznížili životnosť nepredpätej pružiny. 
 
Každá pružina musí mať vonkajší priemer otvoru, do ktorého sa 
pružina vloží(Dh) a/alebo vnútorný priemer predmetu, ktorý sa môže 
vložiť do pružiny (Dd). Platí základné pravidlo: Hĺbka vtlačenia alebo 
dlžka tŕňa by mala predstavovať najmenej dva až tri závity pružiny. 
Čím je pružina dlhšia, tým dlhšie musí byť vedenie.  
 
Pri konštrukcii je vždy potrebné sa usilovať o dlhú životnosť pružiny. 
Preto sa pružina uprednostňuje podľa zdvihu pružiny s1 a z toho 
vyplývajúcej sily pružiny F1. 
 
Označenia zdvihu pružiny: 
s1 = dlhá životnosť 
s2 = stredná životnosť 
sn = maximálny pracovný zdvih 

5.05 

F2 pre strednú životnosť  

F1 pre dlhú životnosť  

Predpätie (konštruktívne určené) 

Sila pružinyt Fn pri max. pracovnej dráhy Sn



 

Puzdro       Tŕň             nezaťaž.     zelená                                           modrá                                          červená                                          žltá 
Ø                 Ø               dĺžka          ľahké zaťaženie                            stredné zaťaženie                         ťažké zaťaženie                             ozvlášť ťažké zaťaženie 
Dh

H15              Ddh15              Lo                c              Objednávacie číslo         c               Objednávacie číslo        c               Objednávacie číslo         c              Objednávacie číslo 

5.06  

Systémové pružiny 
Stručný prehľad 

 

        ISO 10243 
 

Skrutkové tlačné pružiny  
v 4 stupňoch zaťaženia 
 
Materiál: 
Profilový oceľový pružinový drôt  
(Cr-V / Cr-Si) 
 
Pružiny sú špeciálne upravené, prihnuté  
a paralelne zabrúsené do pravého uhla. 
 
Najdôležitejšie technické údaje: 
Dh = priemer otvoru, do ktorého sa pružina vkladá v mm  
L0  = dĺžka nezaťaženej pružiny v mm 
c   = tuhosť pružiny v N/mm 
(sila pružiny na mm zdvihu pružiny) 
 

 

 



 

Hülsen Dorn unbelast. grün blau rot gelb Ø Ø Länge leichte Belastung mittlere Belastung schwere Belastung besond. schwere Belastung Dh
H15 

Ddh15 o  

L c Bestell-Nr. c Bestell-Nr. c Bestell-Nr. c Bestell-Nr.  

 

Puzdro       Tŕň             nezaťaž.     zelená                                            modrá                                          červená                                          žltá 
Ø                 Ø              dĺžka           ľahké zaťaženie                             stredné zaťaženie                         ťažké zaťaženie                             ozvlášť ťažké zaťaženie 
Dh

H15              Ddh15              Lo                 c              Objednávacie číslo         c              Objednávacie číslo         c              Objednávacie číslo          c             Objednávacie číslo 

5.07 



 
 

Systémové pružiny SZ 8005  
pre extra ľahké zaťaženie, poznávacia farba fialová 

Sila pružiny F pri maximálnom pracovnom zdvihu S 

F2 pre strednú životnosť 

F1 pre dlhú životnosť 
Predpätie (určené graf. konšt.) 

 

 

Skrutkové tlačné pružiny  
pre extra ľahké zaťaženie  
 
Materiál: Profilový oceľový pružinový drôt 
(Cr-V / Cr-Si)  
 
Tolerancie podobne ako DIN 2095.  
 
Pružiny sú špeciálne upravené, ich konce 
sú prihnuté a paralelne zabrúsené do 
pravého uhla.  
 
Príklad objednávky: Systémová pružina 
pre extra ľahké zaťaženie SZ 8005  
Dh = 25 mm, Lo = 76 mm  
Doplnok 25 x 076  
Objednávacie číslo SZ 8005.25 x 076  
 
 
 
 

Doplnok 
objednávacieho čísla 

s rozmermi 

 Objednávacie číslo SZ 8005                                                                                                                                                                                                                 
 puzdro           tŕň              drôt            nezaťaž.      tuhosť pruž.          dlhá životnosť                stredná životnosť          max. pracovný pohyb        max.  
 Ø                      Ø                                dĺžka           v N/mm                  s1 = 25%        F1              s2 = 35%          F2             sn = 40%           Fn               zdvih pružiny 

 Dh
H15               Ddh15                    L0                  c ± 10%                  v mm             v N            v mm               v N            v mm                 v N             smax ca.             

  

 



 

 

Doplnok 
objednávacieho čísla 

s rozmermi 

 Objednávacie číslo SZ 8005                                                                                                                                                                                                                      
 puzdro           tŕň              drôt            nezaťaž.      tuhosť pruž.          dlhá životnosť                stredná životnosť          max. pracovný pohyb        max.  
 Ø                      Ø                                dĺžka           v N/mm                  s1 = 25%        F1              s2 = 35%          F2              sn = 40%           Fn              zdvih pružiny 
 Dh

H15               Ddh15                    L0                  c ± 10%                  v mm             v N            v mm               v N            v mm                 v N             smax ca.             



 

Sila pružiny Fn pri maximálnom pracovnom zdvihu Sn 

F2 pre strednú životnosť 
F1 pre dlhú životnosť 

Predpätie (určené graf. konšt.) 

ISO 10243  
 
Skrutkové tlačné pružiny  
pre ľahké zaťaženie  
 
Materiál: Profilový oceľový pružinový drôt  
(Cr-V / Cr-Si)  
 
Tolerancie podobne ako DIN 2095.  
 
Pružiny sú špeciálne upravené, ich konce sú 
prihnuté a paralelne zabrúsené do pravého uhla.  
 
Príklad objednávky: Systémová pružina  
pre ľahké zaťaženie SZ 8010  
Dh = 25 mm, Lo = 76 mm  
Doplnok 25 x 076  
Objednávacie číslo SZ 8010.25 x 076  
 
 
 
 

Doplnok 
objednávacieho čísla 

s rozmermi 

 Objednávacie číslo SZ 8010                                                                                                                                                                                                                      
 puzdro           tŕň                 drôt             nezaťaž.      tuhosť pruž.          dlhá životnosť                stredná životnosť           max. pracovný pohyb       max.  
 Ø                      Ø                                    dĺžka           v N/mm                  s1 = 25%        F1              s2 = 35%          F2              sn = 40%           Fn              zdvih pružiny 
 Dh

H15               Ddh15                          L0                  c ± 10%                  v mm             v N            v mm               v N            v mm                 v N             smax ca.             

