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Vysoce výkonné plynové pružiny 
principy fungování různých variant pružin 

 

Pomocí vysoce výkonných plynových 
pružin DICTATOR můžete zvedat svá 
břemena - vždy bez námahy, pozvolna 
a bez trhavých pohybů. Možnosti jejich 
využití jsou stejně tak rozmanité jako 
naše modelové varianty. Proto u nás 
nenajdete žádnou pevně danou tabulku 
typů, pouze několik základních typů. 
 

Podle Vašich potřeb Vám vyrobíme 
plynovou pružinu na míru - a to i jako 
jediný exemplář či v počtu jen několika 
kusů. 
 

Vysoce výkonné plynové pružiny 
DICTATOR lze díky jejím velkým 
variačních schopnostem použít téměř 
ve všech typech konstrukcí, kde je 
potřeba zajistit pohyb konstrukčních 
dílů či vyvážit hmotnosti. 
 

V plynových pružinách působí na 
pístnici stlačený plynný dusík. Vedle 
toho olejová náplň tlumí prudké 
pohyby a zajišťuje měkké dosednutí  
v koncových polohách. Díky speciálním 
těsněním mají plynové pružiny nízké 
tření, vysokou účinnost a velice dlouhou 
životnost. 
 

Vy máte aplikaci. My máme plynové 
pružiny. V této kapitole Vám vysvětlíme 
různé principy fungování a přiblížíme 
oblasti jejich použití. 
 

 

 

Tlakové médium  plynný dusík (N), (nehořlavý!) (do 10 000 N) 

Tlumicí médium  hydraulická kapalina (minerální olej resp. silikonový 
olej), biologický olej 

Teplotní rozsah  -10 °C (se speciálním olejem -30 °C) až +80 °C 

Počet zdvihů  max. 6 zdvihů za minutu 

Těleso válce (Ø 10 do 65 mm)  ocelové trubky (galvanicky pozinkované, lakované, 
z ušlechtilé oceli) 

Pístnice (Ø 3 až 30 mm)  ocel (pochromována natvrdo resp. leštěná 
ušlechtilá ocel) 

Síly a průběh sil  podle průměru a délky (až do 10 000 N) 

Technické údaje 

Délky zdvihu / tolerance  od 10 mm do 1000 mm / tolerance ± 2 mm 
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Základní princip 

 

 

V následujícím textu jsou podrobně popsány způsoby fungování různých druhů 
plynových pružin. Všechny varianty pracují na stejném základním principu: 
 

Plynové pružiny jsou naplněný stlačeným dusíkem se značným přetlakem.  
Tento stlačený plyn působí na obou stranách pístu. Protože strana naproti 
pístnice okolo čela tyče je větší, vzniká zde síla plynové pružiny. 
 

Výsledná síla F v newtonech [N] je výsledkem součinu tlaku plynu P [bar] a čelní 
plochy A pístnice [mm2]: F = P x A 
 

   
 

 
Ventil = Ventil    Bodenstück = Zámkové pouzdro 
Führungsstück = Vodicí kus   Druckfläche = Tlačná plocha 
Kolbenstange = Pístnice 
Gasfüllung mit Überdruck = Plynová náplň s přetlakem 
Kolben mit Durchlaßbohrung = Píst s propouštěcím otvorem 
Ölfüllung für Schmierung und Enddämpfung = Olejová náplň pro mazání a koncové 
tlumení 
 

  
Na následujících stránkách naleznete další detaily k fungování a variačním 
možnostem tlačných a tažných plynových pružin, blokovatelných  
a regulovatelných plynových pružin resp. posuvných jednotek. 
 
Dodržujte rovněž bezpečnostní pokyny na straně 06.013.00 
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Tlačné plynové pružiny 

 

 

V následujícím textu jsou podrobně popsány způsoby fungování různých druhů 
plynových pružin. Všechny varianty pracují na stejném základním principu  
(viz předchozí strana): plyn se značným přetlakem působí na čelní plochu pístnice 
a tím ji vysouvá. Tlačné síly tlačných plynových pružin vznikají tak, že pístnice je 
plynem vytlačována z válce. 
 

Výsledná vysouvací síla F v newtonech [N] je výsledkem součinu vnitřního  
tlaku P [bar] a čelní plochy A pístnice [mm2]: F = P x A 
 

   
Tlačné plynové pružiny 

 
             Píst Propouštěcí otvor 

  

 
Jak bylo ukázáno na předchozí straně, je uvnitř plynové pružiny stlačený dusík  
s vysokým přetlakem. Přitom tlak před pístem a za pístem je stejný (prostor A  
a prostor B). Aby tato rovnováha platila i při různých polohách pístnice, je píst 
opatřen propouštěcím otvorem, kterým může plyn proudit a tím se vyrovnával 
tlak, jakmile dojde k pohybu pístnice. 
 

Tento propouštěcí otvor brzdí protékající plyn a tím například vysunování pístnice. 
Ventil v pístu umožňuje určovat směr brzdění. Při objednávce plynových pružin 
(viz technické listy na straně 06.017.00 a násl.) si tak můžete vybrat ze čtyř druhů 
tlumení: 
 

kód 0 = bez tlumení 
kód 1 = tlumení, když je pístnice vyjetá 
kód 2 = tlumení, když je pístnice zajetá 
kód 3 = tlumení, když je pístnice zajetá/vyjetá 

 

Ve válci je vedle stlačeného plynu i trochu oleje, který slouží k mazání těsnění 
pístnice. Tento olej musí rovněž protéct skrz propouštěcí otvor, a sice těsně 
předtím, než pístnice zcela vyjede. Tím dochází k takzvanému koncovému 
tlumení na posledním 1 až 2 centimetrech. Pokud potřebujete delší koncové 
tlumení, je možné po dohodě s naším technickým poradenských servisem dát do 
plynové pružiny větší množství oleje.   

 

 
 
 

Pozor: Pokud plynovou pružinu nelze namontovat pístnicí směrem dolů, nýbrž 
např. vodorovně, je potřeba takzvané olejové komory. K tomu viz popis na straně 
06.010.00. 
 

Tlačné plynové pružiny se uplatňují v celé řadě aplikací. Většinou slouží  
k vyrovnávání hmotností např. u klapek, oken, krytů atd. 
 

Využijte naše poradenské služby: v našem simulačním programu Vám 
vypočítáme optimální body připevnění, aby se dosáhlo optimálního vyrovnání 
hmotnosti a snadného ovládání rukou. 
 

Rovněž Vám poradíme v případě speciálních požadavků: sortiment našich 
výrobků zahrnuje celou řadu speciálních vlastností, které jsou popsány  
na následujících stranách. 
 

Technické údaje a rozměry najdete v tomto katalogu na straně 06.017.00 a násl. 
 

 
       Pístnice 
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Plynová pružina s dělicím pístem a tažná plynová pružina 

 

 

Tyto plynové pružiny mají navíc vedle pístu pístnice ještě jeden další utěsněný píst, 
dělicí píst. Ten odděluje prostor se stlačeným plynem od prázdného prostoru resp. 
od prostoru s olejem. 
 

U plynových pružin s dělicím pístem je tento píst pohyblivý a v přední části válce 
přenáší tlak plynu na olej. 
 

U tažných plynových pružin je dělicí píst pevně uchycen ve válci a slouží tak 
současně jako vedení tlusté pístnice, která zasahuje do prázdného prostoru. 

  
 
 

 

 
 Plynová náplň   Olejová náplň 

 
  Dělicí píst  Píst 
 

Plynová pružina  
s dělicím pístem 
 
 

 

 

 
Plynové pružiny s dělicím pístem jsou v oblasti pístu naplněny olejem.  
Úzký propouštěcí otvor v pístu zajišťuje velice pomalý pohyb pístnice. Dělicí píst 
odděluje stlačený plyn od prostoru pístu. 
 

Plynové pružiny s dělicím pístem jsou výhodné zejména tam, kde potřebujete 
obzvláště šetrný pohyb, např. u oken pro odtah kouře, u citlivých optických přístrojů 
nebo strojů, které pracují s vysokou přesností. 
 

Jejich technické údaje a rozměry najdete v tomto katalogu na straně 06.029.00  
a násl. 
 
 
 
 
 
 Prázdný prostor   Plynová náplň 

 
      Dělicí píst  Píst 

Tažná plynová pružina 
 
 
 

 

 

 
Tažné plynové pružiny působí opačně (při tahu), kdy na tlustší pístnici navíc působí 
v zadní části tělesa válce (v prázdném prostoru) stlačený plyn. Tento prázdný 
prostor není pod tlakem a od prostoru s plynem je oddělen dělicím pístem. Úzká 
pístnice, která ční dopředu, se tak zatahuje do válce. 
 

Tento typ plynové pružiny je výhodné použít zejména tam, kde není dostatek místa 
pro posuvnou tlačnou plynovou pružinu (např. na oji zvedacího vozíku). 
 

Jejich technické údaje a rozměry najdete v tomto katalogu na straně 06.033.00  
a násl. 
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Plynové pružiny s blokováním 

 

 

U plynových pružin s blokováním je propouštěcí otvor v pístu uzavřen ventilem, 
který se otevírá pomocí kolíku v pístnici. S pístnicí můžete pohybovat pouze 
tehdy, pokud není blokována. 
 

Plynové pružiny s pružným blokováním při zatížení lehce pruží, a to i přes 
blokování, neboť plyn lze v obou směrech ještě trochu stlačit. 
 

Plynové pružiny s blokováním se používají tam, kdy je potřeba zajistit páku  
či klapku v různých polohách. Při pohybu vyrovnávají hmotnost klapky. 

   
Plynové pružiny  
s pružným blokováním 

 
   Plynová náplň 

 
     Blokovací ventil: zavřen   –    otevřen Píst 

 
 

  

 
Plynové pružiny s pružným blokováním jsou naplněny plynem. Blokovací ventil  
v pístu braní propouštění plynu, pokud není stisknut kolík v pístnici pro 
odblokování. 
 

Jejich technické údaje a rozměry najdete v tomto katalogu na straně 06.041.00  
a násl. 
 
 
 
 
Plynová náplň   Dělicí píst  Olejová náplň 

 
      Blokovací ventil: zavřen – otevřen Píst 

 
 
 

Plynové pružiny  
s tuhým blokováním 
 
 
 
 
 

 

U plynových pružin s tuhým blokováním je píst s blokovacím ventilem v prostoru  
s olejem. Stlačený plyn působí přes dělicí píst. 
 

Jejich technické údaje a rozměry najdete v tomto katalogu na straně 06.042.00  
a násl. 
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Posuvné jednotky 

 

 

Posuvné jednotky DICTATOR se skládají ze dvou válců propojených přes regulační 
ventil. Pomocí tohoto ventilu můžete omezit a přesně nastavit rychlost vysouvání. 
 

