


sklep internetowy
www.pneumat.com.pl

kupuj pneumatykę 24h

24h dostęp do indywidualnych 
cen, zamówień, ofert, e-faktur, 
stanów magazynowych

100 000 produktów

ekspresowa realizacja zamówień

porównywarka produktów

intuicyjna wyszukiwarka
również po kodach nabywcy

konfigurator produktów



pneumat system przedstawicielem Berthold marx

■ Jesteśmy przedstawicielem francuskiej firmy Berthold marx, euro-
pejskiego lidera w branży sprężyn gazowych. Firma Berthold marx 
istnieje od 1945 roku. 

■ Jesteśmy firmą rodzinną. Łączymy działalność handlową, pro-
dukcyjną i techniczno-usługową w zakresie pneumatyki. myślimy 
o biznesie długofalowo dlatego w działaniu kierujemy się wartościa-
mi i stawiamy przede wszystkim na partnerstwo, zaangażowanie, 
rozwój i budowanie zaufania.

■ nasza firma oferuje wartość dzięki łączeniu wiedzy technicznej 
z potencjałem handlowym, produkcyjnym i usługowym. dzięki 

temu tworzymy dedykowane rozwiązania w oparciu o nowoczesne 
technologie. zapewniamy tym samym rozwój naszych partnerów 
biznesowych.

■ poprzez naszą platformę B2B przekraczamy granice tworząc nowy 
stopień wydajności komunikacji w biznesie. tworzymy możliwość 
optymalizacji i automatyzacji procesów wymiany danych z naszymi 
partnerami biznesowymi. rozwijając nasz sklep internetowy postawi-
liśmy na funkcjonalność i bezpieczeństwo informacji.

■ projektujemy i produkujemy: siłowniki pneumatyczne (według 
standardów iso 15552, iso 6431 oraz iso 6432), siłowniki liniowe 
oraz sprężyny gazowe. postawiliśmy na żywotność produktów  
i nowoczesny design.

dystrybucja

sklep  internetowy
www.pneumat.com.pl

24 h

produkcja

siłowników
sprężyn gazowych

24 h

usługi

specjalistyczne
serwisowe

oddziałów w Polsce8

pracowników100

Kraków Rzeszów
Katowice
Wrocław

Łódź
Poznań

Gorzów Wlkp.
Bydgoszcz
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kiedy sprężyny gazowe są wymagane?
przy manewrowaniu, czyli podnoszeniu, obniżaniu, przekręcaniu lub równoważeniu ciężaru poprzez precyzyj-
ny ruch pomiędzy dwoma położeniami sprężyny z zachowaniem odpowiedniej prędkości.

istnieJe szeroki zakres aplikacJi gdzie wykorzystuJemy sprężyny gazowe
właściwie w każdej gałęzi przemysłu możemy zastosować sprężyny gazowe. poczynając od producentów aut, 
gdzie sprężyny są używane już od 1970 roku. od tamtego czasu wszystkie bagażniki samochodowe są wypo-
sażone w sprężyny. 

sprężyny gazowe używane są we właściwie wszystkich pojazdach użytkowych: samochodach dostawczych, 
autokarach, ciężarówkach, w schowkach na bagaże, w samolotach jak również przy bramach garażowych, 
w sklepowych ladach, leżakach, łóżkach  medycznych, meblach biurowych, itp.

opcJi zastosowań sprężyn Jest nieskończenie wiele

zalety sprężyn gazowych nad sprężynami mechanicznymi:
 ■ sprężyny gazowe posiadają tłumienie hydrauliczne w końcowym odcinku wysuwania tłoczyska,
 ■ sprężyny gazowe są kompaktowe w porównaniu z ich mechanicznym odpowiednikiem,
 ■ okres użytkowania sprężyn, w niektórych aplikacjach, to nawet 10 lat, przez cały okres swojego życia sprężyny 
pracują jednakowo,

 ■ sprężyny gazowe są odporne na korozję,
 ■ sprężyny gazowe są łatwe w użyciu.

zastosowanie sprężyn gazowych

zasady użytkowania sprężyn gazowych

Sprężyna gazowa nie jeSt elementem bezpieczeńStwa

1.  wymiary i Jednostki ciśnienia użyte w katalogu
wszystkie wymiary podawane są w (mm), wszystkie ciśnienia/siły w newtonach (n/F1) i wszystkie tempera-
tury są w stopniach celsjusza (°c). 

2.  instalacJa sprężyn gazowych 
 ■ sprężyna musi być zamontowana tłoczyskiem skierowanym do dołu (z minimalnym kątem 15%). Dla instalacji 
poziomej lub kiedy tłoczysko ma być skierowane ku górze, proszę o kontakt  z nami,

 ■ na  zamontowaną sprężynę nie mogą oddziaływać żadne siły boczne,
 ■ ostrzeżenie: w sprężynach gazowych z końcówkami spawanymi dopuszczalna jest odchyłka montażu koń-
cówki od osi sprężyny w granicach 0,3 do 0,5 mm. Odchyłka boczna (w dowolną stronę) może wynosić od 0,5 
do 1 mm,

 ■ w przypadku montażu sprężyny w środowisku o dużym zapyleniu należy zabezpieczyć tłoczysko przed ewen-
tualnym uszkodzeniem lub zatarciem,

 ■ jeśli jest to możliwe unikaj pracy sprężyny w skrajnych parametrach przewidzianych dla danego modelu sprę-
żyny,

 ■ tłoczysko oryginalne jest pomalowane, w celu całkowitego zabezpieczenia go przed korozją, nie używaj roz-
puszczalnika do czyszczenia tłoczyska.
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wszystkie wymienione podpunkty muszą Być  uwzględnione w trakcie montażu sprężyny
 ■ unikaj wszelkich wstrząsów sprężyny gazowej,
 ■ nigdy nie próbuj rozbierać sprężyny gazowej napełnionej gazem,
 ■ nie pozwól aby na tłoczysko dostała się farba, może to spowodować wyciek gazu.