Systémové pružiny SZ 8010  
pre ľahké zaťaženie, poznávacie farba zelená 

 

 



 

 

Doplnok 
objednávacieho čísla 

s rozmermi 

 Objednávacie číslo SZ 8010                                                                                                                                                                                                      
 puzdro           tŕň                 drôt             nezaťaž.      tuhosť pruž.          dlhá životnosť                stredná životnosť          max. pracovný pohyb        max.  
 Ø                      Ø                                    dĺžka           v N/mm                  s1 = 25%        F1              s2 = 35%          F2              sn = 40%           Fn              zdvih pružiny 
 Dh

H15               Ddh15                          L0                  c ± 10%                  v mm             v N            v mm               v N            v mm                 v N             smax ca.            



 

Predpätie (určené graf. konšt.) 

Sila pružiny Fn pri maximálnom pracovnom zdvihu Sn 

F1 pre dlhú životnosť 
F2 pre strednú životnosť 

ISO 10243  
 
Skrutkové tlačné pružiny  
pre stredné zaťaženie  
 
Materiál: Profilový oceľový pružinový drôt  
(Cr-V / Cr-Si)  
 
Tolerancie podobne ako DIN 2095.  
 
Pružiny sú špeciálne upravené, ich konce sú 
prihnuté a paralelne zabrúsené do pravého uhla.  
 
Príklad objednávky: Systémová pružina  
pre stredné zaťaženie SZ 8020  
Dh = 25 mm, Lo = 76 mm  
Doplnok 25 x 076  
Objednávacie číslo SZ 8020.25 x 076  
 
 
 
 

Doplnok 
objednávacieho čísla 

s rozmermi 

 Objednávacie číslo SZ 8020                                                                                                                                                                                                             
 puzdro           tŕň                 drôt            nezaťaž.      tuhosť pruž.          dlhá životnosť                stredná životnosť          max. pracovný pohyb        max.  
 Ø                      Ø                                    dĺžka           v N/mm                  s1 = 25%        F1              s2 = 35%          F2              sn = 40%           Fn              zdvih pružiny 
 Dh

H15               Ddh15                          L0                  c ± 10%                  v mm             v N            v mm               v N            v mm                 v N             smax ca.      

Systémové pružiny SZ 8020  
pre stredné zaťaženie, poznávacia farba modrá   

 



 

 

Doplnok 
objednávacieho čísla 

s rozmermi 

 Objednávacie číslo SZ 8020                                                                                                                                                                                                                      
 puzdro           tŕň                 drôt             nezaťaž.      tuhosť pruž.          dlhá životnosť                stredná životnosť          max. pracovný pohyb       max.  
 Ø                      Ø                                    dĺžka           v N/mm                  s1 = 25%        F1              s2 = 35%          F2             sn = 40%           Fn              zdvih pružiny 
 Dh

H15               Ddh15                          L0                  c ± 10%                  v mm             v N            v mm               v N            v mm                 v N             smax ca.      



 

Sila pružiny Fn pri maximálnom pracovnom zdvihu Sn 
F2 pre strednú životnosť 

F1 pre dlhú životnosť 
Predpätie (určené graf. konšt.) 

ISO 10243  
 
Skrutkové tlačné pružiny  
pre ťažké zaťaženie  
 
Materiál: Profilový oceľový pružinový drôt 
(Cr-V / Cr-Si)  
 
Tolerancie podobne ako DIN 2095.  
 
Pružiny sú špeciálne upravené, ich konce sú 
prihnuté a paralelne zabrúsené do pravého uhla.  
 
Príklad objednávky: Systémová pružina  
pre ťažké zaťaženie SZ 8030  
Dh = 25 mm, Lo = 76 mm  
Doplnok 25 x 076  
Objednávacie číslo SZ 8030.25 x 076  
 
 
 
 

Doplnok 
objednávacieho čísla 

s rozmermi 

 Objednávacie číslo SZ 8030                                                                                                                                                                                                                   
 puzdro              tŕň                 drôt            nezaťaž.      tuhosť pruž.             dlhá životnosť                  stredná životnosť               max. pracovný pohyb       max.  
 Ø                        Ø                                     dĺžka           v N/mm                    s1 = 25%        F1                 s2 = 35%          F2                  sn = 40%          Fn               zdvih pružiny 
 Dh

H15                  Ddh15                          L0                  c ± 10%                   v mm             v N                v mm               v N                 v mm              v N              smax ca.    

Systémové pružiny SZ 8030  
pre ťažké zaťaženie, poznávacie farba červená 

 

 



 

 

Doplnok 
objednávacieho čísla 

s rozmermi 

 Objednávacie číslo SZ 8030                                                                                                                                                                                                                      
 puzdro              tŕň           drôt            nezaťaž.           tuhosť pruž.           dlhá životnosť                  stredná životnosť               max. pracovný pohyb       max.  
 Ø                        Ø                                dĺžka               v N/mm                  s1 = 25%       F1                  s2 = 35%        F2                   sn = 40%       Fn                  zdvih pružiny 
 Dh

H15                  Ddh15                          L0                  c ± 10%                 v mm          v N                  v mm            v N                  v mm           v N                     smax ca.    

 



 

Sila pružiny Fn pri maximálnom pracovnom zdvihu Sn 

F2 pre strednú životnosť 
F1 pre dlhú životnosť 
Predpätie (určené graf. konšt.) 

ISO 10243  
 
Skrutkové tlačné pružiny  
pre obzvlášť ťažké zaťaženie  
 
Materiál: Profilový oceľový pružinový drôt  
(Cr-V / Cr-Si)  
 
Tolerancie podobne ako DIN 2095.  
 
Pružiny sú špeciálne upravené, ich konce sú 
prihnuté a paralelne zabrúsené do pravého uhla.  
 
Príklad objednávky: Systémová pružina  
pre obzvlášť ťažké zaťaženie SZ 8040  
Dh = 25 mm, Lo = 76 mm  
Doplnok 25 x 076  
Objednávacie číslo SZ 8040.25 x 076  
 
 
 
 

Doplnok 
objednávacieho čísla 

s rozmermi 

 Objednávacie číslo SZ 8040                                                                                                                                                                                                                      
 puzdro              tŕň           drôt            nezaťaž.           tuhosť pruž.        dlhá životnosť                  stredná životnosť               max. pracovný pohyb       max.  
 Ø                        Ø                                dĺžka               v N/mm               s1 = 25%       F1                  s2 = 35%        F2                   sn = 40%       Fn                  zdvih pružiny 
 Dh

H15                  Ddh15                          L0                  c ± 10%              v mm          v N                  v mm            v N                  v mm           v N                     smax ca.    