Stlačený plyn odděluje od prostoru s olejem dělicí píst. Ventil na předním konci 
plynového válce umožňuje odpouštět plyn. 
 

Posuvné jednotky se používají všude tam, kde je potřeba pomalá a nastavitelná 
rychlost vysouvání, např. u automatického otvírání skládacích vrat hasičských 
zbrojnic. 

   
Posuvné jednotky  
bez koncového tlumení 

 
Regulační ventil Olejová náplň Dělicí píst       Plynová náplň      Vypouštěcí ventil 
 

  
 

Posuvné jednotky bez koncového tlumení jsou o něco levnější. Pístnice se pohybuje 
po celé své dráze s konstantní rychlostí. 
 

Jejich technické údaje a rozměry najdete v tomto katalogu na straně 06.058.00  
a násl. 
 
 
 
      
     Pouzdro pro koncové tlumení 

 
Regulační ventil Olejová náplň Dělicí píst            Plynová náplň           Vypouštěcí ventil 
 

Posuvné jednotky  
s koncovým tlumením 
 

 

 

 
Posuvné jednotky s koncovým tlumením vysouvají pístnice nejenom rychlostí 
nastavenou pomocí regulačního ventilu, nýbrž na konci ještě více zpomalí. Tím se 
brání například hlučnému nárazů křídel dveří. 
 

Jejich technické údaje a rozměry najdete v tomto katalogu na straně 06.058.00  
a násl. 

 



  
  Vybavení 
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Dodatečné vybavení 
 

V následujícím textu se věnujeme možnému dodatečnému vybavení, které Vám 
může usnadnit práci s našimi plynovými pružinami u určitých aplikací, resp. Vám 
jejich použití vůbec umožní. 
 

V technických listech k jednotlivým typům plynových pružin (na straně 06.017.00  
a násl.) najdete informace o tom, jaké dodatečné vybavení je k dispozici. 
 

Věnujte pozornost i údajům o délce, neboť některé dodatečné vybavení zvětšuje 
minimální délku válce. 

   
Teplota, koroze 
 
 
 
 

 

Plynové pružiny se plní plynným dusíkem a hydraulickým olejem cca při 20 °C. 
Vnitřní tlak a tím výsuvná síla jsou nižší při nízkých teplotách a s vyššími teplotami 
rostou: síla plynové pružiny se mění cca o 1 % na každé 3 °C , o které se liší 
teplota okolí od teploty, při které byla pružina plněna. 
 

Plynové pružiny DICTATOR jsou konstruovány pro teploty od mínus 10 °C  
do plus 80 °C . Při použití speciálních těsnění a speciálního hydraulického 
oleje lze plynové pružiny DICTATOR používat až do mínus 30 °C . 
 

Při teplotách nad 80 °C již nelze garantovat bezchybné fungování těsnění. Plynové 
pružiny byste proto neměli instalovat v blízkosti kamen, ohně, topení, ani by 
neměly být vystaveny slunečním paprskům za sklem. 
 

I při normální pokojové teplotě se plynová pružina může zahřát rychlým a častým 
používáním. Plynová pružina by proto neměla být namáhána častěji než šestkrát 
za minutu. 
 

Pokud potřebujete pružiny pro vysoké namáhání nebo velice časté používání, rádi 
Vám poradíme a rovněž provedeme zkoušku na únavu podle Vašeho zadání. 
Každopádně Vám poradíme ohledně testování pro Vaší aplikaci. 
 

Jestliže potřebujte použít plynové pružiny venku nebo ve vlhkém či agresivním 
prostředí, doporučujeme Vám naše plynové pružiny z ušlechtilé oceli. 
Podrobnosti o jednotlivých dodávaných typech najdete v tomto katalogu na straně 
06.045.00 a násl. 

  
 
 
 
 

 
Síla plynové 

pružiny 
 
 
 
 

+30 % 
 
 

Jmenovitá síla 
0 % (bez zátěže)          100 %  zdvih > zajíždění 

Progresivita 
 
 
 
 
 

 

 
Při zajíždění pístnice se prostor pro plyn uvnitř válce zmenšuje, neboť objem 
pístnice redukuje objem, který zbývá pro plyn. Tím se při zajíždění pístnice zvyšuje 
tlak plynu. 
Tento jev se označuje jako „progresivita“ plynové pružiny. Tento nárůst síly činí 
obvykle cca 30 % při zcela zajeté pístnici. 
 
Na přání Vám můžeme vyrobit plynové pružiny s nižší nebo vyšší progresivitou. 
Díky tomu můžete lehce zvedat i velice těžké poklopy. 



  

Vybavení   
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Olejová komora a ventil 

 

 

Tento prvek vybavení Vám umožní použít plynové pružiny DICTATOR i tam, kde 
„běžné“ plynové pružiny mají skoro nulovou životnost, resp. kde jejich 
přizpůsobení různým silám je značně neekonomické. 
 

Olejové komory (objednací kód 4) a ventily (kód 5) jsou k dostání pro většinu 
plynových pružin DICTATOR. Potřebné informace najdete u podrobnějších 
popisů jednotlivých typů v tomto katalogu na straně 06.017.00 a násl. 
 

  
 

 

 
 Plynová náplň         Těsnění 

 
 

Olejová komora  (4) 
 

 

 

Téměř všechny plynové pružiny DICTATOR jsou k dostání s přídavnou olejovou 
komorou, která zajišťuje, že těsnění pístnice nebude vysychat a udrží si svoji 
účinnost. Olej se vedle toho stará o dobrou kluznost pístnice, čímž se redukuje 
tření. 
 

Olejová komora je nutná vždy, pokud se plynová pružina instaluje v horizontální 
poloze nebo pokud se od kolmé polohy odklání o více než 30°. U plynových 
pružin, které jsou namontovány pístnicí směrem dolů, není olejová komora 
potřeba, protože olej ve válci je zde beztak v neustálém kontaktu s těsněním. 
 

Pozor! Plynové pružiny s olejovou komorou potřebují delší válce. Přesnější 
dodatečné rozměry najdete u jednotlivých typů na straně 06.017.00 a násl. 
 
 
 
 
 
 
Plynové pružiny DICTATOR s ventilem 
Vám umožní redukovat tlak plynu a tím 
snížit výsuvnou sílu. 
 
Plynovou pružinu s ventilem si objednejte 
tehdy, když si nejste jistí, jak sílu budete 
přesně potřebovat, nebo pokud budete 
plynové pružiny z jedné dodávky používat 
pro vyrovnávání různých hmotností např. 
pro různá okna. 

Ventil   (5) 
 
 
 

 

 
Plynové pružiny s ventilem jsou ideální jako zkušební vzorek pro zjištění potřebné 
síly. Plynovou pružinu seřízenou na správný tlak nám pak pošlete zpátky.  
My změříme přesný vnitřní tlak a vyrobíme Vám tyto plynové pružiny již bez 
ventilu sériově za výhodnou cenu. Přičemž každá z těchto pružin bude mít přesně 
tu sílu, jakou potřebujete. 
 
Dále v tomto katalogu (na straně 06.017.00 a násl.) je u každého typu plynové 
pružiny uvedeno, zda se dodává s ventilem, případně s jakým druhem ventilu. 
 
Práce s ventilem je popsána na následující straně 06.011.00 => 

 
 
Krycí šroub 

   

           Píst 
Olejová 
náplň 



  
  Vybavení 
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Ochranná trubka 

 

 

Tento prvek vybavení Vám umožní použít plynovou pružinu DICTATOR  
i ve velice náročných podmínkách s vysokou mírou nečistot, např. v zametacích 
vozech nebo pískovacích kabinách. 
 

Na přání můžeme na první ochrannou trubku namontovat ještě jednu, tzv. dvojitá 
ochranná trubka. 
  
 

Ochranná trubka (objednací kód 6 resp. 9 z V2A) a dvojité ochranné trubky  
(kód 6-6 resp. 9-9 z V2A) jsou k dostání pro většinu plynových pružin DICTATOR. 
Podrobnosti najdete v tomto katalogu na straně 06.017.00 a násl. 
 
 

   

 
 
Zylinder = Válec¨ 
Schutzrohr = Ochranná trubka 
Kolbenstange = Pístnice 
 

Ochranná trubka   (6) resp. 
(9) 
 
 
 
 

 

 

Ochrannou trubku byste si měli přiobjednat vždy tehdy, když se použije  
v prostředí s vysokou mírou nečistot. Trubka kromě toho chrání pístnici před 
mechanickým poškozením a výrazně tak prodlužuje životnost všech plynových 
pružin. Škrábance, prach, nečistoty, barva nebo jiná poškození povrchu pístnice 
vedou vždy k předčasnému defektu plynové pružiny. Ochranná trubka z V2A má 
kód 9. 
 

Pozor! Plynové pružiny s ochrannou trubkou jsou o 5 mm delší. Přesné rozměry 
najdete v tomto katalogu na straně 06.017.00 a násl. 
 
 
 
Pomocí imbusového klíče vyšroubujte krycí šroub v zámkovém pouzdře válce 
plynové pružiny. Pozor na těsnicí kroužek tohoto šroubu. (Některé typy plynových 
pružin mají ventil bez krycího šroubu!). 
 

Do uvolněného otvoru zasuňte kolík (průměr cca 2,5 mm). Můžete použít i hřebík 
s tupým hrotem. Malým kladívkem (200 g) klepněte lehce do tohoto kolíku. 
Maximálně po pěti úderech kladívkem byste měli vyzkoušet funkci plynové 
pružiny. 
 

Pokud byste tlak snížili příliš, můžeme Vám ho opět naplnit v našem podniku 
nebo v pobočce firmy DICTATOR. Za tuto službu si účtujeme pouze cenu našich 
nákladů. DŮLEŽITÉ: Pokud záměrně vypustíte veškerý plyn, pak na závit 
pístnice našroubujte matici nebo očko, aby pístnice nezajela do tělesa válce. 
 

Práce s ventilem 

 
Pozor: plyn je pod velice vysokým tlakem! 

 
Před odpouštěním tlaku, tzn. před vyšroubováním krycího šroubu, si nasaďte 

ochranné brýle. Při závadě ventilu může být krycí šroub pod tlakem a po jeho 
vyšroubování by ho plyn vystřelil. Rovněž by mohl vystříknout olej, který je ve 

válci. Konec plynové pružiny s ventilem držte směrem nahoru  
a nakloňte ho od sebe. 

 

 



  

Vybavení   
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Přídavná odtlačná pružina a biologická olej 

 

 

Plynové pružiny DICTATOR mají velice spolehlivá těsnění, která zajišťují dlouhou 
životnost, aniž by došlo k předčasnému poklesu tlaku plynu. 
 