3.  ostrzeżenia przy instalacJi 
niedopuszczalne jest, aby tłoczysko było narażone na wstrząsy (sprężyna nie działa jako amortyzator), rów-
nież należy zabezpieczyć tłoczysko tak, aby nie było narażone na iskry, farby, czynniki korodujące. tłoczysko 
nie może być ściskane za pomocą szczypiec lub zacisków bez użycia aluminiowych płytek zabezpieczających.

4.  warunki użytkowania
 ■ liczba cykli na minutę – max 5. Jeśli wymagane jest większa liczba, skontaktuj się z nami,   
 ■ wytrzymałość sprężyny to 30 000 cykli. Spadek mocy po tej ilości cykli to maksymalnie 15% (poziom wytrzy-
małości zależy od długości tłoczyska i kalibracji),

 ■ zakres temperatury pracy wynosi od - 30°C do + 80°C (przy maksymalnym skoku),
 ■ zalecana temperatura pracy to + 20°C. Siła może zmieniać się wraz z temperaturą, 1%   przy każdych 3°C.

5.  warunki magazynowania przed użyciem 
 ■ aby zachować maksymalną moc, przy składowaniu sprężyn nie dłużej niż trzy miesiące, sprężyny mogą być 
przechowywane w pozycji poziomej w temperaturze otoczenia,

 ■ przy dłuższym składowaniu lub w cieplejszych krajach, przechowuj sprężyny pionowo  
z tłoczyskiem skierowanym ku dołowi.

6.  gwarancJa
 ■ okres gwarancji to 1 rok od daty na naklejce,
 ■ w przypadku malowania obudowy sprężyny, data produkcji, wybita na obudowie, musi pozostać widoczna, 
aby nie utracić gwarancji, 

 ■ nasza gwarancja produktu obejmuje tylko wymianę i nie może w żaden sposób polegać na zwrocie kosztów 
zakupu lub zwrocie jakichkolwiek innych kosztów,

 ■ podstawą gwarancji jest dowód zakupu.

nie przyjmujemy zwrotów działających i nieuSzkodzonych Sprężyn gazowych.

7.  tolerancJe

Siła w newtonach zakres tolerancji

50 < n < 250 +/- 20 n
250 < n < 750 +/-30 n

750 < n +/- 40 n
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 ■ siły „F1” i „F3” są mierzone od punktu „C” od końca skoku,
 ■ różnica pomiędzy siłą sprężyny, a siłą wymaganą aby ścisnąć sprężynę jest zależna od siły tarcia wewnętrz-
nego „FR”,

 ■ współczynnik pokonania siły oporu sprężyny X = F3/F1.

d1 (mm) d2 (mm) max siła sprężyny (F1 w n) max skok (mm) X (~) c (mm) Fr max (n)

6 15 400 150 1.30 5 50
8 18 750 250 1.35 5 60
10 21 1150 400 1.40 5 80
14 27 2100 500 1.50 5 80

diagram dziaŁania

wykres FunkcJi sprężania
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w celu doboru siły należy określić sposób pracy sprężyn, poprzez wybór jednego z poniżych rysunków i poda-
nie odpowiednich parametrów.

deFinicJe symBoli:
n = liczba sprężyn
rh = długość podnoszonego elementu (m)
m = ciężar podnoszonego elementu (kg)
x2 = odległość punktu zamocowania od osi obrotu (m)

wyliczenie siŁy:
F1 (n) = 9,81 x ((rh x m) / (2 x n x (x2))) + 5)

Uwaga! przy wyliczeniu siły weź pod uwagę zakres tolerancji z punktu 7.
inne uwagi:
skok sprężyny jest bezpośrednio powiązany z kątem otwarcia klapy, zalecamy postępować wg
podanego wskaźnika: skok = 1/3 wymiaru rh przy kącie 90˚

doBór siŁy

1

n                                            (liczba sprężyn) 
wymiary: 
rh        (mm)     m                                             (kg)
x2         (mm)     kąt α  

3

n                                            (liczba sprężyn) 
wymiary: 
rh        (mm)     m                                             (kg)
x2         (mm)     kąt α  

4

n                                            (liczba sprężyn) 
wymiary: 
rh        (mm)     m                                             (kg)
x2         (mm)     kąt α  

2

n                                            (liczba sprężyn) 
wymiary: 
rh        (mm)     m                                             (kg)
x2         (mm)     kąt α  
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c - skok (mm) e - długość (mm) F1 - siły (n) nr katalogowy