 

Systémové pružiny SZ 8040  
pre obzvlášť ťažké zaťaženie, poznávacia farba žltá  

 



 

Doplnok 
objednávacieho čísla 

s rozmermi 

 Objednávacie číslo SZ 8040                                                                                                                                                                                                      
 puzdro              tŕň           drôt                nezaťaž.        tuhosť pruž.        dlhá životnosť                  stredná životnosť              max. pracovný pohyb       max.  
 Ø                        Ø                                      dĺžka         v N/mm                s1 = 25%    F1                    s2 = 35%       F2                    sn = 40%      Fn                   zdvih pružiny 
 Dh

H15                  Ddh15                           L0               c ± 10%                v mm          v N                  v mm            v N                  v mm           v N                     smax ca.   



 
 

 Systémové pružiny SZ 8045  
pre extra silné zaťaženie 

 

 

Predpätie (určené graf. konšt.) 

F1 pre dlhú životnosť 
F2 pre strednú životnosť 
Sila pružiny Fn pri maximálnom pracovnom zdvihu Sn 

Skrutkové tlačné pružiny  
pre extra silné zaťaženie  
 
Materiál: Profilový oceľový pružinový drôt 
(Cr-V / Cr-Si)  
 
Tolerancie podobne ako DIN 2095.  
 
Pružiny sú špeciálne upravené, ich konce sú 
prihnuté a paralelne zabrúsené do pravého uhla.  
 
Príklad objednávky: Systémová pružina  
pre extra silné zaťaženie SZ 8045  
Dh = 25 mm, Lo = 89 mm  
Doplnok 25 x 089  
Objednávacie číslo SZ 8045.25 x 089  
 
 
 
 

Doplnok 
objednávacieho čísla 

s rozmermi 

 Objednávacie číslo SZ 8045                                                                                                                                                                                                      
 puzdro              tŕň           drôt                nezaťaž.        tuhosť pruž.        dlhá životnosť                  stredná životnosť               max. pracovný pohyb       max.  
 Ø                        Ø                                   dĺžka            v N/mm                s1 = 25%     F1                    s2 = 35%       F2                    sn = 40%      Fn                   zdvih pružiny 
 Dh

H15                  Ddh15                        L0                   c ± 10%                v mm          v N                  v mm            v N                  v mm           v N                     smax ca.   

 



 

 

Doplnok 
objednávacieho čísla 

s rozmermi 

 Objednávacie číslo SZ 8045                                                                                                                                                                                                                      
 puzdro              tŕň           drôt                nezaťaž.        tuhosť pruž.        dlhá životnosť                  stredná životnosť               max. pracovný pohyb       max.  
 Ø                        Ø                                   dĺžka            v N/mm                s1 = 25%     F1                    s2 = 35%       F2                    sn = 40%      Fn                   zdvih pružiny 
 Dh

H15                  Ddh15                        L0                   c ± 10%                v mm          v N                  v mm            v N                  v mm           v N                     smax ca.  

 



 
 

 
 

 

 

Systemfedern  
Kleine Serie  

 

Doplnok 
objednávacieho čísla 

s rozmermi 

 Tlačné pružiny ťažké zaťaženie (červené) objednávacie číslo SZ 8113.                                                                                                                                                                                                            
   Da                                          Di                                d                  l0                            tuhosť pružiny (N/mm)           Sn                          Fn                                 ks/normalizované balenie 

                        Systémové pružiny, miniséria 
                 (4 stupne zaťaženia) 
 
                 Materiál: Pružinový oceľový drôt podľa 
                 EN 10270-1 DH (typ D) 
 
                 Pružiny sú špeciálne upravené, na oboch koncoch  
                 je jeden závit prihnutý a zabrúsený. 
 

Upozornenie: Pre dlhú životnosť kmitajúcom 
zaťažení Smax = ca. 0,7 Sn. 
 

                 Príklad objednávky: Systémová pružina miniséria, 
                 ľahké zaťaženie (zelená) SZ 8111 
                 Da = 6 mm, l0 = 25 mm 
                 Doplnok 06 x 25 
                 Objednávacie číslo SZ 8111.06 x 25 

Doplnok 
objednávacieho čísla 

s rozmermi 

 Tlačné pružiny ľahké zaťaženie (zelené) objednávacie číslo SZ 8111.                                                                                                                                                                                                                 
   Da                                          Di                                d                  l0                            tuhosť pružiny (N/mm)           Sn                          Fn                                 ks/normalizované balenie 

Doplnok 
objednávacieho čísla 

s rozmermi 

 Tlačné pružiny stredné zaťaženie (modré) objednávacie číslo SZ 8112.                                                                                                                                                                                                            
   Da                                          Di                                d                  l0                            tuhosť pružiny (N/mm)           Sn                          Fn                                 ks/normalizované balenie 

Doplnok 
objednávacieho čísla 

s rozmermi 

 Tlačné pružiny obzvlášť ťažké zaťaženie (žlté) objednávacie číslo SZ 8114.                                                                                                                                                                                                 
   Da                                          Di                                d                  l0                            tuhosť pružiny (N/mm)           Sn                          Fn                                 ks/normalizované balenie 
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Systémové pružinové jednotky SZ 8565   

Systémová pružinová jednotka  
SZ 8565.00 kompletná bez pružiny 
1 valcová skrutka            SZ 8510  
1 dištančná trubka           SZ 8560  
1 podložka so závitom     SZ 8566  
1 vyrovnávacia podložka SZ 8567  
1 upínacia podložka        SZ 8568  
1 prebrusovací kotúč       SZ 8569  

Systémová pružinová jednotka je 
kompletná s pružinou:  
SZ 8010            SZ 8565.10  
SZ 8020            SZ 8565.20  
SZ 8030            SZ 8565.30  
SZ 8040            SZ 8565.40  

Doplnok 
objednávacieho čísla 

s rozmermi 

 Objednávacie číslo SZ 8565.                                                                                                                                                                                                                                

Puzdro           Tŕň                                                                                                SZ 8510         SZ 8560        SZ 8566        SZ 8567        SZ 8568             k tomu 
      Ø                Ø                         obsiahnutá   obsiahnutá  obsiahnutá   obsiahnutá   obsiahnutá     licujúce 

    d1/Dh              d2/Dd               d3               d4              l          l1                l2             s2             s3     v SZ 8565      v SZ 8565     v SZ 8565      v SZ 8565     v SZ 8565        v SZ 8010-40

Tabuľka sily - zdvihu 

Pružné prvky            So syst.            Predpätie         SZ 8010                                    SZ 8020                                   SZ 8030                                    SZ 8040 
SZ 8565.                    SZ 8010          mm          %        zelená (ľahké zaťaženie)         modrá (stredné zaťaženie)   červená (ťažké zaťaženie)      žltá (obzvlášť ťaž. zaťaženie) 
                                   SZ 8020                                     sila            max.     max. sila    Sila           max.      max. sila  Sila             max.     max. sila  Sila             max.         max. 
                                   SZ 8030                                     predpätia  prac.     pružiny      predpätia prac.      pružiny     predpätia   prac.    pružiny     predpätia   prac.        pružiny         
                                   SZ 8040                                     (N)              zdvih    (N)              (N)            zdvih     (N)             (N)              zdvih    (N)             (N)              zdvih       (N) 

