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 Budowa i zasada działania

Artykuły naszej fi rmy znajdziecie Państwo wszędzie, gdzie istnieje 

potrzeba zrównoważenia, wprawienia w ruch masy, lub też jej 

hamowania przy użyciu niewielkiej, kontrolowanej siły.

W chwili obecnej nasze sprężyny gazowe mają zastosowanie prawie w każdej 

dziedzinie. Można je spotkać w przemyśle meblowym, maszynowym, w sprzęcie 

sportowym lub gospodarstwa domowego. W urządzeniach medycznych, przemyśle 

chemicznym, spożywczym i stoczniowym – gdzie stosowane są również sprężyny 

wykonane ze stali nierdzewnej. Produkujemy także seryjnie wszystkie rodzaje 

sprężyn z materiałów takich jak: AISI303/304, AISI316 L/316Ti, co plasuje nas 

w czołówce producentów tej branży. Sprężyny gazowe oraz hamulce hydrauliczne 

wykonane z materiału AISI 316 L/316 Ti są odporne na korozje i wpływ substancji 

chemicznych. 

W katalogu tym Znajdziecie Państwo zestawienie szerokiej palety naszych 

produktów.

Pokazany niżej system zamówieniowy pomoże Państwu w dobraniu właściwego 

produktu, a użycie do tego kodów fi rmowych precyzyjnie określi typ zamawianego 

artykułu. Pracownicy fi rmy HAHN Gasfedern, oraz przedstawiciele handlowi pomogą 

Państwu w znalezieniu i dobraniu produktu spełniającego Wasze wymagania. 

Kolejnym naszym atutem dzięki wysoce rozwiniętemu działowi rozwoju jest szybka 

realizacja specjalnych zamówień. Nasi specjaliści pracując na nowoczesnych 

stanowiskach roboczych CAD, posługując się przy tym wysokiej klasy parkiem 

maszynowym, opracowują nowe rozwiązania odpowiednie do aplikacji przy 

zachowaniu krótkiego czasu realizacji.

Krok 9:
Wybór dodatkowych elementów

1 = dodatkowy element uszczelniający
2  =  zawór ukośny
3  =  uszczelnienie tłoczyska
4  =  prowadnica z komorą smarującą
5  =  zawór
6  =  osłona tłoczyska
7  =  pływający tłok (70% długości skoku należy dodać do ustalonej dł. 

zabudowy)
8  =  mechaniczna blokada tłoczyska (należ dodać 30 mm do ustalonej 

długości zabudowy)
9  =  element zwalniający 0,1 mm
B3  =  system uszczelniający
NT  =  prowadnica na niskie temperatury
HT  =  prowadnica na wysokie temperatury
RH  =  element trący
V2  =  kompletne wykonanie ze stali nierdzewnej - AISI 303/304
V4  =  kompletne wykonanie ze stali nierdzewnej - AISI 316 L/316 Ti

Krok 8:
Pożądana siła w Newtonach (N)

Krok 1
Typ produktu

G = sprężyna gazowa pchająca
Z = sprężyna gazowa ciągnąca
ZD = sprężyna gazowa ciągnąca z tłumieniem
ZX = sprężyna gazowa ciągnąca z możliwością blokowania
F  = sprężyna gazowa blokująco-sprężynująca
S = sprężyna gazowa sztywno blokowana
X = sprężyna gazowa absolutnie sztywno blokowana
SL  = sprężyna gazowa płynnie blokowana
SX  = sprężyna gazowa o podwójnej sztywności blokowania
D  = hamulec olejowy

Krok 2:
Wybrać serie sprężyny bazując na wymaganej sile i potrzebnym 
skoku oraz maksymalnej długości instalacji

Krok 3:
Wybrać długość skoku tłoczyska w mm

Krok 4:
Wybór tłumienia (1 = z tłumieniem, 0 = bez tłumienia, 
9 = specjalny otwór wylotowy) lub kierunku hamowania 
(1 = kierunek pchający, 2 = kierunek ciągnący, 3 = oba kierunki)

Krok 5:
Pożądana długość całkowita sprężyny 
w pozycji wysuniętej (wymiar do 
zabudowy; długość pomiędzy środkami 
mocowań)

Krok 6:
Typ elementu mocującego tłoczyska

Krok 7:
Typ elementu mocującego cylindra
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 Sprężyny o podwójnym skoku

Naszą silną stroną jest realizacja specyfi cznych 

zleceń klientów dla których zostają indywidualnie 

opracowywane specjalistyczne rozwiązania. 

Jednym z przykładów są opatentowane przez nas 

sprężyny z podwójnym skokiem.

Do unoszenia ciężkich klap o dużym kącie otwarcia fi rma HAHN Gasfedern 

opracowała specjalny typ sprężyny gazowej o podwójnym skoku. W pierwszej fazie 

o łagodnym skoku, a następnie z wysoką siłą końcową. Sprężyny te zbudowane są 

z dwóch cylindrów wypełnionych mieszanką azotu o różnych ciśnieniach tworząc 

dwa niezależne przedziały sił wysuwania.

W tej pozycji środek ciężkości S 
znajduje się bezpośrednio w punkcie 
obrotu. Będzie potrzebne użycie 
niewielkiej siły. Tłoczysko jest 
obustronnie wysunięte.

Sprężyny o podwójnym skoku zostaną kinematycznie przystosowane zgodnie 

z Państwa życzeniem. W naszej ofercie sprężyny te dostępne są w wykonaniu ze 

stali: AISI 303/304 lub AISI 316L/316Ti.

  

W tej pozycji środek ciężkości S jest 
najbardziej oddalony od punktu 
obrotu. Do uniesienia tej klapy 
będzie konieczne użycie dużej siły. 
Obie strony tłoczyska są wsunięte. 
Uniesienie klapy nastąpi przy pomocy 
cylindra o większej sile.

W tej pozycji środek ciężkości 
S powraca w okolice punktu 
obrotu. Zostanie użyta mata siła. 
Skok I w tej pozycji znajduje się 
pozycji wysuniętej. Skok 2 przy 
użyciu niewielkiej siły będzie 
skuteczny.
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