
Yritys

Olemme asiantuntijoita
SITEMA on maailmanlaajuisesti ainoa yritys, joka kes-
kittyy kiinnitinten ja lineaarijarrujen kehittämiseen ja 
tuotantoon. Tämän erikoistumisen seurauksena: SITEMA 
on koneenrakennusteollisuuden kansainvälisesti arvos-
tettu kumppani. Olemme erikoistuneet kuormien kiinnit-
tämiseen, kiristämiseen ja kiinnittämiseen aksiaalisessa 
liikkeessä on erikoisalaamme, jolla olemme olleet jo vuo-
sia johtavassa asemassa – tässä SITEMA-kiinnittimet ovat 
käsite. Laajan tuotetarjontamme avulla meillä on tarjota 
jokaiseen tehtävään ainutlaatuinen palvelu ja ratkaisu.

Meidän arvomme  
varmistavat luotettavuuden
”Asiakkaittemme laatuodotusten 
täyttäminen on ensimmäisellä  
sijailla kaikissa yritysprosesseissa” –  
tämä filosofiamme ydinlause osoit-
taa: Laatu on yrityksemme periaate, 
josta pidämme kiinni.

Erikoisratkaisut

Ratkaisu jokaiselle sylinterille
Voimme toimittaa sopivat kiinnittimet kaikille yleisille 
hydrauli- ja pneumatiikkasylintereille maailman markki-
noilla. Kysy meiltä lisää! 

Kiinnitys ja lukitus ilman  
hydrauliikkaa ja pneumatiikkaa
 Mekaaninen putoamisvarmistus KRM 
 Sähköpneumaattinen moduuli EPM 
  Sähköinen kiinnityslaite KFE

Erityisiin tapauksiin
SITEMA:lla ei ole mitään, mitä ei olisi!  
Äärimmäisen pienistä erittäin suuriin, halkaisijal-
taan jopa 300 millimetrin johteille tarkoitettuihin 
kiinnittimiin. Ulkokäyttöön, miinusasteisiin, veden 
alle tai aggressiivisiin ympäristöihin. Missä tahansa 
tankokiinnitystä sitten vaaditaan – me löydämme 
vakuuttavan ratkaisun.

Miten voimme palvella sinua?

Lyhyet toimitusajat  
Suuret varastomäärämme varmistavat vakiotuotteiden 
hyvän toimitusvalmiuden. Noin 2000 SITEMA- kiinnitintä 
mitä erilaisimmilla pitovoimilla ja monille tankohalkai-
sijoille on jatkuvasti valmiina nopeasti toimitettavaksi. 
”Tunnettu toimittaja” -status takaa sen, että SITEMA 
täyttää kaikki nopeille lentorahtilähetyksille asetetut 
edellytykset kaikkialle maailmassa.

SITEMA GmbH & Co. KG
Sicherheitstechnik und Maschinenbau

G.-Braun-Straße 13
76187 Karlsruhe, Germany

Puh.  + 49 721 98661-0
Faksi + 49 721 98661-11

info@sitema.de
www.sitema.com

Keskitymme 
sinun turvallisu- 
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Turvajarrut

Hiomakone
Varmistavat Z-akselin hätäpysäytyksessä ja huollossa

Teatterin nostolava
Lavan aseman portaaton pito

Työstökone
Z-akselin varmistus lineaarikäytöllä

Hydraulinen sisäsuurpainepuristin
400 tonnin sulkuvoiman luonti

Ominaisuudet
 Itsevahvistava kiinnitys
 2 kN - 30 kN:n kuormille 
 Sisältää valmiiksi varmuuskertoimen
  Erittäin korkea B10d-arvo 
 Pneumaattinen ohjaus 
 Ylikuormituksen kestävä 
 Joustava ohjaus mahdollista

Käyttökohteet
 Kuormausportaalit 
 Nostolaitteet 
 Pystysuorat servokäytöt 
 Lineaariakselit
 Lavakuorman tekolaitteet 
 Osahissit
 Pakkauskoneet