 

Dištančná 

trubka –

dĺžka l

Dĺžka 

pru-

žiny 

10 –

Pred-

pätie

Puzdro: Ø d1 / Dh x l1
 
 

Doplnok objednávacieho čísla:  



 
 

Systémové pružinové jednotky SZ 8565   

 
Príklad objednávky: Systémová pružinová 
jednotka kompletná, bez pružiny  
SZ 8565.00  
Puzdro: Ø d1 / Dh = 32 mm,  
Dĺžka l1 = 82 mm  
Doplnok 32 x 082  
Objednávacie číslo SZ 8565.00.32 x 082 

Príklad objednávky: Systémová pružinová 
jednotka kompletná, s pružinou, napr. SZ 8040  
SZ 8565.40  
Puzdro: Ø d1 / Dh = 32 mm,  
Dĺžka l1 = 82 mm  
Doplnok 32 x 082  
Objednávacie číslo SZ 8565.40.32 x 082 

Príklad objednávky jednotlivých dielov: 
Podložka so závitom SZ 8566  
Puzdro Ø d1 / Dh = 32 mm,  
Doplnok 32  
Objednávacie číslo: SZ 8566.32 
 
 
K tomu lícujú:  
Dištančná trubka    SZ 8560 
Valcová skrutka      SZ 8510 
Systémové pružiny SZ 8010 

        SZ 8020 
        SZ 8030 
        SZ 8040 

 
Pozri príslušnú katalógovú stranu 

SZ 8567 SZ 8569  
Doplnok 

objednávacieho čísla 
Jednotlivé diely pre špeciálne dĺžky                                                                                          s rozmermi 

 Podložka so závitom                                                                                   objednávacie číslo SZ 8566.         

 Vyrovnávacia podložka                                                                               objednávacie číslo SZ 8567.    

 Upínacia podložka                                                                                       objednávacie číslo SZ 8568.                     

 Prebrusovací kotúč                                                                                      objednávacie číslo SZ 8569.                     

Dištančná 

trubka –

dĺžka l

Dĺžka 

pru-

žiny

10 –

Pred-

pätie

Materiál: C45 

Detail X 
Mierka 2:1 



 

Dištančná trubka  

Dištančná trubka 

Materiál: 1.0308 (St 35) 
kalená, tvrdosť 56 – 58 HRC  

Príklad objednávky: Dištančná trubka SZ 8560 
d2 = 16 mm, l = 40 mm  
Doplnok 16 x 040  
Objednávacie číslo SZ 8560.16 x 040  

Špeciálne dĺžky na vyžiadanie  
Minimálny odber:  
Ø10 – Ø16 20 kusov  
Ø19 – Ø36 10 kusov  
 
 
5.24 

Doplnok 
objednávacieho čísla 

s rozmermi 

 Objednávacie číslo SZ 8560.                                                                                                                 

  K tomu lícujúce    K tomu lícujúce 



 

Podložky  

Podložky 
 
Materiál:  
1.0503 (C 45), 
Tvrdosť 45 – 50 HRC. 
 
Príklad objednávky: Podložka SZ 8561 
d1 = 10,5 mm 
Doplnok 10,5 
Objednávacie číslo SZ 8561.10,5 

Doplnok 
objednávacieho čísla 

s rozmermi 

 Objednávacie číslo SZ 8561.                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Tlmiace podložky 

Werkstoff: Vulkollan, 
Elastomer polyurethanu (PUR) 
na báze Desmoduru 15,  
tvrdosť 90 ± 5 Shore A.  

Príklad objednávky: Tlmiaca podložka SZ 8563 
d = 17 mm 1 
Doplnok 17  
Objednávacie číslo SZ 8563.17  

Doplnok 
objednávacieho čísla 

s rozmermi 

 Objednávacie číslo SZ 8563.                                                                                                                                                                                                                                                                      

 



 

Skrutkové pružiny  

Príklad objednávky: Skrutková pružina 
s kruhovým prierezom drôtu SZ 8100  

 

Da = 46 mm, lo = 67 mm  
Doplnok 46 x 67  
Objednávacie číslo SZ 8100.46 x 67  

Skrutkové pružiny  
s kruhovým prierezom drôtu  
 
Materiál: Patentovaný pružinový drôt 
s ťahanej ocele triedy C podľa DIN 17223. 
 
Stupeň akosti 2 podľa DIN 2095. Pružiny 
sú špeciálne upravené, na oboch koncoch 
je jeden závit prihnutý a zabrúsený. 
 
Upozornenie: Pre dlhú životnosť pri 
kmitajúcom zaťažení smax. = ca. 0,7 sn. 
 
Skrutkové pružiny s kruhovým prierezom 
drôtu by sa mali prednostne používať, 
nakoľko je súčet všetkých pozitívnych 
vlastností u nich najvyšší.    
 
  
  
 

Doplnok 
objednávacieho čísla 

s rozmermi 

 Objednávacie číslo SZ 8100.                                                                                                                                                                                                           

       Da                             Di                               d                    l0                              ln                             sn                           Sila pružiny Fn*) (N) ±10%        lBl.             Ks/norm. balenie 

*) Skrutkové pružiny sú zoradené podľa sily: pozri príslušnú stranu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.26 



 

Skrutkové pružiny  

 
Príklad objednávky: Skrutková pružina 
s kruhovým prierezom drôtu, dĺžka 500 mm 
SZ 8101  
D  = 18 mm, d = 4 mm a 

Doplnok 18 x 4  
Objednávacie číslo SZ 8101.18 x 4   

Doplnok 
objednávacieho čísla 

s rozmermi 

 Objednávacie číslo SZ 8101.                                                                                                                                                                                                  

       Da                                        Di                                           d                               ln                                          sn                                      Sila pružiny Fn (N)                Ks/norm. balenie 

Skrutkové pružiny s kruhovým 
prierezom drôtu, dĺžka 500 mm 
 
Materiál: Patentovaný pružinový drôt 
s ťahanej ocele triedy C podľa DIN 17223. 
 
Stupeň akosti 2 podľa DIN 2095. Pružiny 
sú špeciálne upravené. 
 
Upozornenie: Pre dlhú životnosť pri 
kmitajúcom zaťažení smax. = ca. 0,7 sn. 
 