Vysoký tlak plynu uvnitř plynové pružiny zajišťuje, že těsnění jsou velice silně 
tlačena k pístnici. Tím vzniká tření, které zejména po delší pauze může značně 
snížit sílu plynové pružiny na začátku jejího pohybu. 
 

Spolehlivé mazání (olejová komora viz strana 06.010.00) a hydraulickým nebo 
biologickým olejem jako i přídavná odtlačná pružina redukují tento „slip-stick“ 
efekt. 

  
 
 
 

 

Přídavná odtlačná pružina 
(7) 
 

 
 
 
 

Pokud sháníte plynové pružiny, které klapku automaticky otevřou po jejím 
odblokování, pak je nejlepší si objednat plynové pružiny DICTATOR s přídavnou 
odtlačnou pružinou. Tyto spirálové pružiny slouží k překonání počátečního tření 
po delších pauzách, kdy se plynové pružiny nepohybovaly. 
 

Tyto odtlačné pružiny se mohou namontovat dovnitř válce plynové pružiny nebo 
na pístnici. Pro nalezení optimálního provedení využijte našich poradenských 
služeb. 
 

Na požádání Vám rádi zašleme technické listy k dodávaným plynovým pružinám 
DICTATOR s odtlačnou pružinou. 
 

Pružiny této konstrukce naleznou své uplatnění zejména u automaticky 
otevíraných poklopů oken k nouzovým výstupům nebo odtahu kouře. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biologický olej   (8) 
 
 

 

Ekologický bio olej na bázi řepkového oleje umožňuje použít plynové pružiny 
všude tam, kde nejsou přípustné minerální či syntetické silikonové oleje,  
např. v potravinářství, u strojů a zařízení pro zpracování chemikálií či barev,  
ve farmaceutickém průmyslu. 
 
Plynové pružiny a tlumiče DICTATOR s biologickým olejem prošly důkladnými 
testy na stanovení jejich vhodnosti i do vysokých nebo velice nízkých teplot. 
 
Na přání Vám rádi zašleme technické listy k možným druhům oleje. 
 
Tento druh plynových pružin můžete používat od plus 60 °C do cca mínus 20 °C. 
V případě extrémních teplot viz informace o změně tlaku v tomto katalogu  
na straně 06.009.00. 
 
Technické listy k dodávaným plynovým pružinám DICTATOR z ušlechtilé oceli 
najdete se všemi technickými údaji v tomto katalogu na straně 06.045.00 a násl. 

 



 Bezpečnostní pokyny  
  a instrukce k použití 
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Bezpečnostní pokyny 

 

 

Plynové pružiny DICTATOR mají velice vysokou kvalitu a jsou známy pro svoji 
spolehlivost a trvanlivost. Při správném používání nevyžadují údržbu a jejich 
provoz je zcela bezpečný. 
 

Pokud budete dodržovat následující pokyny, zajistíte si nejenom nezbytnou 
bezpečnost, nýbrž i dlouhou životnost. 

  

1. Pozor, pod vysokým 
tlakem! 

 
Plynové pružiny jsou plněny dusíkem pod vysokým tlakem. 

 
Nesmí se proto za žádných okolností otvírat či poškodit! 

 
  

 
 

2. Je zakázáno ... plynové pružiny nebo jejich části deformovat, svářet, řezat, frézovat, vrtat, 
lakovat a podobně! 

... ohýbat plynový válec nebo pístnici resp. obojí! 

... pootáčet pístnicí vůči válci nebo ji ohýbat! 

... zahřívat plynové pružiny na teplotu více jak 100 °C nebo je pálit! 

... připevňovat plynové pružiny jinak než pomocí přípojek k tomu určených. 
Všechny připevnění musí být zajištěna proti vychylování do boku a proti 
protáčení. 

... používat plynové pružiny jako koncový doraz (jediná výjimka viz náš „Technický 
předpis“ na straně 06.015.00)! 

... namáhat zcela vyjeté pružiny dalším tahem a zcela zajeté pružiny tlakem! 

... vystavovat tlačné plynové pružiny tahu resp. tažné plynové pružiny tlaku! 

... s plynovými pružinami házet, pouštět je na zem nebo je používat jako kladivo! 

... aby k plynovým pružinám měly přístup děti či osoby, které těmto pokynům 
nerozumí! Nainstalované plynové pružiny se musí zajistit resp. zakrýt proti 
neoprávněnému odstranění. 

  
 

3. Dlouhá životnost • Během přepravy a skladování chraňte plynové pružiny pro jakémukoli druhu 
poškození! K tomu viz všechny pokyny výše. 

• Dodržujte teploty pro skladování (mínus 40 °C až plus 90 °C) a provozní teploty 
(minus 20 °C až plus 80 °C)! 

• Při skladování by pístnice měla být směrem dolů, pouze u tažných plynových 
pružin směrem nahoru. 

• Nesmí dojít k poškození pístnice (např. škrábance, okuje ze sváření atd.)  
a chraňte ji před stykem s barvou, nečistotami, kyselinou, lepidlem  
či agresivními médii! 

• V montážní poloze, ve které bude plynová pružina po většinu svého času, by 
pístnice měla směřovat kolmo dolů, resp. u tažných plynových pružin 
nahoru. Pokud je potřeba odklon o více než 30°, pak je třeba objednat 
plynovou pružinu s olejovou komorou. 

 



Bezpečnostní pokyny   
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Montáž, vypouštění tlaku, likvidace 

 

 

Tlačné plynové pružiny DICTATOR již řadu let prokazují vysokou spolehlivost  
a dlouhou životnost. Při jejich používání je potřeba dodržet jen několik málo 
instrukcí. 
 

Při nedodržení následujících předpisů zaniká jakýkoli nárok na záruku. 

  
4. Montáž se musí provést 

tak, aby... 
... všechna upevnění plynové pružiny mohla bezpečně a spolehlivě snášet 

minimálně dvojnásobnou sílu, než je uvedená síla plynové pružiny. 
... při částečném či úplném selhání funkce plynové pružiny (např. ztráta plynu) 

nehrozilo nebezpečí od předmětů, na kterých je pružina připevněna - např. 
nebezpečí pádu. 

... nehrozilo nebezpečí od předmětů, kterými plynová pružina pohybuje;  
tzn. zajistí se všechna místa s nebezpečím usmýknutí a pohmoždění! 

... na plynové pružiny mohly působit pouze axiální síly. Boční síly se musí 
eliminovat externím vedením dílů připevněných k plynové pružině. 

... na upevňovacích dílech nevznikalo žádné přepínání (šrouby s okem resp. 
vidličkou by měly mít určitou vůli a měly by být zajištěny). Případně použijte 
úhlový kloub! 

... pístnice nemohla nikdy zcela zajet resp. vyjet (v každé koncové poloze musí 
zůstat nevyužito cca 5 mm). 

... byla vyloučena možnost neúmyslného i úmyslného poškození. Namontujte 
dostatečné kryty a umístěte příslušné varovné cedule. 

  
 
 

5. Vypouštění tlaku a 
likvidace  

plynových pružin 

• Provádějte pouze podle našeho speciálního listu s instrukcemi. 
• V každém případě noste ochranné brýle. 
• Případně můžete plynové pružiny naší výroby zaslat do centrály našeho 

zákaznického oddělení. 
  

6. Každý dovozce, který dováží plynové pružiny do nějaké země, se musí postarat o to, aby: 
... tyto bezpečnostní pokyny byly přiloženy ke každé plynové pružině v čitelné  

a srozumitelné formě a ve všech jazycích země určení; 
... stejně tak byl výrobek opatřen nálepkami s dostatečnými výstražnými 
upozorněními; 
...  byl každý prodejce upozorněn na právní předpisy země určení. 

  
 

7. Každý prodejce plynových pružin odpovídá za to, že tyto bezpečnostní pokyny budou přístupné  
a srozumitelné všem osobám, které přijdou s pružinami do styku, a že  
s těmito pokyny budou seznámeny. Nainstalovaná pružina bude opatřena 
dostatečnými kryty a příslušnými varovnými cedulemi resp. štítky. 

 



 Bezpečnostní pokyny  
  a instrukce k použití 
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Technické předpisy 

 

 

Před montáží, konstrukcí resp. uložením ve skladu se musí bezpodmínečně dodržet 
následující pokyny: 
 
1. Jestliže se tlumiče a tažné či tlačné plynové pružiny používají v místech, kde by 
jejich výpadek mohl způsobit zranění osob nebo škody na majetku, musí se použít 
dodatečné zajišťovací prvky. Montáž/Demontáž tlačných či tažných plynových pružin 
provádějte vždy v souladu s předpisy bezpečnosti práce. Výrobky DICTATOR se  
v leteckém, vesmírném či lodním průmyslu smějí používat pouze s písemným 
souhlasem firmy DICTATOR TECHNIK GmbH. 
 
2. Montáž a uskladnění: Tažné plynové pružiny skladujte pístnicí směrem dolů, 
tažné plynové pružiny pístnicí směrem nahoru, tlumiče pístnicí dolů. Při skladování 
podle předpisů se nepočítá se ztrátou tlaku v plynových pružinách, avšak pružiny by se 
neměly skladovat déle než 1 rok. Při prvním stlačení plynové pružiny po delší době, kdy 
byla pružina v klidu, se může objevit zvýšené adhezní tření, které za daných okolností 
může poškodit těsnicí systém. Pro minimalizaci adhezního tření doporučujeme každé  
3 měsíce s plynovou pružinou jednou vyjet a opět zajet. Pro namontováním pružiny 
odstraňte fóliové hadice. 
 
3. Tažné ani tlačné plynové pružiny, ani tlumiče nejsou bezpečnostními prvky! 
Tažné a tlačné plynové pružiny, jakož i tlumiče jsou součástky podléhající opotřebení a 
musí se proto měnit podle míry zatížení a místa použití. Pro zajištění jejich dlouhé 
životnosti a vysoké mezi únavy se musí chránit zejména před korozí. Z pružin může 
unikat zanedbatelné množství hydraulického oleje, které nesmí přijít do styku  
s potravinami či podzemní vodou. Případně se použijí plynové pružiny s biologickém 
olejem (viz strana 06.012.00) 
 
4. Pružiny se smí plnit pouze s naším písemným souhlasem. 
 
5. Pružiny neotvírejte - pod vysokým tlakem! Ani je nezahřívejte přes 80 °C! 
 
6. Zajistěte vůli připojení, tzn. montáž by neměla být napevno. Body připojení 
případně namažte, abyste minimalizovali tření a zvýšili životnost přípojek. 
 