Putoamisvarmistukset

Hydrauliset puristimet
Putoamisvarmistus DGUV-hyväksyttynä kannatuslaitteena

Käyttökohteet
 Hydrauliset puristimet 
 Mekaaniset puristimet
  Ruiskuvalukoneet  
(sulkuiskuvarmistus) 

 Kiinnityslevyt 
 Muotokalvinkoneet 
 Hydrauliset tavarahissit 
 Köysiradat

Ominaisuudet
  Itsevahvistava kiinnitys
  10 kN - 1000 kN:n kuormille
  Sisältää valmiiksi varmuuskertoimen 
  Erittäin korkea B10d-arvo 
  Hydraulinen tai pneumaattinen  
ohjaus

 Ylikuormituksen kestävä
 Suoja tahatonta irtoamista vastaan 
  Joustava ohjaus mahdollista

Tyyppi KSP
  Pienille ja keskikokoisille  

kuormille

 DGUV-hyväksytty 

  Yksi kuormitussuunta

Tyyppi K, KR, KRP ...
   Keskikokoisille, suurille ja  

erittäin suurille kuormille 

 DGUV-hyväksytty

 Yksi kuormitussuunta

Tankoestot

Käyttökohteet
 Saksinostinpöydät 
 Nostolava 
 Teatterin nostolavat 
 Ajoneuvotuet 
 Työkalukannattimet

Ominaisuudet
 Itsevahvistava kiinnitys 
 Erittäin vähäinen syöttömatka
  2 kN - 500 kN:n staattisille kuormille
  Hydraulinen tai pneumaattinen  
ohjaus 

 Joustava ohjaus mahdollista

Tyyppi KRG, KRGP
   Staattisille tai hitaasti  

liikutettaville massoille 

   Kompakti rakenne 

   Yksi kuormitussuunta

Kiinnittimet

Ominaisuudet
  Kiinnitys jousivoimalla 
 Pitovoimat 1 kN - 1500 kN 
  Hydraulinen tai pneumaattinen  
ohjaus

  Aksiaalivälyksetön kiinnitys  
kumpaankin kuormitussuuntaan 

 Joustava ohjaus mahdollista 
  Ylikuormituksen kestävä 
  Avaaminen mahdollista kaikissa  
käyttötiloissa akselia siirtämättä

Ominaisuudet
Hydraulinen PowerStroke FSK 
  Jopa 200 tonnin työvoimat  
yhdellä yksiköllä

  Tangon halkaisija jopa 200 mm

Pneumaattinen PowerStroke FSKP
  3 tonnin työvoimat yhdellä  
yksiköllä (puhtaasti pneumaatti-
sesti)

Käyttökohteet
  Työstökoneet 
  Asennuslinjat 
  Valssaimet 
  Koetusalustat
  Teräs-vesi-rakennus 
  Teräsvalimot 
  Laivanrakennus ja Offshore

Käyttökohteet
  Sisäsuurpainepuristimet 
  Ruiskuvalukoneet (kiinnipitoon) 
  Muovauspuristimet 
  Tyhjiöpuristimet 
  Puristushitsauskoneet 
  Koetusalustat 
  Tiiviystarkastukset

Tyyppi KFH, KFP, KB ...
  Kattava vakiovalikoima ja useita  

erilaisia tyyppejä erikoiskäyttötar- 
koituksiin,esim. ulkoilu, sylinterit,  
työstökoneet

 Saatavana DGUV- ja Lloyd’s-hyväksyttyjä tyyppejä 

  Molemmat kuormitussuunnat

Tyyppi FSK, FSKP
  Kiinnitin ylimääräisellä integroi-

dulla lyhytiskutoiminnolla 

  Ihanteellinen puristamiseen, 
stanssaukseen, saumaukseen, niittaukseen, 
puristusliitoksiin, muotoiluun, kohomeistoon, 
muottien sulkemiseen jne.
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PowerStroke