Skrutkové pružiny s dĺžkou 500 mm sú 
vhodné k výrobe pružín ľubovolnej dĺžky. 
Po oddelení požadovanej dĺžky sa konce 
pružiny prihnú a zabrusia do pravého uhla 
k osi pružiny. Vyvarovať sa nadmernému 
zahrievaniu pri prihýňaní.     
 
  
  
 



 

Schraubenfedern   

Príklad objednávky: Skrutková pružina 
s štvorcovým prierezom SZ 8200  

 

Da = 19,5 mm, lo = 45 mm  
Doplnok 19,5 x 45  
Objednávacie číslo SZ 8200.19,5 x 45 

n  

Doplnok 
objednávacieho čísla 

s rozmermi 

 Objednávacie číslo SZ 8200.                                                                                                                                                                                                  

        Da                           Di                        a x a               l0                               ln                           sn                     Sila pružiny Fn*) (N) ±10%        lBl.             ks/norm. balenie     

*) Skrutkové pružiny sú zoradené podľa sily: pozri príslušnú stranu 
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Skrutkové pružiny  
so štvorcovým prierezom drôtu  
 
Materiál: Patentovaný pružinový drôt 
s ťahanej ocele triedy C podľa DIN 17223. 
 
Tolerancie podobne ako DIN 2095. Pružiny 
sú špeciálne upravené, na oboch koncoch 
je jeden závit prihnutý a zabrúsený. 
 
Upozornenie: Pre dlhú životnosť pri 
kmitajúcom zaťažení smax. = ca. 0,7 sn. 
 
Pružná sila pružín so štvorcovým 
prierezom je vyššia ako sila 
porovnateľných pružín s kruhovým 
prierezom drôtu. Životnosť je však o niečo 
nižšia, čo je následkom nevýhodného 
rozloženia napätia v priereze drôtu.     
 
  
  
 



 
 

Skrutkové pružiny  

 
Príklad objednávky: Skrutková pružina so 
štvorcovým prierezom drôtu, 500 mm dlhá  
SZ 8201  
Da = 19 mm, a = 4 mm 
Doplnok 19 x 4  
Objednávacie číslo SZ 8201.19 x 4  

Doplnok 
objednávacieho čísla 

s rozmermi 

 Objednávacie číslo SZ 8201.                                                                                                                                                                                                     

        Da                                      Di                                    a x a                             ln                                      sn                     Sila pružiny Fn (N)                           ks/norm. balenie     

  

Skrutkové pružiny so štvorcovým 
prierezom drôtu, 500 mm dlhé  
 
Materiál: Patentovaný pružinový drôt 
s ťahanej ocele triedy C podľa DIN 17223. 
 
Tolerancie podobne ako DIN 2095. Pružiny 
sú špeciálne upravené. 
 
Upozornenie: Pre dlhú životnosť pri 
kmitajúcom zaťažení smax. = ca. 0,7 sn. 
 
Pružná sila pružín so štvorcovým 
prierezom je vyššia ako sila 
porovnateľných pružín s kruhovým 
prierezom drôtu. Životnosť je však o niečo 
nižšia, čo je následkom nevýhodného 
rozloženia napätia v priereze drôtu. 
 
Skrutkové pružiny s dĺžkou 500 mm sú 
vhodné k výrobe pružín ľubovolnej dĺžky. 
Po oddelení požadovanej dĺžky sa konce 
pružiny prihnú a zabrusia do pravého uhla 
k osi pružiny. Vyvarovať sa nadmernému 
zahrievaniu pri prihýňaní.     
 
  
  
 



 

Skrutkové pružiny  

Príklad objednávky: Skrutková pružina 
s plochým kruhovým prierezom drôtu SZ 8400 

 

Da = 32 mm, lo
 
= 69 mm  

Doplnok 32 x 69  
Objednávacie číslo SZ 8400.32 x 69  

Doplnok 
objednávacieho čísla 

s rozmermi 

 Objednávacie číslo SZ 8400.                                                                                                                                                                                                             

        Da                      Di                  a x b                 lo                                       ln                     sn                    Sila pružiny Fn*) (N) ± 10 %      lBl.                    ks/norm. balenie     

*) Skrutkové pružiny sú zoradené podľa sily: pozri príslušnú stranu 
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Skrutkové pružiny so plochým 
kruhovým prierezom drôtu  
 
Materiál: Patentovaný pružinový drôt 
s ťahanej ocele triedy C podľa DIN 17223. 
 
Tolerancie podobne ako DIN 2095. Pružiny 
sú špeciálne upravené, na oboch koncoch 
je jeden závit prihnutý a zabrúsený. 
Špeciálna úprava: otryskanie guličkami 
 
Upozornenie: Pre dlhú životnosť pri 
kmitajúcom zaťažení smax. = ca. 0,7 sn. 
 
Pružná sila pružín s plochým kruhovým 
prierezom je vyššia ako sila 
porovnateľných pružín s kruhovým 
prierezom drôtu. Životnosť je však o niečo 
nižšia, čo je následkom nevýhodného 
rozloženia napätia v priereze drôtu. 
 
 
  
  
 



 
 

Skrutkové pružiny  

 
Príklad objednávky: Skrutková pružina 
s plochým kruhovým prierezom, 500 mm dlhá 
SZ 8401  
D = 32 mm, a = 7,5 mm, b = 4 mm a  
Doplnok  32 x 7,5 x 4  
Objednávacie číslo SZ 8401.32 x 7,5 x 4  

Doplnok 
objednávacieho čísla 

s rozmermi 

 Objednávacie číslo SZ 8401.                                                                                                                                                                                       

       Da                                    Di                                 a x b                     ln                                    sn                                  Sila pružiny Fn (N)             ks/norm. balenie     

  

Skrutkové pružiny s plochým kruhovým 
prierezom drôtu, 500 mm dlhé  
 
Materiál: Patentovaný pružinový drôt 
s ťahanej ocele triedy C podľa DIN 17223. 
 
Tolerancie podobne ako DIN 2095. Pružiny 
sú špeciálne upravené. Špeciálna upráva: 
tryskanie guličkami 
 
Upozornenie: Pre dlhú životnosť pri 
kmitajúcom zaťažení smax. = ca. 0,7 sn. 
 
Pružná sila pružín s plochým kruhovým 
prierezom je vyššia ako sila 
porovnateľných pružín s kruhovým 
prierezom drôtu. Životnosť je však o niečo 
nižšia, čo je následkom nevýhodného 
rozloženia napätia v priereze drôtu. 
 
Skrutkové pružiny s dĺžkou 500 mm sú 
vhodné k výrobe pružín ľubovolnej dĺžky. 
Po oddelení požadovanej dĺžky sa konce 
pružiny prihnú a zabrusia do pravého uhla 
k osi pružiny. Vyvarovať sa nadmernému 
zahrievaniu pri prihýňaní.     
 