20 80 30 - 250 st 020+F1 V+d6
40 115 30 - 400 st 040+F1 V+d6
60 155 30 - 400 st 060+F1 V+d6
80 195 30 - 400 st 080+F1 V+d6
100 225 30 - 400 st 100+F1 V+d6 e225
100 235 30 - 400 st 100+F1 V+d6
120 275 30 - 400 st 120+F1 V+d6
150 335 30 - 400 st 150+F1 V+d6

rozmiar 6: dostępne dŁugości i siŁy 

c - skok (mm) e - długość (mm) F1 - siły (n) nr katalogowy

20 94 30 - 250 st 020+F1+d6
20 106 30 - 350 st 020+F1+d6 e106
40 145 30 - 400 st 040+F1+d6
60 185 30 - 400 st 060+F1+d6
80 225 30 - 400 st 080+F1+d6
100 265 30 - 400 st 100+F1+d6
120 305 30 - 400 st 120+F1+d6
150 365 30 - 400 st 150+F1+d6

rozmiar 6: dostępne dŁugości i siŁy 

Sprężyna gazowa pchająca 6/15 zakończona gwintem m6

Sprężyna gazowa pchająca 6/15 z przySpawanymi uSzami Stalowymi
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c - skok (mm) e - długość (mm) F1 - siły (n) nr katalogowy

60 165 50 - 750 st 060 + F1 V + d8
70 183 50 - 750 st 070 + F1 V + d8
80 205 50 - 750 st 080 + F1 V + d8
89 268 50 - 750 st 089 + F1 V + d8
90 225 50 - 750 st 090 + F1 V + d8
100 245 50 - 750 st 100 + F1 V + d8
120 285 50 - 750 st 120 + F1 V + d8
140 325 50 - 750 st 140 + F1 V + d8
160 365 50 - 750 st 160 + F1 V + d8
180 405 50 - 700 st 180 + F1 V + d8
200 445 50 - 700 st 200 + F1 V + d8
210 455 200 - 700 st 210 + F1 V + d8 m6-m8
220 485 50 - 700 st 220 + F1 V + d8
250 545 50 - 700 st 250 + F1 V + d8
250 600 50 - 700 st 250 + F1 V + d8e600

rozmiar 8: dostępne dŁugości i siŁy 

c - skok (mm) e - długość (mm) F1 - siły (n) nr katalogowy

40 155 50 - 750 st 040 + F1 + d8 e155
60 205 50 - 750 st 060 + F1 + d8
72 225 50 - 750 st 072 + F1 + d8
80 235 50 - 750 st 080 + F1 + d8 e235
80 245 50 - 750 st 080 + F1 + d8
85 275 50 - 600 Bm 204 k
85 275 50 - 750 Bm 204 F (otwór 6mm)
90 255 50 - 750 st 090 + F1 + d8
100 285 50 - 750 st 100 + F1 + d8
120 325 50 - 750 st 120 + F1 + d8
140 365 50 - 750 st 140 + F1 + d8
150 385 50 - 750 st 150 + F1 + d8
160 405 50 - 750 st 160 + F1 + d8
180 445 50 - 700 st 180 + F1 + d8
200 485 50 - 700 st 200 + F1 + d8
200 485 50 - 700 st 200 + F1 + d8 t6
200 500 50 - 700 st 200 + F1 + d8 e500
220 525 50 - 700 st 220 + F1 + d8
250 585 50 - 700 st 250 + F1 + d8
250 600 50 - 700 st 250 + F1 + d8 e600

rozmiar 8: dostępne dŁugości i siŁy 

Sprężyna gazowa pchająca 8/18 zakończona gwintem m6

Sprężyna gazowa pchająca 8/18 z przySpawanymi uSzami Stalowymi 
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92722 ucho plastikowe ø 10 mm 92720 ucho plastikowe ø 10 mm

92221 gniazdo stalowe
pod trzpień ø 10 mm

92990a trzpień stalowy ø 10 mm 92220-13 e przeguB stalowy
kulowy kpl. 92220-6-5 przeguB stalowy

kulowy kpl.

92220 gniazdo stalowe
pod trzpień ø 10 mm 92989 trzpień stalowy ø 10 mm

72421 ucho plastikowe ø 10 mm

mocowania do Sprężyn z gwintem m6, rozmiar 6 i 8

przy Siłach powyżej 700n należy StoSować mocowania Stalowe lub z zamku
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92528 ucho plastikowe ø 6,1 mm

92259 ucho zamak ø 8,5 mm

92263 ucho aluminiowe ø 8,6 mm 92522 ucho plastikowe ø 8,5 mm

St 1304 ucho stalowe ø 8,1 mm St 072421 - 110
gniazdo

plastikowe pod 
trzpień ø 10 mm

St 1305 ucho stalowe ø 6,1 mm 92521 ucho plastikowe ø 8,6 mm

92220-37
gniazdo

stalowe pod
trzpień ø 10 mm

przy Siłach powyżej 700n należy StoSować mocowania Stalowe lub z zamku

mocowania do Sprężyn z gwintem m6, rozmiar 6 i 8
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c - skok (mm) e - długość (mm) F1 - siły (n) nr katalogowy