7. Našroubované přípojky (očka atd.) se musí zcela zašroubovat a budou přiléhat  
k čelní straně. Případně uvolněné přípojky před montáží zcela našroubujte. Pokud by 
se vyskytly vibrace, zajistěte přípojky proti pootáčení (přilepení). 
 
8. Zabraňte vzpříčení pístnice (u dlouhých zdvihů/pružin se dodatečně nainstaluje 
ložisko/vedení; musí se eliminovat prověšení, prohnutí resp. vzepření). 
 
9. Je dovoleno pouze axiální zatížení (nebezpečí vybočení!). Nesmí se vyskytnout 
příčné resp. torzní síly. To platí pro případ, že dojde k výpadku jiného agregátu nebo 
strojní součásti. 
 
10. Plynové tlačné pružiny nesmí být namáhány tahem, plynové tažné pružiny zase 
tlakem. To platí i při použití v kombinaci s jinými (hydraulickými) válci. 
 
11. Plynové pružiny můžete použít jako koncový doraz, pokud přitom nepřekročíte 
jmenovitou sílu o 30 % (nesmí docházet k prodlužování resp. stlačování pružiny), tzn. 
že pružina se smí zatížit tlakem resp. tahem větším pouze o 30 % nad jmenovitou sílu. 
V případě vysokých sil použijte navíc mechanické dorazy, abyste vyloučili nežádoucí 
stlačování resp. prodlužování pružiny. 
 
12. Rozsah provozních teplot -20 °C až +80 °C. Sdělte nám, pokud plánujete pružiny 
používat při teplotách pod nulou. Kolísání teplot rovněž mění tlačnou resp. tažnou sílu 
pružiny. S změnou teploty se mění i viskozita oleje a tím i tlumicí vlastnosti plynových 
pružin. 
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Technické předpisy - pokračování 

 

 

 
13. I nepatrná poškození, koroze či zbytky barvy na pístnici způsobují výpadek 
pružiny (dojde k poškození těsnění). Těleso válce nesmí být poškozené ani 
zdeformované! Všechny změny provedené na pružině třetí osobou vylučují nárok  
na záruku. 
 
14. Tažné plynové pružiny jsou otevřené systémy, tzn. je třeba zabránit tomu, aby  
se do nich odvětrávacími otvory na konci válce dostávaly nečistoty nebo jiná média 
(montáž s pístnicí směrem nahoru). Při montáži je třeba dát pozor na to, aby se tažné 
pružiny nemontovaly do zavřených systémů, nýbrž do větraných systémů, ve kterých 
nedochází ke kondenzování vody v důsledku kolísání teplot. 
 
15. Blokovatelné plynové tlačné pružiny mají pístnici provedenou jako trubku, ve které 
je uvolňovací kolík. Do otvoru pístnice se tak nesmí dostat žádná cizí média jako jsou 
nečistoty nebo čisticí prostředky. Mohly by způsobit korozi pístnice a následné zadření 
uvolňovacího kolíku. Blokovatelné plynové pružiny by se tak měly přednostně montovat 
pístnicí směrem dolů. Jestliže se chystáte používat blokovatelné plynové pružiny  
v místech, kde mohou přijít do styku s čisticími prostředky (nemocniční lůžka), pak nám 
to musíte oznámit. Maximální počet uvolňovacích cyklů je 30 000.  
Blokovací síly jsou uvedeny v zajetém stavu. 
Pozor: Nebezpečí vybočení, když je pístnice vyjetá a blokovací síla je velká. 
 
16. Na návrhy montáže resp. výkresy pro montáž tažných a tlačných plynových pružin 
jakož i tlumičů se záruka nevztahuje. Je třeba si uvědomit, že v teoretickém návrhu 
nelze zohlednit všechny montážní parametry a v praxi se proto při montáži musí 
postupovat s mimořádnou pečlivostí, neboť hodnoty tření resp. zrychlení v teoretickém 
návrhu určit nelze, resp. jen částečně. 
 
17. Montáž resp. provoz tlačných či tažných plynových pružin by si měl ověřit sám 
uživatel v konkrétních provozních podmínkách, neboť provozní resp. montážní 
podmínky se mohou značně lišit a firma DICTATOR nemůže simulovat resp. testovat 
všechny parametry! Je třeba nám sdělit, zda se pružiny budou používat v normálních 
podmínkách (20 °C, přirozené prostředí = vzduch), nebo zda budou vystaveny 
působení cizích medií (např. vodní páře 80 °C, různým chemikáliím, čisticím 
prostředkům). 
 
18. Maximální rychlost zdvihu = 300 mm/s v provozní poloze. Pozor: Vysoké rychlosti 
zdvihu resp. jejich vysoká frekvence způsobuje přehřívání, které může vést k poškození 
těsnění a následnému výpadku fungování pružiny. Vysoké rychlosti zdvihu  
resp. zrychlení proto nesmí vést k přetěžování pružiny. 
Životnost plynové pružiny závisí ve velké míře na montážní poloze a okolních 
podmínkách. Přesnější informace Vám rádi sdělí v našem technickém oddělení. 
 
19.  Výrobní délková tolerance = +/- 2 mm. 
 
20. Pro výsuvné resp. tažné síly platí obecně následující tolerance: (přesné hodnoty  
v našem zkušební návodu) minimum +/- 3 newtony resp. +/- 5 % nominální síly; 
maximum +/- 10 nominální síly (20 °C). Jmenovitá síla se měří staticky při vyjetém 
zdvihu (u tažných pružin při zajetém zdvihu), a sice 5 mm před koncem zdvihu 
(standardně). Síla potřebná pro zatlačení uvolňovacího kolíku blokovatelné plynové 
pružiny činí: cca 18 % jmenovité síly F1 plynové pružiny. 
 
21. Likvidace: Tlumiče, tlačné a tažné plynové pružiny jsou pod tlakem. Nesmí se 
otvírat ani zahřívat. Otevírání provádějte pouze podle návodu firmy DICTATOR Technik 
GmbH (na přání Vám ho pošleme zvlášť poštou). Všechny výrobky mají olejovou náplň; 
zajistěte její likvidaci v souladu se zákonem o odpadech. 
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Tlačné plynové pružiny 

 

Vysoce výkonné tlačné plynové pružiny 
DICTATOR Vám ulehčí život. Zvedají 
Vaše břemena - vždy bez námahy, 
pozvolna a bez trhavých pohybů. 
Možnosti jejich využití jsou stejně tak 
rozmanité jako naše modelové 
varianty. Proto u nás nenajdete žádnou 
pevně danou tabulku typů a jen několik 
základních typů. Podle Vašich potřeb 
Vám vyrobíme plynovou pružinu na 
míru - a to i jako jediný exemplář či  
v počtu jen několika kusů. 
 

Vysoce výkonné tlačné plynové pružiny 
DICTATOR lze díky jejich velkým 
variačním možnostem použít ve všech 
konstrukcích, ve kterých je potřeba 
zvedat určité konstrukční díly a/nebo  
je držet otevřené, nebo všude tam, kde 
je potřeba vyrovnat určitou hmotnost. 
 

Příklady použití tlačných plynových 
pružin: krycí kapoty strojů, okna pro 
odvádění kouře a tepla, poklopy  
v podlaze a ve střeše, klapky ve 
vozidlech, vyrovnávání hmotnosti resp. 
pojistka proti přetížení ve „výtazích“  
na stavebních lešení, v medicínských 
přístrojích atd. 
 

Vedle vysoké kvality nabízejí tlačné 
plynové pružiny DICTATOR i celou 
řadu dodatečného vybavení jako  
např. ventil, olejovou komoru, 
ochrannou trubku nebo biologický olej, 
které podstatným způsobem rozšiřují 
oblast použití. 
 

 

 

Průměr pístnice  3, 4, 6, 8, 10, 14, 20, 25, 30 mm 
Průměr válce  10, 12, 15, 19, 23, 28, 40, 55, 65 mm 
Tlačné síly  10 N - 10000 N 
Délky zdvihu  10 mm - 1000 mm 
Teplotní rozsah  -10 °C (se speciálním olejem -30 °C) až +80 °C 
Změna tlaku  na 1 °C + nebo –: 0,37 % (první plnění cca při 18° - 

20 °C) 
Plyn  plynný dusík (N), (nehořlavý!) 

Technické údaje 

Maximální počet zdvihů  6 zdvihů za minutu 
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Přehled konstrukční řad tlačných plynových pružin 

 

 

Průmyslové tlačné plynové pružiny DICTATOR se zpravidla vyrábějí podle Vašich 
požadavků. Následující tabulka obsahuje stručný přehled o výrobních možnostech 
tlačných plynových pružin. S uvedeným pevným rozměrem, který se musí přičíst 
ke zdvihu pro určení celkové délky, se dosahuje normální progresivity 30 - 40 % 
(viz strana 06.009.00). Pokud je možná vyšší progresivita, pak se tento pevný 
rozměr může zmenšit. 
 

Vedle toho najdete na této stránce informace o možném dodatečném vybavení pro 
tlačné plynové pružiny. K jednotlivým řadám pružin najdete na následujících 
stránkách další podrobnější informace, které Vám pomohou při výběru té správné 
plynové pružiny. Nebo si nechte od nás poradit! 
 

Technické údaje  

Ø pístnice  3 4 6 8 10 14 20 25 30 

Ø těleso válce  10 12 15 19 23 28 40 55 65 

Zdvih H min. (mm)  10 10 20 40 40 50 50 100 100 

Zdvih H max. (mm)  80 200 300 500 700 700 600 1000 1000 

Druhy tlumení  0, 1 0, 1 0, 1, 2, 3 0, 1, 2, 3 0, 1, 2, 3 0, 1, 2, 3 0, 1, 2, 3 1 1 

Síla min.  10/15 N 10 N 40 N 80 N 100 N 150 N 300 N 500 N 750 N 

Síla max.  100 N 180 N 400 N 700 N 1200 N 2500 N 5000 N 7500 N 10000 N 

L zajet. (GZ-GZ)* Lvyjet. H Lvyjet. H Lvyjet. H Lvyjet. H Lvyjet. 
L vyjet. (GZ-GZ)* 2x H + 32 2x 

H+32 
2x H + 30 2x H + 45 2x H + 45 2x H + 46 2x H + 100 2x H + 140 2x H +160 

Přípojky  GZ, A, G GZ, 
A,G 

GZ, A, G GZ, A, G GZ, A, G GZ, A, G GZ, A, G GZ, G GZ, G 

 WG WG WG, KG, GL WG, KG, GL WG, KG, GL WG, KG, GL WG, KG, GL - - 

Olejová komora (4) *  ne ne L + 15 L + 15 L + 15 L + 15 L + 15 ne ne 

Ventil (5)  ano ano ano ano ano ano ano standardně standardně 

Ochranná trubka (6) 
*  

L + 5 L + 5 L + 5 L + 5 L + 5 L + 5 L + 5 L + 5 L + 5 

Odtlačná pružina (7) 
*  

ne ne ne ne L + 30 ne ne ne ne 

Ochranná trubka Ø 12 15 19 23 28 32 45 60 70 

* Všechny rozměry (délky) v mm [příklad: typ 8-19; zdvih 50; délka vyjet. = 2 x 50 + 45 = 145 mm] 
  

Dodatečné vybavení U tlačné plynové pružiny by měla pístnice ukazovat v ideálním případě kolmo dolů. 
Pokud to není možné, objednejte si plynovou pružinu s olejovou komorou. Olejová 
komora chrání těsnění před zpuchřením, neboť je stále ponořeno v oleji. Olejová 
komora má kód 4 (celková délka se zvýší o 15 mm) (viz také strana 06.010.00). 
 