  
  
 



 
 

 Skrutkové pružiny 
Zoradené podľa sily  

  Sila pružiny 



 

Tanierové pružiny  

DIN 2093, rada A a B  

Veľkosti v zátvorkách nie sú podľa DIN.  

Vysvetlivka:  

ks/  
norm. 
balenie 

F = sila pružiny (N)  
s = zdvih pružiny (mm)  

Príklad objednávky: Tanierová pružina SZ 8300  
Da

 
= 25 mm, D1 = 12,2 mm, t = 1,5 mm  

Doplnok 25 x 12,2 x 1,5  
Objednávacie číslo SZ 8300.25 x 12,2 x 1,5  

Doplnok 
objednávacieho čísla 

s rozmermi 

 Objednávacie číslo SZ 8300.                                                                                                                                                                                       

        

*) Tanierové pružiny sú zoradené podľa sily: pozri príslušnú stranu. Veľkosti v zátvorkách nie sú podľa DIN. 
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Tanierové pružiny 
zoradené podľa sily  

 

Vysvetlenie:  
F = sila tanierovej pružiny (N), prípadne      

skupiny pružín pri s = 0,75 ho. Uvedená 
sila pri dvojitom prípadne trojitom vrstvení 
je teoreticky vyrátaná hodnota. Skutočné 
hodnoty sa odchyľujú podľa existujúcich 
strát vzniknutých trením. 

s    = zdvih jednotlivého taniera, príp. skupiny    
         (0,75 ho).  
 
l01  = konštrukčná výška jednotlivého  
         taniera (ho + t).  
 
l02 = konštrukčná výška skupiny talierov pri   
        dvojitom vrstvení (ho + 2 · t).  
 
l03 = konštrukčná výška skupiny pri trojitom   
        vrstvení (ho + 3 · t). 
 

 

Doplnok 
objednávacieho čísla 

s rozmermi 

 Objednávacie číslo SZ 8300.                                                                                                                                                                                       

  

  Sila pružiny 



 

Tanierové pružiny 
zoradené podľa sily  

Doplnok 
objednávacieho čísla 

s rozmermi 

 Objednávacie číslo SZ 8300.                                                                                                                                                                                       

  

 

 

Vysvetlenie:  
F = sila tanierovej pružiny (N), prípadne      

skupiny pružín pri s = 0,75 ho. Uvedená 
sila pri dvojitom prípadne trojitom vrstvení 
je teoreticky vyrátaná hodnota. Skutočné 
hodnoty sa odchyľujú podľa existujúcich 
strát vzniknutých trením. 

s    = zdvih jednotlivého taniera, príp. skupiny    
         (0,75 ho).  
 
l01  = konštrukčná výška jednotlivého  
         taniera (ho + t).  
 
l02 = konštrukčná výška skupiny talierov pri   
        dvojitom vrstvení (ho + 2 · t).  
 
l03 = konštrukčná výška skupiny pri trojitom   
        vrstvení (ho + 3 · t). 
 

  Sila pružiny 



 

Doplnok 
objednávacieho čísla 

s rozmermi 

 Objednávacie číslo SZ 8300.                                                                                                                                                                                        

 

 

Vysvetlenie:  
F = sila tanierovej pružiny (N), prípadne      

skupiny pružín pri s = 0,75 ho. Uvedená 
sila pri dvojitom prípadne trojitom vrstvení 
je teoreticky vyrátaná hodnota. Skutočné 
hodnoty sa odchyľujú podľa existujúcich 
strát vzniknutých trením. 

s    = zdvih jednotlivého taniera, príp. skupiny    
         (0,75 ho).  
 
l01  = konštrukčná výška jednotlivého  
         taniera (ho + t).  
 
l02 = konštrukčná výška skupiny talierov pri   
        dvojitom vrstvení (ho + 2 · t).  
 
l03 = konštrukčná výška skupiny pri trojitom   
        vrstvení (ho + 3 · t). 
 

Tanierové pružiny 
zoradené podľa sily  

 

 



Dištančná a lícovacia jednotka SZ 8580   

 

Dištančná a lícovacia jednotka 
Dištančná a lícovacia jednotka sa používa 
ako upínací, pružiací prvok, licovacia 
skrutka alebo ako dištančná jednotka.  

Prevedenie:  
Dištančná trubka: Materiál, 9 S Mn 28 K  
povrchovo tvrdená 62 – 65 HRC  
vonkajší priemer brúsený  

Upozornenei:  
Dištančná a lícovacia jednotka sa dodáva so 
vsadeným O-krútkom. Pred montážou prosím 
odstrániť.   

Príklad objednávky: Dištančná a lícovacia 
jednotka SZ 8580  
d1 = 12 mm, l1 = 50 mm  
Doplnok 12 x 050  
Objednávacie číslo SZ 8580.12 x 050 

Doplnok 
objednávacieho čísla 

s rozmermi 

 Objednávacie číslo SZ 8580.                                                                                                      

 

Príklady použitia 



 

 

Pružinové jednotky SZ 8526, SZ 8527  
Jednoducho pre elastomerové pružiny   

 

Pružinové jednotky kompletné 

Tieto pružinové jednotky je možné použiť pri 
ľubovoľných zdvihoch. Zdvih pružiny vrátane 
predpruženia predstavuje max. 25% príp. 35% z 
L0 použitých elastomerových pružín. 
 
Kompletná pružinová jednotka pozostáva z: 
 elastomerová pružina SZ 8500 príp. SZ 8590 
 pružinový tanier SZ 8 
 podložka SZ 8561 
 dištančná trubka SZ 8560 
 valcová skrutka SZ 8510 

Príklad objednávky: Pružinová jednotka 
s gumennou pružinou SZ 8500  
d1 = 50mm, l1 = 63mm  
Doplnok 050 x 063  
Objednávacie číslo SZ 8526.050 x 063  

Doplnok 
objednávacieho čísla 

s rozmermi 

 s gumennou pružinou SZ 8500                  Objednávacie číslo SZ 8580.                                            

 s polyuretánovou pružinou SZ 8590          Objednávacie číslo SZ 8580.                                            

 
 

 

 

Elast. pruž. 



 
Elastomerové pružinové jednotky  

 

Pružinové jednotky kompletné, predpružené  

Tieto pružinové jednotky je možné použiť pri 
ľubovoľných zdvihoch. Zdvih pružiny vrátane 
predpruženia predstavuje max. 25% z L 
použitých elastomerových pružín SZ 8590. 
Sila pružiny je zreteľná z diagramu sily 
a pohybu SZ 8590.  