60 180 50 - 1150 st 060 + F1 V + d10
100 255 50 - 1150 st 100 + F1 V + d10
115 275 50 - 1150 st 115 + F1 V + d10
150 355 50 - 1150 st 150 + F1 V + d10
150 405 50 - 1150 st 150 + F1 V + d10 e405
200 455 50 - 1150 st 200 + F1 V + d10
250 555 50 - 1050 st 250 + F1 V + d10
300 655 50 - 1050 st 300 + F1 V + d10
300 711 50 - 1050 st 300 + F1 V + d10 e711
350 735 50 - 1000 st 350 + F1 + V d10 e735
350 755 50 - 1000 st 350 + F1 V + d10
400 855 50 - 900 st 400 + F1 V + d10
440 960 50 - 900 st 400+F1 V+d10 e960
500 1055 50 - 700 st 500 + F1 V + d10

rozmiar 10: dostępne dŁugości i siŁy 

c - skok (mm) e - długość (mm) F1 - siły (n) nr katalogowy

100 285 50 - 1150 st 100 + F1 + d10
150 385 50 - 1150 st 150 + F1 + d10
200 485 50 - 1150 st 200 + F1 + d10
250 585 50 - 1050 st 250 + F1 + d10
300 685 50 - 1050 st 300 + F1 + d10
330 740 50 - 1050 st 330 + F1 + d10
350 785 50 - 1000 st 350 + F1 + d10
400 885 50 - 900 st 400 + F1 + d10

rozmiar 10: dostępne dŁugości i siŁy 

Sprężyna gazowa pchająca 10/21 zakończona gwintem m8

Sprężyna gazowa pchająca 10/21 z przySpawanymi uSzami Stalowymi
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c - skok (mm) e - długość (mm) F1 - siły (n) nr katalogowy

60 180 100 - 2100 st 060 + F1 V + d14
100 255 100 - 2100 st 100 + F1 V + d14
150 355 200 - 2100 st 150 + F1 V + d14
200 455 200 - 2100 st 200 + F1 V + d14
200 455 200 - 2100 st 200 + F1 V + d14 m10
250 555 300 - 2100 st 250 + F1 V + d14
300 655 300 - 2100 st 300 + F1 V + d14
350 755 300 - 2100 st 350 + F1 V + d14
400 855 300 - 2100 st 400 + F1 V + d14
400 855 300 - 2100 st 400 + F1 V + d14 m10
450 955 300 - 2100 st 450 + F1 V + d14
450 955 300 - 2100 st 450 + F1 V + d14 m10
500 1055 300 - 2100 st 500 + F1 V + d14
500 1055 300 - 2100 st 500 + F1 V + d14 m10

rozmiar 14: dostępne dŁugości i siŁy 

Sprężyna gazowa pchająca 14/27 zakończona gwintem m8
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92267 ac ucho stalowe ø 10 mm 92265 przeguB kompletny
stalowy ø 13 mm 92262 przeguB kompletny

stalowy ø 13 mm

92261 ucho zamak ø 8,2 mm 92260 ucho zamak ø 8,2 mm

92267 ucho zamak ø 10,1 mm 92264 ucho zamak ø 8,2 mm

92262-10-8 przeguB kulowy
stalowy ø 16 mm

92266 ucho zamak ø 10,1 mm

mocowania do Sprężyn z gwintem m8, rozmiar 10 i 14

przy Siłach powyżej 700n należy StoSować mocowania Stalowe lub z zamku
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072421-8 gniazdo plastikowe
pod trzpień ø 10 mm 92214 gniazdo stalowe

pod trzpień ø 10 mm
92215 gniazdo stalowe

pod trzpień ø 10 mm

92216 gniazdo stalowe
pod trzpień ø 8,5 mm

92990a trzpień stalowy ø 10 mm

hg ch gniazdo stalowe
pod trzpień ø 8,5 mm

hg 201 gniazdo stalowe
pod trzpień ø 8,5 mm

St 092266n gniazdo stalowe
pod trzpień ø 10,1 mm

92264 ac gniazdo stalowe
pod trzpień ø 10 mm

mocowania do Sprężyn z gwintem m8, rozmiar 10 i 14

przy Siłach powyżej 700n należy StoSować mocowania Stalowe lub z zamku



16

sk
le

p 
in

te
rn

et
ow

y 
w

w
w

.p
ne

um
at

.c
om

.p
l

c - skok (mm) e - długość (mm) F1 - siły (n) nr katalogowy

100 300 100 - 1200 st t28 100 + F1 V
150 400 100 - 1200 st t28 150 + F1 V
200 500 100 - 1200 st t28 200 + F1 V
250 600 100 - 1200 st t28 250 + F1 V
300 700 100 - 1200 st t28 300 + F1 V
350 800 100 - 1200 st t28 350 + F1V
400 900 100 - 1200 st t28 400 + F1 V

rozmiar 10: dostępne dŁugości i siŁy 

Sprężyna gazowa ciągnąca zakończona gwintem m8

diagram FunkcyJny dla sprężyn gazowych ciągnących

bez tłumienia

pozoStałe wymiary: kontakt z działem handlowym
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rura ochronna powoduJe zaBlokowanie tŁoczyska w poŁożeniu otwartym.