Pokud si nejste stoprocentně jisti, jaký tlak budete potřebovat, pak si objednejte 
plynovou pružinu s ventilem (nebo při plánované objednávce více kusů nejprve 
jednu plynovou pružinu s ventilem). Pomocí ventilu můžete odpouštět tlak přímo na 
místě tak dlouho, dokud nedosáhnete požadované síly. Pokud byste odpustili příliš 
mnoho tlaku, můžeme Vám plynovou pružinu opět naplnit. Ventil Vám tak šetří 
náklady i čas. Ventil má kód 5 (viz také strana 06.010.00 a 06.011.00). 
 
Pokud bude plynová pružina pracovat ve špinavém prostředí nebo pokud zde bude 
existovat nebezpečí mechanického poškození, pak si objednejte plynovou pružinu  
s ochrannou trubkou. Ochranná trubka je vedena přes válec a pístnici a brání tak 
poškozené pístnice. V případě potřeby lze plynovou pružinu dokonce dodat se 
dvěma ochrannými trubkami. Ochranná trubka má kód 6 (celková délka se pro 
každou ochranou trubku zvýší o 5 mm) (viz také strana 06.011.00). 
 
V případě potřeby můžeme dodat plynové pružiny o průměru 10-23  
se zabudovanou odtlačnou pružinou. Toto doporučujeme u plynových pružin, které 
se používají jen zřídka, např. okna pro odtah kouře. Odtlačná pružina má  
kód 7 (celková délka se zvýší o 30 mm) (viz také strana 06.012.00). 
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Tlačné plynové pružiny konstrukční řady D 3-10 
síla 5 N - 100 N 

 
 
 

 

Nejmenší dodávané plynové pružiny mají průměr pístnice 3,5 mm a průměr válce  
10 mm. S jejich pomocí můžete realizovat extrémně nízké tlačné síly: 10 N  bez 
tlumení, 15 N s tlumením. Plynové pružiny konstrukční řady D 3-10 se dodávají  
již s ventilem. 
 

Pístnice plynové pružiny konstrukční řady D 3-10 je vyrobena z oceli V2A (1.4305)  
a válec je z mosazi. 
 

Plynové pružiny D 3-10 se mohou stejně jako následující konstrukční řada D 4-12 
používat v optických či medicínských přístrojích, ve strojích s jemnou mechanikou 
apod. 
 

Přípojky plynových pružin Určení správné plynové pružiny konstrukční řady D 3-10 

na pístnici   na válci 

 
Závitový čep GZ 

 

 
Závitový čep GZ 

 

Pomocí následující tabulky můžete velice snadno určit potřebnou plynovou pružinu, 
pokud znáte požadovaný zdvih a připojovací díly. 
 

Jestliže potřebujete mít u plynové pružiny nejenom závitový čep na každé straně, 
nýbrž i např. očko na pístnici nebo na obou stranách, pak k celkové délce 
připočítejte ještě rozměr D uvedený ve výkresu připojovacího dílu. 
 

 

 
Očko A 

 

Očko A 

 
Vidlička G 

 

 
Vidlička G 

 

 
 

 
Hub = Zdvih     (bei GZ-GZ) = (u GZ-GZ) 
Länge ausgefahren = Délka (při vyjeté poloze) 
 
 

    
Typ D 

 Více 
na straně 

      

1. Průměr pístnice:  3 mm  06.080.00 
      

2. Průměr válce:  10 mm  06.080.00 
      

 

3. Zdvih (10 - 80 mm):    06.080.00 
       

 4. Druh tlumení:    06.005.00 

  (můžete volit mezi druhy tlumení 0 a 1)   06.081.00 
       

 5. Síla (10/15 - 100 N):    06.081.00 
       

 6. Délka při zajeté poloze (= délka při vyjeté poloze - 
zdvih): 

   06.082.00 
      

 
 7. Délka (při vyjeté poloze - celková délka):    06.082.00 
  (min. 2 x zdvih + 32 mm + rozměr D připojovacích 

dílů) 
 

   
 

 
Úhlový kloub WG 

 

 
Úhlový kloub WG 

8. Přípojka na pístnici (zkratka viz výkresy):    06.059.00 
         

9. Přípojka na válci (zkratka viz výkresy):    06.059.00 
      

10. Dodatečné vybavení:  ventil (5)  06.010.00 
Přesné rozměrové výkresy přípojek 
naleznete na straně 06.059.00 a násl. 

      

      ochranná trubka (6) (+ 5 mm)  06.011.00 
      
 Zvláštní údaje: 

 
    

Druhy tlumení pro konstrukční řadu 3-10 
0 = bez tlumení 
1 = když je pístnice vyjetá 
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Tlačné plynové pružiny konstrukční řady D 4-12 
síla 10 N - 180 N 

 
 
 

 

Druhé nejmenší dodávané plynové pružiny mají průměr pístnice 4 mm a průměr 
válce 12 mm. S jejich pomocí můžete realizovat velice nízké tlačné síly! Plynové 
pružiny konstrukční řady 4-12 jsou k dostání i s ventilem. 
 

Pístnice plynové pružiny konstrukční řady D 4-12 je vyrobena z oceli V2A (1.4305).  
 

Plynové pružiny D 4-12 se mohou použít mimo jiné ve strojích s jemnou 
mechanikou (např. plastové kryty kopírek) či medicínských přístrojích. 
 

Přípojky plynových pružin Určení správné plynové pružiny konstrukční řady D 4-12 

na pístnici   na válci 

 
Závitový čep GZ 

 

 
Závitový čep GZ 

 

Pomocí následující tabulky můžete velice snadno určit potřebnou plynovou 
pružinu, pokud znáte požadovaný zdvih a připojovací díly. 
 

Jestliže potřebujete mít u plynové pružiny nejenom závitový čep na každé straně, 
nýbrž i např. očko na pístnici nebo na obou stranách, pak k celkové délce 
připočítejte rozměr D uvedený ve výkresu připojovacího dílu. 

 

 
Očko A 

 

Očko A 

 
Vidlička G 

 

 
Vidlička G 

 

 
 

 
Hub = Zdvih     (bei GZ-GZ) = (u GZ-GZ) 
Länge ausgefahren = Délka (při vyjeté poloze) 
 
 

    
Typ D 

 Více 
na straně 

      

1. Průměr pístnice:  4 mm  06.080.00 
      

2. Průměr válce:  12 mm  06.080.00 
      

 

3. Zdvih (10 - 200 
mm): 

   06.080.00 
       

 4. Druh tlumení:    06.005.00 

  (můžete volit mezi druhy tlumení 0 a 1)   06.081.00 
       

 5. Síla (10 - 180 N):    06.081.00 
       

 6. Délka při zajeté poloze (= délka při vyjeté poloze - 
zdvih): 

   06.082.00 
      

 
 7. Délka (při vyjeté poloze - celková 

délka): 
   06.082.00 

  (min. 2 x zdvih + 32 mm + rozměr D připojovacích 
dílů) 
 

   
 

 
Úhlový kloub WG 

 

 
Úhlový kloub WG 

8. Přípojka na pístnici (zkratka viz 
výkresy): 

   06.059.00 
         

9. Přípojka na válci (zkratka viz 
výkresy): 

   06.059.00 
      

10. Dodatečné vybavení:  ventil (5)  06.010.00 

Přesné rozměrové výkresy přípojek 
naleznete na straně 06.059.00 a násl. 

      

      ochranná trubka (6) (+ 5 mm)  06.011.00 

      
 Zvláštní údaje: 

 
    

Druhy tlumení pro konstrukční řadu 4-12 
0 = bez tlumení 
1 = když je pístnice vyjetá 
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Tlačné plynové pružiny konstrukční řady D 6-15 
síla 40 N - 400 N 

 
 
 

 

Druhé největší dodávané plynové pružiny mají průměr pístnice 6 mm a průměr 
válce 15 mm. I přes stále velice malé rozměry a možnosti nízkých tlačných sil 
nabízí konstrukční řada D 6-15 velký počet různých přípojek a přídavných 
funkcí. 
 

Plynové pružiny D 6-15 se používají mimo jiné ve strojírenství a výrobě přípravků. 
 

Přípojky plynových pružin Určení správné plynové pružiny konstrukční řady D 6-15 

na pístnici   na válci 

 
Závitový čep GZ 

 

 
Závitový čep GZ 

 

Pomocí následující tabulky můžete velice snadno určit potřebnou plynovou 
pružinu, pokud znáte požadovaný zdvih a připojovací díly. 
 

Jestliže potřebujete mít u plynové pružiny nejenom závitový čep na každé straně, 
nýbrž i např. očko na pístnici nebo na obou stranách, pak k celkové délce 
připočítejte rozměr D uvedený ve vedlejším výkresu připojovacího dílu. To samé 
platí pro dodatečné vybavení. 

 

 
Očko A 

 
 

Očko A 

 
Vidlička G 

 

 
Vidlička G 

 

 
 

 
Hub = Zdvih     (bei GZ-GZ) = (u GZ-GZ) 
Länge ausgefahren = Délka (při vyjeté poloze) 
 
 

    
Typ D 

 Více  
na straně 

      

1. Průměr pístnice:  6 mm  06.080.00 
      

2. Průměr válce:  15 mm  06.080.00 
      

 
Úhlový kloub WG 

 
Úhlový kloub WG 

3. Zdvih (20 - 300 
mm): 

   06.080.00 
      

4. Druh tlumení:    06.005.00 
 (můžete volit mezi druhy tlumení 0, 1, 2, 3)   06.081.00 
      

5. Síla (40 - 400 N):    06.081.00 
       

Kulový kloub KG  

 

Kulový kloub KG  

6. Délka při zajeté poloze (= délka při vyjeté poloze - 
zdvih): 

   06.082.00 
     

 
7. Délka (při vyjeté poloze - celková 

délka): 
   06.082.00 

 (min. 2 x zdvih + 30 mm + rozměr D připojovacích dílů + rozměr 
dodatečného vybavení) 
 

  
 

 
Kloub. hlavice GK 

 

 
Kloub. hlavice GK 

8. Přípojka na pístnici (zkratka viz 
výkresy): 

   06.059.00 
         

9. Přípojka na válci (zkratka viz 
výkresy): 

   06.059.00 
      

10. Dodatečné vybavení:  olejová komora (4) (+ 15 mm)  06.010.00 

Přesné rozměrové výkresy výše uvedených 
přípojek naleznete na straně 06.059.00 a 
násl. 