Príklad objednávky: Pružinová jednotka 
kompletná, predpružená SZ 8520.  
Priemer 40 mm  
Montážna výška 83 mm  
Doplnok 40 x 083  
Objednávacie číslo SZ 8520 x 40 x 083  

Doplnok 
objednávacieho čísla 

s rozmermi 

 Objednávacie číslo SZ 8520.                                                                                                                                                                                                    

Doplnok 
objednávacieho čísla 

s rozmermi 

 Objednávacie číslo SZ 8522.                     

Doplnok 
objednávacieho čísla 

s rozmermi 

 Objednávacie číslo SZ 8523.                     

Doplnok
objednávacieho čísla 

s rozmermi 

 Objednávacie číslo SZ 8524.                     

puzdro   v 

   

  v   v   v   v 

Jednotlivé časti pružinových jednotiek 

 

Upínacie puzdro  Dištančná trubka                    Podložka 



Elastomerové pružiny  

DIN ISO 10 069  

Gumené pružiny 

5.40 

Ks/normované balenie 

Materiál: Chloroprenový elastomer (CR) 
Tvrdosť 70 ± 3 Shore A 

Prípustný zdvih pružiny smax = 0,35 L 0  
Sklon usadenia 3 – 5 % von L 0  
Gumené pružiny sú vhodné pre veľké 
zdvihy. Tepelná odolnosť do + 80 °C 
krátkodobo do 120 °C.  

Doplnok 
objednávacieho čísla 

s rozmermi 

 Objednávacie číslo SZ 8500.                                                                                                           

 

Príklad objednávky: Gumené pružiny SZ 8500 
Da = 32 mm, L0 = 40 mm  
Doplnok 032 x 040  
Objednávacie číslo SZ 8500.032 x 040  



Elastomerové pružiny 
Montážne príklady  
Diagramy sily a zdvihu pre gumené pružiny SZ 8500  

Vodiaci kolík 

Vodiaci kolík Podkladací 
kotúč 

Jednoduché vrstvenie 

Dvojnásobné vrstvenie Jednoduché vrstvenie 

Príklady montáže 

Obr. 1. Pružina CR 16 

Zdvih pružiny v mm 

Sila 
pružiny 

v kN

Sila 
pružiny 

v kN

Sila 
pružiny 

v kN

Sila 
pružiny 

v kN

Sila 
pružiny 

v kN

Sila 
pružiny 

v kN

Sila 
pružiny 

v kN

Sila 
pružiny 

v kN

Sila 
pružiny 

v kN

Sila 
pružiny 

v kN

Zdvih pružiny v mm 

Zdvih pružiny v mm Zdvih pružiny v mm 

Zdvih pružiny v mm Zdvih pružiny v mm 

Zdvih pružiny v mm Zdvih pružiny v mm 

                                    Zdvih pružiny v mm                                     Zdvih pružiny v mm 

Obr. 2. Pružina CR 20 

Obr. 3. Pružina CR 25 

Obr. 4. Pružina CR 32 

Obr. 5. Pružina CR 40 Obr. 10. Pružina CR 125 

Obr. 9. Pružina CR 100 

Obr. 8. Pružina CR 80 

Obr. 7. Pružina CR 63 

Obr. 6. Pružina CR 50 

 



Elastomerové pružiny  

DIN ISO 10 069  

Polyuretánové pružiny 

ks/normované balenie 

Materiál: Vukollan  
Elastomer polyuretanu (PUR) 
na báze desmoduru 15  
Tvrdosť 90 ± 5 Shore A  

Prípustný zdvih pružiny smax = 0,25 L0  
Sklon usadenia 8 – 10 % z L0 

Polyuretánové pružiny sú vhodné tam, 
kde sa vyžaduje veľká sila pružiny. 
Tepelná odolnosť do + 80 °C  
krátkodobo do 120 °C.   

Doplnok 
objednávacieho čísla 

s rozmermi 

 Objednávacie číslo SZ 8590.                                                                                                          

Príklad objednávky: Polyuretánová pružina 
SZ 8590  
Da = 50 mm, L0 = 63 mm  
Doplnok 050 x 063  
Objednávacie číslo SZ 8590.050 x 063  



Elastomerové pružiny 
Montážne príklady  
Diagramy sily a zdvihu polyuretánových pružín SZ 8590  

Jednoduché vrstvenie 

 
Sila 

pružiny 
v kN 

Zdvih pružiny v mm  Zdvih pružiny v mm  

Zdvih pružiny v mm  Zdvih pružiny v mm  

Zdvih pružiny v mm  Zdvih pružiny v mm  

Zdvih pružiny v mm  Zdvih pružiny v mm  

Zdvih pružiny v mm  Zdvih pružiny v mm  

Sila 
pružiny 

v kN

Sila 
pružiny 

v kN

Sila 
pružiny 

v kN

 
Sila 

pružiny 
v kN 

 
Sila 

pružiny 
v kN 

 
Sila 

pružiny 
v kN 

 
Sila 

pružiny 
v kN 

 
Sila 

pružiny 
v kN 

Sila 
pružiny 

v kN

Obr. 1 . Pružina PUR 16 

Obr. 2 . Pružina PUR 20 

Obr. 3 . Pružina PUR 25 

Obr. 4 . Pružina PUR 32 

Obr. 5 . Pružina PUR 40 Obr. 10 . Pružina PUR 125 

Obr. 9 . Pružina PUR 100 

Obr. 8 . Pružina PUR 80 

Obr. 7 . Pružina PUR 63 

Obr. 6 . Pružina PUR 50 

Jednoduché vrstvenie Dvojnásobné vrstvenie 

Príklady montáže 

Vodiaci kolík 

Vodiaci kolík Podkladací kotúč 

 



Podkladací kotúč pružiny 
pre gumené a polyuretánové pružiny  

 

DIN ISO 10 069  

5.44 

Materiál: mosadz  

*Da = priemer pružiny 

Príklad objednávky: Podkladací kotúč 
plochý SZ 8556 pre gumené 
a polyuretánové pružiny  
Da = 20 mm 
Doplnok 020  
Objednávacie číslo SZ 8556.020  
  

Doplnok 
objednávacieho čísla 

s rozmermi 

 Objednávacie číslo SZ 8556.                                                                                                                                                                                                      

 



Vodiace kolíky 
pre gumené a polyuretánové pružiny 

 

DIN ISO 10 069  

Príklad montáže 

ks/ 
norm. bal. 

ks/ 
norm. bal. 

Doplnok 
objednávacieho čísla 

s rozmermi 

 Objednávacie číslo SZ 8555.                             

Doplnok 
objednávacieho čísla 

s rozmermi 

 Objednávacie číslo SZ 8555.                             