pozoStałe wymiary: kontakt z działem handlowym

rury ochronne

Sprężyny gazowe z zabezpieczeniem przed zamknięciem 

FunkcJe: zabezpieczenie tłoczyska sprężyny gazowej przed uszkodzeniami mecha-
nicznymi, chemicznymi oraz przed wysoką temperaturą. rura pozwala 
poprawić osiowość tłoczyska.

zastosowanie: przemysłowe linie produkcyjne, wysoce zanieczyszczone środowisko itp.

materiaŁ stal st 34

zewnętrzna powierzchnia: czarna, epoxydowana, matowa, galwanizowana lub ze stali nierdzewnej
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tłoczysko (mm) Siła (n) Skok (mm)

2mm / 6mm 5-40 5-50
3mm / 8mm 5-100 10-80
3mm / 10mm 5-100 10-80
4mm / 12mm 10-180 10-200
6mm / 15mm 40-400 20-300
6mm / 19mm 40-400 20-300
8mm / 19mm 50-700 40-500
8mm / 23mm 50-700 40-500
10mm / 23mm 100-1200 40-700
10mm / 28mm 100-1200 40-700
10mm / 40mm 150-1200 30-700
14mm / 28mm 150-2500 50-700
14mm / 40mm 150-2500 50-700
20mm / 40mm 300-5000 50-600
22mm / 40mm 500-6000 50-1000
25mm / 55mm 500-7500 100-1000
30mm / 65mm 750-10000 100-1000

dostępne rozmiary

opcJe wykonania sprężyn, dostępne na specJalne zamówienie 
sprężyny zakończone gwintem:

 ■  zawór spustowy i napełniający na nagwintowanej części tłoczyska sprężyny,
 ■  metalowe uszczelnienie tłoczyska,
 ■  zawór spustowy pod kątem 90°,
 ■  pływający tłok,
 ■  specjalne wykonania dla branży spożywczej,
 ■  rura ochronna (dostępna przy rozmiarach standardowych),
 ■  obudowa sprężyny z blokadą tłoczyska przed schowaniem (dostępna przy rozmiarach standardowych),
 ■  specjalne wersje wykonania przy aplikacjach wysokotemperaturowych,
 ■  specjalne wersje wykonania przy aplikacjach niskotemperaturowych,
 ■  sprężyny wykonane całkowicie ze stali nierdzewnej 304 (1.4305),
 ■  sprężyny wykonane całkowicie ze stali nierdzewnej 316 (1.4571).

szczególne wykonania sprężyn gazowych dostępne w ciągu 3-5 tygodni od momentu zamówienia.

wykonania specJalne spężyn gazowych

materiał

tłoczysko: stal chromowana

obudowa: stal malowana na czarno, ral lub cynkowana

zakończenia: stal cynkowa
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siŁę F1 należy określić przed zamówieniem

wymiary mocowań na stronie 12 - 13

Sprężyny ze Stali nierdzewnej

mocowanie gwint

92215 i m8
92214 i m8
92265 i m8
92262 i m8
hg ch i m8
st gi 8 m8
st F8 i m8

hg 100/2 i m8
92990 i m8
92989 i m8

tłoczysko rura c - skok (mm) e - długość (mm) F1 - siły (n) gwint nr katalogowy

8 18 60 165 50 - 650 m8 tV 060 F1 V d8 i
8 18 80 205 50 - 650 m8 tV 080 F1 d8 i
8 18 100 245 50 - 650 m8 tV 100 F1 V d8 i
8 18 120 285 50 - 650 m8 tV 120 F1 V d8 i
8 18 160 365 50 - 650 m8 tV 160 F1 V d8 i
8 18 200 445 50 - 650 m8 tV 200 F1 V d8 i
8 18 250 545 50 - 650 m8 tV 250 F1 V d8 i
10 21 200 455 100 - 1000 m8 tV 200 F1 V d10 i
10 21 250 555 100 - 1000 m8 tV 250 F1 V d10 i
10 21 300 655 100 - 1000 m8 tV 300 F1 V d10 i
10 21 350 755 100 - 900 m8 tV 350 F1 V d10 i
10 21 400 855 100 - 800 m8 tV 400 F1 V d10 i
14 28 200 455 200 - 2100 m8 tV 200 F1 V d14 i
14 28 250 555 200 - 2100 m8 tV 250 F1 V d14 i
14 28 350 755 200 - 2100 m8 tV 350 F1 V d14 i

dostępne rozmiary

mocowania ze Stali nierdzewnej
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akceSoria montażowe

St 92298 mocowanie naścienne
stalowe ø 10 mm hg 100/2 mocowanie naścienne

stalowe trzpień ø 8 mm hg 100/2
mocowanie naścienne

trzpień ø 8 mm
i = hg 100/21 inox

St 92992 mocowanie naścienne
stalowe ø 10 mmhg 92293 mocowanie naścienne

stalowe ø 10 mm
St p101 - m6
St p101 - m8

mocowanie
aluminiowe m6/m8

hg 101 mocowanie
naścienne staloweSt p100 mocowanie aluminiowehg 92293-13 mocowanie

naścienne stalowe
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St gi14 stalowe hg ch14 stalowe St F14 stalowe 92262-14 stalowe