      

   ventil (5)  06.010.00 
      

   ochranná trubka (6) (+ 5 mm)  06.011.00 
      

Druhy tlumení pro konstrukční řadu 6-15 
0 = bez tlumení 
1 = když je pístnice vyjetá 
2 = když je pístnice zajetá 
3 = když je pístnice zajetá/vyjetá 

 Zvláštní údaje: 
 

    
 



  

Tlačné plynové pružiny   
 

 
 

Strana 06.022.00 

 
© DICTATOR TECHNIK GMBH • Gutenbergstr. 9 • D - 86356 Neusäß • Německo 
Tel. (0821)24673 - 0 • Fax (0821) 24673 - 90 • E-mail info@dictator.de • 1021 

 

 
 
 
Tlačné plynové pružiny konstrukční řady D 8-19 
síla 80 N - 700 N 

 
 
 

 

Plynové pružiny s průměrem pístnice 8 mm a průměrem válce 19 mm patří spolu  
s plynovými pružinami následující konstrukční řady D10-23 k nejpoužívanějším 
plynovým pružinám. Obě konstrukční řady mají stejné přípojky (identické 
rozměry!). Pro ně Vám nabízíme různé montážní příslušenství (k tomu viz strana 
06.063.00 a násl.). 
 

Plynové pružiny D 8-19 se vedle strojírenství používají hojně i ve stavebnictví 
(např. v zařízeních pro odvádění kouře a tepla). 
 

Přípojky plynových pružin Určení správné plynové pružiny konstrukční řady D 8-19 

na pístnici   na válci 

 
Závitový čep GZ 

 

 
Závitový čep GZ 

 

Pomocí následující tabulky můžete velice snadno určit potřebnou plynovou 
pružinu, pokud znáte požadovaný zdvih a připojovací díly. 
 

Jestliže potřebujete mít u plynové pružiny nejenom závitový čep na každé straně, 
nýbrž i např. očko na pístnici nebo na obou stranách, pak k celkové délce 
připočítejte rozměr D uvedený ve vedlejším výkresu připojovacího dílu. To samé 
platí pro dodatečné vybavení. 

 

 
Očko A 

 
 

Očko A 

 
Vidlička G 

 

 
Vidlička G 

 

 
 

 
Hub = Zdvih     (bei GZ-GZ) = (u GZ-GZ) 
Länge ausgefahren = Délka (při vyjeté poloze) 
 
 

    
Typ D 

 Více  
na straně 

      

1. Průměr pístnice:  8 mm  06.080.00 
      

2. Průměr válce:  19 mm  06.080.00 
      

 
Úhlový kloub WG 

 
Úhlový kloub WG 3. Zdvih (40 - 500 

mm): 
   06.080.00 

      

4. Druh tlumení:    06.005.00 
 (můžete volit mezi druhy tlumení 0, 1, 2, 3)   06.081.00 
      

5. Síla (80 - 700 N):    06.081.00 
      

 
Kulový kloub KG  

 

Kulový kloub KG  
6. Délka při zajeté poloze (= délka při vyjeté poloze - 

zdvih): 
   06.082.00 

     

 
7. Délka (při vyjeté poloze - celková 

délka): 
   06.082.00 

 (min. 2 x zdvih + 45 mm + rozměr D připojovacích dílů + rozměr 
dodatečného vybavení) 
 

  
 

 
Kloub. hlavice GK 

 

 
Kloub. hlavice GK 

8. Přípojka na pístnici (zkratka viz 
výkresy): 

   06.059.00 
         

9. Přípojka na válci (zkratka viz 
výkresy): 

   06.059.00 
      

10. Dodatečné vybavení:  olejová komora (4) (+ 15 mm)  06.010.00 
      

   ventil (5)  06.010.00 
      

   ochranná trubka (6) (+ 5 mm)  06.011.00 
      

Přesné rozměrové výkresy výše uvedených 
přípojek jakož i dalších připojovacích dílů 
naleznete na straně 06.059.00 a násl. 
 
Druhy tlumení pro konstrukční řadu 8-19 
0 = bez tlumení 
1 = když je pístnice vyjetá 
2 = když je pístnice zajetá 
3 = když je pístnice zajetá/vyjetá 

 Zvláštní údaje: 
 

    

 



  
  Tlačné plynové pružiny 
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Tlačné plynové pružiny konstrukční řady D 10-23 
síla 100 N - 1200 N 

 
 
 

 

Plynové pružiny s průměrem pístnice 10 mm a průměrem válce 23 mm jsou 
pružinami středního dosahu, které nabízejí rozmanité možnosti použití. Mohou 
se dodávat se silami až 1200 N. Připojovací rozměry jsou stejné jako  
u konstrukční řady D 8-19. Pro obě tyto konstrukční řady Vám nabízíme celou řadu 
montážního příslušenství (k tomu viz strana 06.063.00 a násl.). 
 

Plynové pružiny D 10-23 se vedle strojírenství používají hojně i ve stavebnictví 
(např. v zařízeních pro odvádění kouře a tepla). 
 

Přípojky plynových pružin Určení správné plynové pružiny konstrukční řady D 10-23 

na pístnici   na válci 

 
Závitový čep GZ 

 

 
Závitový čep GZ 

 

Pomocí následující tabulky můžete velice snadno určit potřebnou plynovou 
pružinu, pokud znáte požadovaný zdvih a připojovací díly. 
 

Jestliže potřebujete mít u plynové pružiny nejenom závitový čep na každé straně, 
nýbrž i např. očko na pístnici nebo na obou stranách, pak k celkové délce 
připočítejte rozměr D uvedený ve vedlejším výkresu připojovacího dílu. To samé 
platí pro dodatečné vybavení. 

 

 
Očko A 

  
Očko A 

 
Vidlička G 

 

 
Vidlička G 

 

 
 

 
Hub = Zdvih     (bei GZ-GZ) = (u GZ-GZ) 
Länge ausgefahren = Délka (při vyjeté poloze) 
 
 

    
Typ D 

 Více  
na straně 

      

1. Průměr pístnice:  10 mm  06.080.00 
      

2. Průměr válce:  23 mm  06.080.00 
      

 
Úhlový kloub WG 

 
Úhlový kloub WG 3. Zdvih (40 - 700 

mm): 
   06.080.00 

      

4. Druh tlumení:    06.005.00 
 (můžete volit mezi druhy tlumení 0, 1, 2, 3)   06.081.00 
      

5. Síla (100 - 1200 N):    06.081.00 
      

 
Kulový kloub KG  

 

Kulový kloub KG  
6. Délka při zajeté poloze (= délka při vyjeté poloze - 

zdvih): 
   06.082.00 

     

 
7. Délka (při vyjeté poloze - celková 

délka): 
   06.082.00 

 (min. 2 x zdvih + 45 mm + rozměr D připojovacích dílů + rozměr 
dodatečného vybavení) 
 

  
 

 
Kloub. hlavice GK 

 

 
Kloub. hlavice GK 

8. Přípojka na pístnici (zkratka viz 
výkresy): 

   06.059.00 
         

9. Přípojka na válci (zkratka viz 
výkresy): 

   06.059.00 
      

10. Dodatečné vybavení:  olejová komora (4) (+ 15 mm)  06.010.00 
      

   ventil (5)  06.010.00 
      

   ochranná trubka (6) (+ 5 mm)  06.011.00 
      

   Odtlačná pružina (7) (+ 30 mm)  06.012.00 
      

Přesné rozměrové výkresy výše uvedených 
přípojek jakož i dalších připojovacích dílů 
naleznete na straně 06.059.00 a násl. 
 
Druhy tlumení pro konstrukční řadu 8-19 
0 = bez tlumení 
1 = když je pístnice vyjetá 
2 = když je pístnice zajetá 
3 = když je pístnice zajetá/vyjetá   

 
Zvláštní 
údaje: 

    

 



  

Tlačné plynové pružiny   
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Tlačné plynové pružiny konstrukční řady D 14-28 
síla 150 N - 2500 N 

 
 

 

Plynové pružiny s průměrem pístnice 14 mm a průměrem válce 28 mm nabízejí  
i přes své ještě stále relativně malé rozměry více jak dvojnásobné tlačné síly 
oproti řadě 10-23. Délky zdvihu jsou až 1600 mm. U těchto délek zdvihu se však 
již musí nainstalovat vedení, protože jinak se pístnice vychýlí. Montážní 
příslušenství pro plynové pružiny D 14-28 najdete na straně 06.065.00 a násl. 
 

Plynové pružiny D 14-28 se používají mimo jiné u těžkých střešních oken  
a strojních krytů, poklopů v podlaze, sportovního nářadí (např. basketbalových 
košů). 
 

Přípojky plynových pružin Určení správné plynové pružiny konstrukční řady D 14-28 

na pístnici   na válci 

 
Závitový čep GZ 

 

 
Závitový čep GZ 

 

Pomocí následující tabulky můžete velice snadno určit potřebnou plynovou 
pružinu, pokud znáte požadovaný zdvih a připojovací díly. 
 

Jestliže potřebujete mít u plynové pružiny nejenom závitový čep na každé straně, 
nýbrž i např. očko na pístnici nebo na obou stranách, pak k celkové délce 
připočítejte rozměr D uvedený ve vedlejším výkresu připojovacího dílu. To samé 
platí pro dodatečné vybavení. 