Materiál: trieda pevnosti 8.8  

Príklad objednávky: Vodiaci kolík 
pre gumené a polyuretánové pružiny 
SZ 8555  
d = 10 mm, l = 32 mm  
Doplnok 10 x 032  
Objednávacie číslo SZ 8555.10 x 032  

 



  
Polyuretánové platne 

Materiál: Vulkollan Elastomer polyuretánu 
(PUR) na báze Desmoduru 15  
Tvrdosť 90 ± 5 Shore A  

Doplnok 
objednávacieho čísla 

s rozmermi 

 Objednávacie číslo SZ 5190 .                   

  

Doplnok 
objednávacieho čísla 

s rozmermi 

 Objednávacie číslo SZ 5190 .                   

  

Doplnok 
objednávacieho čísla 

s rozmermi 

 Objednávacie číslo SZ 5190 .                   

  

Príklad objednávky: Polyuretánová platňa 
SZ 5190 a x b = 150 x 100 mm, s = 50 mm 
Doplnok 150 x 100 x 50  
Ojednávacie číslo SZ 5190 .150 x 100 x 50  



Polyuretánové trubky  

 

Polyuretánové okrúhle duté trubky 

Materiál: Vulkollan Elastomer 
polyuretanu (PUR) na báze 
Desmoduru 15  

Východzí materiál pre pružiny špeciálnych 
dĺžok, tlmiacich kotúčov, konštrukčných 
dielov a prototypov.  

Dodáva sa v tvrdostiach: 
80 ± 5 Shore A, 
90 ± 5 Shore A  

Pokyny pre použitie 
Odolné voči: oleju (mazací olej), tuku, 
alkoholu, benzínu na čistenie, ozónu.  

Podmienene odolné voči: vode, liehom, 
kyselinám.  
Pri použití v týchto prostrediach je potrebné 
preveriť trvanie, teplotu a/alebo 
koncentráciu.  

Príklad objednávky: Polyuretánová dutá 
okrúhla trubka,tvrdosť 80 Shore A, 
SZ 5381  
D = 50 mm, l = 400 mm  
Doplnok 050 x 400  
Objednávacie číslo SZ 5381.050 x 400  

SZ 5381                                                                          SZ 5391  
Prípustný zdvih pružiny smax = 35%                        Prípustný zdvih pružiny smax = 30%  
Sklon usadenia 5  – 7 %                                         Sklon usadenia 6 – 8 %        
Tepelná odolnosť -20 °C do + 80 °C                      Tepelná odolnosť -20 °C do + 80 °C 
krátkodobo -40 °C do +120 °C.                               krátkodobo -40 °C do +120 °C.  

                                                                                                                                                          Doplnok                                                                              Doplnok 
                                                                                                                                     objednávacieho čísla                                                          objednávacieho čísla 
                                                                                  Tvrdosť 80 ± 5 Shore A                               s rozmermi        Tvrdosť 80 ± 5 Shore A                           s rozmermi 

                                                                                  Objednávacie číslo SZ 5381 .                            Objednávacie číslo SZ 5381 .                     

 



 
 

 

Polyuretánové tyče  

 

Umelohmorné tyče pravouhlé  

Materiál: Vulkollan Elastomer 
polyuretanu (PUR) na báze 
Desmoduru 15  
Tvrdosť 90 ± 5 Shore A  

Príklad objednávky: Polyuretánová tyč 
pravouhlá SZ 5290  
a x b = 50 x 75 mm, l = 100 mm  
Doplnok 50 x 75 x 100  
Objednávacie číslo SZ 5290.50 x 75 x 100  

 

Doplnok 
objednávacieho čísla 

s rozmermi 

 Objednávacie číslo SZ 5290 .                      

  

Doplnok 
objednávacieho čísla 

s rozmermi 

 Objednávacie číslo SZ 5390 .                      

  

Doplnok 
objednávacieho čísla 

s rozmermi 

 Objednávacie číslo SZ 5390 .                      

  

Doplnok 
objednávacieho čísla 

s rozmermi 

 Objednávacie číslo SZ 5390 .                      

  

Doplnok 
objednávacieho čísla 

s rozmermi 

 Objednávacie číslo SZ 5290 .                      

  

Doplnok 
objednávacieho čísla 

s rozmermi 

 Objednávacie číslo SZ 5290 .                      

   
 

Polyuretánové tyče okrúhle 

Materiál: Vulkollan Elastomer 
polyuretanu (PUR) na báze 
Desmoduru 15  
Tvrdosť 90 ± 5 Shore A  

Príklad objednávky: Polyuretánová 
tyč okrúhla SZ 5390  
d = 50 mm, l = 100 mm  
Doplnok 50 x 100  
Objednávacie číslo SZ 5390.50 x 100  



Tlačné pružiny  

 

 

Pružiaci prítlačný prvok  

Materiál: automatová oceľ 
prítlačný kolík kalený  

Tlak 
 Začiatok ~   45 N 
Koniec     ~ 100 N  

Montáž do otvoru uloženia 10 H7  

5,49

Príklad objednávky: Pružiaci prítlačný 
prvok SZ 8135  
Priemer uloženia 10 mm 
Doplnok  10  
Objednávacie číslo SZ 8135.10  

Polyuretánové vyhadzovače Priemer uloženia 

  Tlačná sila (N)      pri s                ks/normaliz. balenie 

Materiál: Vulkollan Elastomer polyuretanu 
(PUR) na báze Desmoduru 15  
Tvrdosť 90 ± 5 Shore A  
 Montáž do otvoru uloženia d1 ± 0,1  

Príklad objednávky: Polyuretánové 
vyhadzovače SZ 8460  
d = 16 mm 1 
Doplnok 16  
Objednávacie číslo SZ 8460.16  

 

Doplnok 
objednávacieho čísla 

s rozmermi 

 Objednávacie číslo SZ 5460 .                                                                                                                                                                                                               

  
 



Prítlačné čapy  

Pružiace prítračné čapy 

Tlak (N) začiatok ~       Tlak (N) koniec ~        ks/normalizované  balenie 

Tlak (N) začiatok ~       Tlak (N) koniec ~        ks/normalizované  balenie 

Materiál: automatová oceľ 
kalená gulička  

Príklad objednávky: Pružiaci prítlačný 
čap SZ 8130  
d = M 10 1 
Doplnok 10  
Objednávacie číslo SZ 8130.10  

Pružiace prítlačné čapy 

Materiál: automatová oceľ 
kalený tlačný kolík  

Závitová hlavička  
vlepená Loctitem  

Príklad objednávky: Pružiaci prítlačný čap 
SZ 8131  
d1 = M 8 
Doplnok 08  
Objednávacie číslo SZ 8131.08  

Doplnok 
objednávacieho čísla 

s rozmermi 

 Objednávacie číslo SZ 8130 .                                                                                                                                                                                                               

  

Doplnok 
objednávacieho čísla 

s rozmermi 

 Objednávacie číslo SZ 8131.                                                                                                                                                                                                               

 

 