mocowania do Sprężyn

końcówka prosta z przeguBem kulowym

końcówka wideŁkowa

widełki St F oś St eS

pozoStałe wymiary: kontakt z działem handlowym

nr katalogowy d2 b m o d1 F l gl k j e otwór gwint Sw kąt waga

sns/012-016 6 9 6,75 8,9 20 30 40 12 13 10 5 12,7 m6 11 13 27
sns/020 8 12 9 10,4 24 36 48 16 16 12,5 5 15,875 m8 13 13 46

nr katalogowy rozmiar a b c d e f g

Fs/008-010 6x12 12 6 12 24 m6 6 14,5
Fs/012-016 8x16 16 8 16 32 m8 8 18,5

st es6 ø6 - - - - - 6 -
st es8 ø8 - - - - - 8 -



Firma pneumat system sp. z o.o. sprzedaje towar nabywcy po 
cenach wg aktualnego cennika. ewentualne rabaty dotyczą akcji 
promocyjnych lub indywidualnych ustaleń z klientem. pneumat 
system zastrzega sobie prawo do zmian cen bez uprzedniego po-
wiadamiania klientów, o ile nie zostało to wcześniej ustalone in-
dywidualnie.
rabat dla odbiorcy hurtowego – ustalany w bezpośrednich ne-
gocjacjach.
 
dla ofert przedstawionych w eur, ostateczna wartość faktury bę-
dzie przeliczana na pln wg kursu sprzedaży walut pko Bp s.a. z 
dnia wystawienia faktury, chyba że obie strony, na etapie wstęp-
nych negocjacji poprzedzających zamówienie ustalą inaczej. aktu-
alne kursy sprzedaży walut pko Bp s.a. są dostępne pod adresem 
internetowym http://www.pkobp.pl/index.php/id=waluty/zone=-
1/section=ogol rel=”nofollow”

przedstawione poniżej warunki sprzedaży i współpracy handlowej stanowią wiążącą część każdej zawartej z nami ustnie, telefonicznie 
lub pisemnie umowy kupna-sprzedaży i przy odbieraniu towaru traktowane są jako znane, o ile pisemnie nie uzgodniono warunków spe-
cjalnych.

ogólne warunki sprzedaży i wspóŁpracy handloweJ oBowiązuJące w Firmie pneumat system sp. z o.o.

zamówienia powinny być złożone wyłącznie w formie pisemnej 
(fax, e-mail), oraz powinny zawierać: asortyment, ilość towaru, 
jednostkę miary, termin, miejsce i adres dostawy, dokładną na-
zwę, adres i telefon zamawiającego oraz osobę kontaktową, być 
opatrzone pieczątką firmową i czytelnym podpisem osób do tego 
upoważnionych.
ponadto w zamówieniu powinna być określona forma dostawy 
(transportem własnym lub organizowanym przez firmę rozła-
dunkiem lub bez). koszty transportu ustalane są indywidualnie do 
każdego zamówienia.
uwaga; gdy klient składa zamówienie po raz pierwszy wymagane 
są następujące dokumenty: zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
podmiotów gospodarczych (nie starsze niż 3 miesiące) lub wypis z 
rejestru handlowego, zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym 
regon oraz decyzja nadania numeru nip.
 
zamówienia zostają przekazane do realizacji po pisemnej akcep-
tacji przez klienta  warunków dostaw, przedstawionych w doku-
mencie „potwierdzenie zamówienia”. 
Brak potwierdzenia:
- w przeciągu 2 godzin od momentu wysłania dokumentu dla za-
mówień z 24-godzinnym terminem realizacji,
- w przeciągu 8 godzin od momentu wysłania dokumentu dla zamó-
wień z dłuższym niż 24-godzinny termin realizacji, 
traktuje się jako akceptację przedstawionych warunków handlo-
wych, bez zastrzeżeń.

zamówienia   
1. gwarancja na zakupiony towar jest udzielana przez sprzedawcę 
na okres 12 miesięcy od daty sprzedaży. 
2. odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady po-
wstałe z przyczyn niezależnych od klienta. 
3. nabywca bezwzględnie traci prawa do bezpłatnej naprawy gwa-
rancyjnej w przypadku  niewłaściwego użytkowania dostarczonego 
towaru.
4. reklamacja może być zgłoszona wyłącznie przez nabywcę. 
5. reklamacja musi zostać zgłoszona pisemnie i powinna obejmo-
wać: numer faktury sprzedaży, oryginał karty gwarancyjnej, numer 
fabryczny urządzenia, opis usterki. Formularz zgłoszenia reklamacji 
do pobrania.
6. w przypadku uszkodzenia transportowego prosimy o zachowanie 
następującej procedury działania. prosimy o dokładne sprawdzanie 
zawartości otrzymanych przesyłek w obecności przewoźnika. 
Jeśli nastąpiło uszkodzenie towaru należy sporządzić protokół 
potwierdzający uszkodzenie. reklamacja musi zostać zgłoszona 
pisemnie i przesłana wraz z protokołem szkody z dokumentacją 
fotograficzną.
7. w przypadku wezwania reklamacyjnego, które okaże się nieuza-
sadnione wszystkie koszty z tym związane ponosi zgłaszający. 
8. wszelkie naprawy gwarancyjne z wyłączeniem sprężarek śrubo-
wych i tłokowych zabudowanych na zbiornikach o pojemności nie 
mniejszej niż 200l dokonywane są w siedzibie sprzedającego.
9. koszt wysyłki reklamowanego towaru do naprawy i po naprawie 
ponosi nabywca, chyba, że reklamacja zostanie uwzględniona, wte-
dy koszty transportu do klienta ponosi sprzedawca. 
10. roszczenia wynikające z tytułu reklamacji nie stanowią podsta-
wy do wstrzymania płatności za dostarczony towar. 
11. w zakresie reklamacji dotyczących jakości materiału stosuje się 
przepisy kodeksu cywilnego
12. zgłoszenia błędów w dostawie przyjmujemy do 3 dni od dostar-
czenia przesyłki.