 

 
Očko A 

 
 

Očko A 

 
Vidlička G 

 

 
Vidlička G 

 

 
 

 
Hub = Zdvih     (bei GZ-GZ) = (u GZ-GZ) 
Länge ausgefahren = Délka (při vyjeté poloze) 
 

 

    
Typ D 

 Více  
na straně 

      

1. Průměr pístnice:  14 mm  06.080.00 
      

2. Průměr válce:  28 mm  06.080.00 
       

Úhlový kloub WG 
 

Úhlový kloub WG 3. Zdvih (50 - 700 
mm): 

   06.080.00 
      

4. Druh tlumení:    06.005.00 
 (můžete volit mezi druhy tlumení 0, 1, 2, 3)   06.081.00 
      

5. Síla (150 - 2500 N):    06.081.00 
       

Kulový kloub KG  

 

Kulový kloub KG  

6. Délka při zajeté poloze (= délka při vyjeté poloze - 
zdvih): 

   06.082.00 
     

 
7. Délka (při vyjeté poloze - celková 

délka): 
   06.082.00 

 (min. 2 x zdvih + 46 mm + rozměr D připojovacích dílů + rozměr 
dodatečného vybavení) 
 

  
 

 
Kloub. hlavice GK 

 

 
Kloub. hlavice GK 

8. Přípojka na pístnici (zkratka viz 
výkresy): 

   06.059.00 
         

9. Přípojka na válci (zkratka viz 
výkresy): 

   06.059.00 
      

10. Dodatečné vybavení:  olejová komora (4) (+ 15 mm)  06.010.00 
      

   ventil (5)  06.010.00 
      

   ochranná trubka (6) (+ 5 mm)  06.011.00 
      

      

Přesné rozměrové výkresy výše uvedených 
přípojek naleznete na straně 06.059.00 a 
násl. 
 
Druhy tlumení pro konstrukční řadu 14-28 
0 = bez tlumení 
1 = když je pístnice vyjetá 
2 = když je pístnice zajetá 
3 = když je pístnice zajetá/vyjetá 

 Zvláštní údaje:     

 



  
  Tlačné plynové pružiny 
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Tlačné plynové pružiny konstrukční řady D 20-40 
síla 300 N - 5000 N 

 
 

 

Plynové pružiny s průměrem pístnice 20 mm a průměrem válce 40 mm jsou 
největší konstrukční řadou, která při velice vysoké síle až 5000 N nabízí stále 
ještě kompletní pestrost přípojek jakož i dodatečného vybavení. 
 

Plynové pružiny D 20-40 se používají například u velice těžkých, pojezdových 
roštů v podlaze. 
 

Přípojky plynových pružin Určení správné plynové pružiny konstrukční řady D 20-40 

na pístnici   na válci 

 
Závitový čep GZ 

 

 
Závitový čep GZ 

 

Pomocí následující tabulky můžete velice snadno určit potřebnou plynovou 
pružinu, pokud znáte požadovaný zdvih a připojovací díly. 
 

Jestliže potřebujete mít u plynové pružiny nejenom závitový čep na každé straně, 
nýbrž i např. očko na pístnici nebo na obou stranách, pak k celkové délce 
připočítejte rozměr D uvedený ve vedlejším výkresu připojovacího dílu. To samé 
platí pro dodatečné vybavení. 

 

 
Očko A 

 
 

Očko A 

 
Vidlička G 

 

 
Vidlička G 

 

 
 

 
Hub = Zdvih     (bei GZ-GZ) = (u GZ-GZ) 
Länge ausgefahren = Délka (při vyjeté poloze) 
 

 

    
Typ D 

 Více  
na straně 

      

1. Průměr pístnice:  20 mm  06.080.00 
      

2. Průměr válce:  40 mm  06.080.00 
      

 
Úhlový kloub WG 

 
Úhlový kloub WG 3. Zdvih (50 - 600 

mm): 
   06.080.00 

      

4. Druh tlumení:    06.005.00 
 (můžete volit mezi druhy tlumení 0, 1, 2, 3)   06.081.00 
      

5. Síla (300 - 5000 N):    06.081.00 
       

Kulový kloub KG  

 

Kulový kloub KG  

6. Délka při zajeté poloze (= délka při vyjeté poloze - 
zdvih): 

   06.082.00 
     

 
7. Délka (při vyjeté poloze - celková 

délka): 
   06.082.00 

 (min. 2 x zdvih + 100 mm + rozměr D připojovacích dílů + rozměr 
dodatečného vybavení) 
 

  
 

 
Kloub. hlavice GK 

 

 
Kloub. hlavice GK 

8. Přípojka na pístnici (zkratka viz 
výkresy): 

   06.059.00 
         

9. Přípojka na válci (zkratka viz 
výkresy): 

   06.059.00 
      

10. Dodatečné vybavení:  olejová komora (4) (+ 15 mm)  06.010.00 
      

   ventil (5)  06.010.00 
      

   ochranná trubka (6) (+ 5 mm)  06.011.00 
      

      

Přesné rozměrové výkresy výše uvedených 
přípojek naleznete na straně 06.059.00 a 
násl. 
 
Druhy tlumení pro konstrukční řadu 20-40 
0 = bez tlumení 
1 = když je pístnice vyjetá 
2 = když je pístnice zajetá 
3 = když je pístnice zajetá/vyjetá 

  
Zvláštní údaje: 
 

    

 



  

Tlačné plynové pružiny   
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Tlačné plynové pružiny konstrukční řady D 25-55 
síla 500 N - 7500 N 

 
 
 

 

Plynové pružiny s průměrem pístnice 25 mm a průměrem válce 55 mm jsou 
druhou největší konstrukční řadou. S jejich pomocí můžete dosáhnout síly  
až 7 500 N. Všechny plynové pružiny konstrukční řady D 25-55 se dodávají 
standardně s ventilem. Nemusí se tak objednávat zvlášť. Kvůli svým vysokým 
silám se mohou připojovat pouze pomocí závitových čepů nebo vidliček. 
 

Na požádání dodáváme plynové pružiny D 25-55 i s bočním odstávajícím ventilem 
s vnějším závitem M10 x 1. Pomocí něho můžete odpouštět tlak i když je pružina 
již namontovaná. 
 

Plynové pružiny D 25-55 se používají v automobilovém průmyslu a při výrobě 
karosérií. 
 

Přípojky plynových pružin Určení správné plynové pružiny konstrukční řady D 25-55 

na pístnici   na válci 

 
Závitový čep GZ 

 

 
Závitový čep GZ 

 

Pomocí následující tabulky můžete velice snadno určit potřebnou plynovou 
pružinu, pokud znáte požadovaný zdvih a připojovací díly. 
 

Jestliže potřebujete mít u plynové pružiny nejenom závitový čep na každé straně, 
nýbrž i např. očko na pístnici nebo na obou stranách, pak k celkové délce 
připočítejte rozměr D uvedený ve vedlejším výkresu připojovacího dílu. To samé 
platí pro dodatečné vybavení. 

 

 
Vidlička G 

 
 

Vidlička G 
   

 

 
 

 
Hub = Zdvih     (bei GZ-GZ) = (u GZ-GZ) 
Länge ausgefahren = Délka (při vyjeté poloze) 
 
 

    

Typ D  Více  
na straně 

      

1. Průměr pístnice:  25 mm  06.080.00 
      

2. Průměr válce:  55 mm  06.080.00 
      

 

3. Zdvih (100 - 1000 
mm): 

   06.080.00 
       

 4. Druh tlumení:  1  06.005.00 

  (pouze druh tlumení 1 )   06.081.00 
       

 5. Síla (500 - 7500 N):    06.081.00 
       

 6. Délka při zajeté poloze (= délka při vyjeté poloze - 
zdvih): 

   06.082.00 
      

 
 7. Délka (při vyjeté poloze - celková 

délka): 
   06.082.00 

  (min. 2 x zdvih + 140 mm + rozměr D připojovacích 
dílů) 
 

   
 

 

 

 

8. Přípojka na pístnici (zkratka viz 
výkresy): 

   06.059.00 
         

9. Přípojka na válci (zkratka viz výkresy):    06.059.00 
      

10. Dodatečné vybavení:  bočně odstávající ventil  06.010.00 
Přesné rozměrové výkresy výše uvedených 
přípojek naleznete na straně 06.059.00 a 
násl.       

      ochranná trubka (6) (+ 5 mm)  06.010.00 

      
 Zvláštní údaje: 

 
    

Druhy tlumení pro konstrukční řadu 25-55 
1 = když je pístnice vyjetá 

      
 



  
  Tlačné plynové pružiny 
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Tlačné plynové pružiny konstrukční řady D 30-65 
síla 750 N – 10 000 N 

 
 
 

 

Plynové pružiny s průměrem pístnice 30 mm a průměrem válce 65 mm jsou 
největšími dodávanými plynovými pružinami. S jejich pomocí můžete 
dosáhnout síly až 10 000 N. Všechny plynové pružiny konstrukční řady D 30-65 se 
dodávají standardně s ventilem. Nemusí se tak objednávat zvlášť. Kvůli svým 
vysokým silám se mohou připojovat pouze pomocí závitových čepů nebo vidliček. 
 

Na požádání dodáváme plynové pružiny D 30-65 i s bočním odstávajícím ventilem 
s vnějším závitem M10 x 1. Pomocí něho můžete odpouštět tlak i když je pružina 
již namontovaná. 
 

Plynové pružiny D 30-65 se používají mimo jiné v těžební technice  
a automobilovém průmyslu. 
 

Přípojky plynových pružin Určení správné plynové pružiny konstrukční řady D 30-65 

na pístnici   na válci 
 

 
Závitový čep GZ 

  

 
Závitový čep GZ 

 

Pomocí následující tabulky můžete velice snadno určit potřebnou plynovou 
pružinu, pokud znáte požadovaný zdvih a připojovací díly. 
 

Jestliže potřebujete mít u plynové pružiny nejenom závitový čep na každé straně, 
nýbrž i např. očko na pístnici nebo na obou stranách, pak k celkové délce 
připočítejte rozměr D uvedený ve vedlejším výkresu připojovacího dílu. To samé 
platí pro dodatečné vybavení. 

 

 
Vidlička G 

 
 

Vidlička G 
   

 

 
 

 
Hub = Zdvih     (bei GZ-GZ) = (u GZ-GZ) 
Länge ausgefahren = Délka (při vyjeté poloze) 
 

 

    
Typ D 

 Více  
na straně 

      

1. Průměr pístnice:  30 mm  06.080.00 
      

2. Průměr válce:  65 mm  06.080.00 
      

 

3. Zdvih (100 - 1000 mm):    06.080.00 
       

 4. Druh tlumení:  1  06.005.00 

  (pouze druh tlumení 1 )   06.081.00 
       

 5. Síla (750 - 10000 N):    06.081.00 
       

 6. Délka při zajeté poloze (= délka při vyjeté poloze - 
zdvih): 

   06.082.00 
      

 
 7. Délka (při vyjeté poloze - celková 

délka): 
   06.082.00 

  (min. 2 x zdvih + 160 mm + rozměr D připojovacích dílů) 
 

   
 

 

 

 

8. Přípojka na pístnici (zkratka viz 
výkresy): 

   06.059.00 
         

9. Přípojka na válci (zkratka viz 
výkresy): 

   06.059.00 
      

10. Dodatečné vybavení:  bočně odstávající ventil  06.010.00 
      

   ochranná trubka (6) (+ 5 mm)  06.010.00 
      
 Zvláštní údaje: 

 
    

Přesné rozměrové výkresy výše uvedených 
přípojek naleznete na straně 06.059.00 a 
násl. 
 