   gwarancJa / reklamacJa

przyznanie klientowi prawa do zakupów z wydłużonym terminem 
płatności jest możliwe pod warunkiem spełnienia wymagań okre-
ślonych procedurami. informacji w tym zakresie udziela dyrektor 
handlowy pneumat system.

   warunki pŁatności

1. zwrot towaru musi być uzgodniony i zaakceptowany przez 
sprzedawcę. 
2. zwrot towaru dokonywany będzie poprzez wystawienie faktury 
korygującej. 
3. rozpatrywane będą tylko sprawy do 3 miesięcy wstecz od daty 
wystawienia faktury 
4. przy wszystkich zwrotach, każdorazowo wartość odkupionego 
towaru pomniejszana jest o koszty manipulacyjne w wysokości 
20%. 
5. w przypadkach gdy zwracany towar jest uszkodzony, wartość 
potrąceń, może zostać podwyższona.  
6. w ciągu 30 dni od daty przyjęcia zwrotu, nabywca otrzymuje do-
kumenty korygujące dotychczasowe rozliczenia. 
7. koszty transportu za zwracany towar ponosi nabywca. 
8. ze względu na swój charakter, zwrotowi nie podlegają wypro-
dukowane na zamówienie siłowniki pneumatyczne, sprężyny ga-
zowe, odcinki węży oraz inne produkty wykonywane lub sprowa-
dzane na indywidualne zamówienie.

   zwrot towaruoFerta cenowa   

termin realizacji dostaw materiałów dostępnych w magazynie fir-
my pneumat system standardowo wynosi 24-48 godzin od mo-
mentu złożenia zamówienia. dostawy bezpośrednio od producenta 
realizujemy w terminie uzgodnionym indywidualnie.
termin realizacji zamówienia podany w ofercie obowiązuje na dzień 
złożenia oferty i jest uzależniony od bieżących stanów magazyno-
wych producenta. 
zlecenia na standardowe siłowniki produkcji pneumat system zgło-
szone do godziny 12.00 realizowane są w ciągu 24 godzin. terminy 
realizacji na siłowniki nietypowe ustalane są indywidualnie. 
ceny nie zawierają kosztów przesyłki. koszty przesyłki zamówio-
nego towaru pokrywa kupujący, wyceniane są one osobno zależnie 
od gabarytów paczki. przy zamówieniu powyżej 1000 zł netto, koszt 
pokrywa sprzedający. powyższy zapis nie dotyczy węży przemy-
słowych, rur infinity, kompresorów i innych towarów wielkogabary-
towych. koszty przesyłki tych produktów wyceniane są indywidual-
nie w zależności od gabarytów. standardowy koszt przesyłki wynosi 
20 zł.

warunki dostaw, transport   

ogólne warunki handlowe



1. wypełnienie formularza rejestracyjnego jest równoznaczne 
z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych klien-
ta przez pneumat system sp. z o.o. (zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, dz. u. nr 133, poz. 
883.). dane osobowe kupujacego będą przetwarzane wyłącznie 
w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia fak-
tury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz korespon-
dencji handlowej. dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom 
trzecim. 
2. dane osobowe kupującego chronione zgodnie z ustawą o da-
nych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani 
użyczane innym osobom lub instytucjom z wyjątkiem sytuacji, 
w których jest to konieczne do wywiązania się z umowy kupna – 
sprzedaży towarów i usług.

   ochrona danych osoBowych

1. dokonanie zamówienia w sklepie internetowym pneumat sys-
tem sp. z o.o. wymaga wcześniejszego zalogowania. aby otrzy-
mać login i hasło dostępu do sklepu internetowego należy zare-
jestrować się za pomocą formularza umieszczonego pod adresem 
http://www.pneumat.com.pl/rejestracja. 
2. zamówienia należy składać na stronie www.pneumat.com.pl. 
przyjęcie przez sklep internetowy, każdego złożonego zamówie-
nia jest potwierdzane drogą e-mail, w ciągu 1 godziny. 
3. w przypadku towarów z zerowym stanem magazynowym, pneu-
mat system zastrzega sobie prawo do ustalenia minimalnej ilości 
zamówienia.
4. do każdego zamówienia wystawiana jest faktura Vat. Faktura 
Vat wystawiana jest w chwili, gdy cały zamówiony przez kupują-
cego towar jest skompletowany i gotowy do wysyłki. 
5. kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu i anulować 
zamówienie wyłącznie poprzez kontakt z działem handlowym 
i indywidualne ustalenia.
6. wszystkie ceny podawane są w polskich złotych netto i są indy-
widualnymi cenami uwzględniającymi rabaty klienta.  cena poda-
na przy towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez kupującego 
zamówienia i nie ulega zmianie nawet w przypadku wzrostu cen 
wyrobu.
7. ceny części towarów są cenami „do uzgodnienia”. w przypadku 
zamówień na te towary klient otrzyma informacje o cenie po zło-
żeniu zamówienia.
8. ceny nie zawierają kosztów przesyłki. koszty przesyłki zamó-
wionego towaru pokrywa kupujący, wyceniane są one osobno 
zależnie od gabarytów paczki. przy zamówieniu powyżej 500 zł 
netto, koszt pokrywa sprzedający. powyższy zapis nie dotyczy 
węży przemysłowych, rur infinity, kompresorów i innych towarów 
wielkogabarytowych. koszty przesyłki tych produktów wyceniane 
są indywidualnie w zależności od gabarytów. standardowy koszt 
przesyłki wynosi 20 zł.

skŁadanie zamówienia   

1. właścicielem sklepu internetowego działającego pod adre-
sem www.pneumat.com.pl jest Firma pneumat system sp. z.o.o.  
wpis do krs numer: 0000164061, numer nip: 8951791519 regon 
932914224  z siedzibą przy ul. obornickiej 160, 51-114 wrocław.
2. zamówienia w sklepie internetowym  pneumat system sp. z.o.o.  
są realizowane wyłącznie w walucie polskiej, na terenie polski. 
3. złożenie zamówienia w sklepie internetowym pneumat system  
sp. z o.o. oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regula-
minu.
4. poprzez sklep internetowy zakupów mogą dokonywać wyłącz-
nie zarejestrowane podmioty gospodarcze. klientów indywidu-
alnych zapraszamy do kontaktu mailowego bądź telefonicznego 
e-mail: info@pneumat.com.pl, tel.: 71 325 18 60.

postanowienia ogólne   

1. wszelkie towary dostępne w sklepie internetowym pneumat 
system sp. z o.o. są towarami fabrycznie nowymi i sprawnymi 
oraz objęte są 12 miesięczną gwarancją producenta.
2. odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady po-
wstałe z przyczyn niezależnych od kupującego. 
3. kupujacy traci prawa do bezpłatnej naprawy gwarancyjnej 
w przypadku  niewłaściwego użytkowania dostarczonego towaru.
4. gwarancja produktów nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, 
spowodowanych działaniem z zewnątrz m. in. podczas transpor-
tu. aby uniknąć przyjęcia towaru mechanicznie uszkodzonego 
należy dokonać sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. Jeśli 
nastąpiło uszkodzenie towaru należy sporządzić protokół po-
twierdzający.
6. w przypadku uszkodzenia urządzeń w trakcie eksploatacji 
w okresie gwarancyjnym prosimy o kontakt z działem handlowym.
7. ze względu na swój charakter, zwrotowi nie podlegają wyprodu-
kowane na zamówienie siłowniki pneumatyczne, odcinki węży oraz 
inne produkty wykonywane lub sprowadzane na indywidualne za-
mówienie.
odcięte od krążka odcinki węży nie podlegają zwrotowi.
8. w przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, kupu-
jący powinien odesłać towar należycie zapakowany w terminie 10 
dni od daty wydania rzeczy. koszty zwrotu towaru są pokrywane 
przez kupującego. 
9. zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru nie używane-
go (nie noszącego jakichkolwiek śladów używania) oraz oryginalnie 
opakowanego, jeżeli towar występował w opakowaniu. towar nie 
może być zwrócony, jeśli kupujący zdjął opakowanie zabezpiecza-
jące towar. 
10. Jeśli wszystkie ww. warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, 
zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru (zwroto-
wi nie podlegają koszty dostawy), nastąpi niezwłocznie poprzez 
wykonanie przelewu przez pneumat system sp. z o.o. na wskaza-
ny przez kupującego rachunek bankowy. towar jest odsyłany na 
koszt kupującego.
11. zgłoszenia błędów w dostawie przyjmujemy do 3 dni od dostar-
czenia przesyłki.

   reklamacJe i zwroty

1. dostawa towaru odbywa się w sposób określony w zamówieniu. 
2. przy każdym towarze podany jest znacznik dostępność. 
w przypadku produktów wytwarzanych przez pneumat system, 
a w szczególności siłowników pneumatycznych, informacja o do-
stępności, jest informacją poglądową, aktualizowaną raz na pół 
godziny.
3. kupujący, zależnie od uzyskanych warunków płatności  może 
uregulować płatność za zamówione towary przelewem banko-
wym na podany na zamówieniu rachunek bankowy sklepu przed 
realizacją zamówienia (przedpłata) lub w przypadku udzielone-
go kredytu kupieckiego, po otrzymaniu faktury, podając w tytule 
przelewu numer zamówienia oraz dane kupującego. 
4. każda przesyłka wysłana jest przez nas  firmą kurierską dhl. 
kwestie związane z warunkami dostawy reguluje regulamin świad-
czenia krajowych usług przewozowych i pocztowych dhl express 
(poland) sp. z o.o.

realizacJa zamówienia   
1. w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje 
się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. 
2. sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian 
w niniejszym regulaminie.

   postanowienia końcowe

regulamin Sklepu internetowego