 
Druhy tlumení pro konstrukční řadu 30-65 
1 = když je pístnice vyjetá 

      
 



  

Tlačné plynové pružiny   
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Plynové pružiny s dělicím pístem 

 

Většina tlačných plynových pružin 
zpravidla využívá tlumení při vyjeté 
pístnici, aby se šetřily závěsy.  
V některých případech to je však 
nedostačující. Pro tyto případy nabízí 
firma DICTATOR tlačnou plynovou 
pružinu s dělicím pístem. Toto 
řešení umožňuje rovnoměrnou, 
pomalou rychlost při vyjíždění 
pístnice a kromě toho velice rychle 
redukuje rychlost vyjíždění. 
 

Tlačné plynové pružiny s dělicím 
pístem se dodávají ve třech 
konstrukčních řadách. Podle Vašich 
potřeb Vám vyrobíme plynovou 
pružinu na míru - a to i jako jediný 
exemplář či v počtu jen několika 
kusů. Ve své objednávce nám vedle 
běžných údajů (jako u tlačných 
plynových pružin) ještě uvedete,  
v jakém okamžiku má pístnice vyjet. 
 

Příklady použití tlačných 
plynových pružin s dělicím pístem: 
skleněné klapky, okna, citlivé 
medicínské přístroje atd. 

 

 
 

Průměr pístnice  8, 10, 14 mm 
Průměr válce  19, 23, 28 mm 
Tlačné síly  80 N - 2500 N 
Délky zdvihu  100 mm - 300 mm 
Rychlost vyjíždění  min. 0,02 m/s 
Teplotní rozsah  -10 °C až +80 °C 
Plyn  plynný dusík (N), (nehořlavý!) 

Technické údaje 

Maximální počet zdvihů  6 zdvihů za minutu 
 



Plynové pružiny  

s dělicím pístem   
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Přehled plynových pružin s dělicím pístem 

 
 

 

Průmyslové tlačné plynové pružiny DICTATOR se zpravidla vyrábějí podle Vašich 
požadavků. Následující tabulka obsahuje stručný přehled o výrobních možnostech 
tlačných plynových pružin s dělicím pístem. 
 

Vedle toho najdete na této stránce informace o možném „dodatečném vybavení“ 
pro tlačné plynové pružiny s dělicím pístem. K jednotlivým řadám pružin najdete na 
následujících stránkách další podrobnější informace, které Vám pomohou při 
výběru té správné plynové pružiny. Nebo si nechte od nás poradit! 

Technické údaje Ø pístnice  8 10 14 

 Ø těleso válce  19 23 28 

 Zdvih H min. (mm)  100 100 100 

 Zdvih H max. (mm)  300 300 300 

 Druhy tlumení  1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 

 Síla min.  80 N 100 N 250 N 

 Síla max.  700 N 1200 N 2500 N 

 L zajet. (GZ-GZ)*  L vyjet. – H L vyjet. – H L vyjet. – H 

 L vyjet. (GZ-GZ)*  3 x H + 60 3 x H + 60 3 x H + 60 

 Rychlost vyjíždění min.  0,02 m/s 0,02 m/s 0,02 m/s 

 Přípojky  GZ, A, G GZ, A, G GZ, A, G 

  WG, KG, GL WG, KG, GL WG, KG, GL 

 Ochranná trubka (6) *  L + 5 L + 5 L + 5 

 * Všechny rozměry (délky) v mm 
[příklad: typ 8-19; zdvih 100; délka vyjet. = 3 x 100 + 60 = 360 mm] 

  
 
 
 

Dodatečné vybavení Pokud bude plynová pružina pracovat ve špinavém prostředí nebo pokud zde bude 
existovat nebezpečí mechanického poškození, pak si objednejte plynovou pružinu  
s ochrannou trubkou. Ochranná trubka je vedena přes válec a pístnici a brání tak 
poškozené pístnice. V případě potřeby lze plynovou pružinu dokonce dodat se 
dvěma ochrannými trubkami. Ochranná trubka má kód 6 (celková délka se pro 
každou ochranou trubku zvýší o 5 mm) (viz také strana 06.011.00). 



 Plynové pružiny 
  s dělicím pístem 
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Tlačné plynové pružiny s dělicím pístem 
konstrukční řada DT 8-19 a DT 10-23, síla 80 N - 1200 N 

 
 
 

 

Plynové pružiny s dělicím pístem konstrukční řady DT 8-19 a DT 10-23 se od sebe 
liší pouze průměrem pístnice a válce jakož i rozsahem síly. Rozměry možných 
přípojek jsou až na očko na válci identické. Ve srovnání s normálními tlačnými 
plynovými pružinami s těmito průměry je válec podstatně delší (viz také strana 
06.006.00). Montážní příslušenství pro plynové pružiny s dělicí pístem 
konstrukční řady DT 8-19 a DT 10-23 najdete na straně 06.063.00 a násl. 
 

Plynové pružiny s dělicím pístem DT 8-19 a DT 10-23 se používají například  
v zařízeních pro odvádění kouře a tepla. 
 

Přípojky plynových pružin Určení správné plynové pružiny s dělicím pístem 
konstrukční řada DT 8-19 a DT 10-23 

na pístnici   na válci 

 
Závitový čep GZ 

 

 
Závitový čep GZ 

 

Pomocí následující tabulky můžete velice snadno určit potřebnou plynovou 
pružinu, pokud znáte požadovaný zdvih a připojovací díly. 
 

Jestliže potřebujete mít u plynové pružiny nejenom závitový čep na každé straně, 
nýbrž i např. očko na pístnici, pak k celkové délce připočítejte rozměr D uvedený 
ve vedlejším výkresu připojovacího dílu. To samé platí pro dodatečné vybavení. 
 

 

 
Očko A 

 
 

Očko A 

 
Vidlička G 

 

 
Vidlička G 

 
 

 
Hub = Zdvih     (bei GZ-GZ) = (u GZ-GZ) 
Länge ausgefahren = Délka (při vyjeté poloze) 
 

 

    
Typ DT 

 Více  
na straně 

      

1. Průměr pístnice (8 nebo 10 
mm): 

   06.080.00 
      

2. Průměr válce (19 nebo 23 
mm): 

   06.080.00 
      

 
Úhlový kloub WG  

Úhlový kloub WG 

3. Zdvih (100 - 300 mm):    06.080.00 
      

4. Druh tlumení (1, 2, 3):    06.005.00 
06.081.00 

      

5. Rychlost vyjíždění (m/s):    06.006.00 
      

 
Kulový kloub KG 

 
Kulový kloub KG 6. Síla (DT 8-19: 80 - 700 N/ DT 10-23: 100 - 1200 

N): 
   06.081.00 

      

7. Délka při zajeté poloze (= délka při vyjeté poloze - 
zdvih): 

   06.082.00 
      

8. Délka (při vyjeté poloze - celková 
délka): 

   06.082.00 
 

Kloub. hlavice GK 

 

 
Kloub. hlavice GK  

(min. 3 x zdvih + 60 mm + rozměr D připojovacích dílů + 
rozměr dodatečného vybavení) 
 
 

    

9. Přípojka na pístnici (zkratka viz 
výkresy): 

   06.059.00 
      

10. Přípojka na válci (zkratka viz 
výkresy): 

   06.059.00 
      

11. Dodatečné vybavení:  ochranná trubka (6) (+ 5 mm)  06.011.00 

Přesné rozměrové výkresy výše 
uvedených přípojek jakož i dalších 
připojovacích dílů naleznete na straně 
06.059.00 a násl. 

      

       
Druhy tlumení 
1 = když je pístnice vyjetá 
2 = když je pístnice zajetá 
3 = když je pístnice zajetá/vyjetá 

  
 
Zvláštní údaje: 
 

    



Plynové pružiny  
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Tlačné plynové pružiny s dělicím pístem  
konstrukční řady DT 14-28 
síla 250 N - 2500 N 

 
 
 

 

Plynové pružiny s průměrem pístnice 14 mm a průměrem válce 28 mm nabízejí  
i přes své ještě stále relativně malé rozměry více jak dvojnásobné tlačné síly 
oproti řadě DT 10-23. 
 

Montážní příslušenství pro plynové pružiny s dělicí pístem konstrukční řady DT 
14-28 najdete na straně 06.065.00 a násl. 
 

Plynové pružiny DT 14-28 se používají například u řízených strojních prvků, 
otočných a shrnovacích dveří. 
 

Přípojky plynových pružin Určení správné plynové pružiny s dělicím pístem 
konstrukční řada DT 14-28 

na pístnici   na válci 

 
Závitový čep GZ 

 

 
Závitový čep GZ 

 

Pomocí následující tabulky můžete velice snadno určit potřebnou plynovou 
pružinu, pokud znáte požadovaný zdvih a připojovací díly. 
 

Jestliže potřebujete mít u plynové pružiny nejenom závitový čep na každé straně, 
nýbrž i např. očko na pístnici nebo na obou stranách, pak k celkové délce 
připočítejte rozměr D uvedený ve vedlejším výkresu připojovacího dílu. To samé 
platí pro dodatečné vybavení. 
 

 

 
Očko A 

 
 

Očko A 

 
Vidlička G 

 

 
Vidlička G 

 
 

 
Hub = Zdvih     (bei GZ-GZ) = (u GZ-GZ) 
Länge ausgefahren = Délka (při vyjeté poloze) 
 

 

    
Typ DT 

 Více  
na straně 

      

1. Průměr pístnice:  14 mm  06.080.00 
      

2. Průměr válce:  28 mm  06.080.00 
      

 
Úhlový kloub WG 

 
Úhlový kloub WG 

3. Zdvih (100 - 300 mm):    06.080.00 
      

4. Druh tlumení (1, 2, 3):    06.005.00 
06.081.00 

      

5. Rychlost vyjíždění (m/s):    06.006.00 
       

Kulový kloub KG 
 

Kulový kloub KG 
6. Síla (250 - 2500 N):    06.081.00 

      

7. Délka při zajeté poloze (= délka při vyjeté poloze - 
zdvih): 

   06.082.00 
      

8. Délka (při vyjeté poloze - celková 
délka): 

   06.082.00  
Kloub. hlavice GK 

 

 
Kloub. hlavice GK  

(min. 3 x zdvih + 60 mm + rozměr D připojovacích dílů + 
rozměr dodatečného vybavení) 
 
 

    

9. Přípojka na pístnici (zkratka viz výkresy):    06.059.00 
      

10. Přípojka na válci (zkratka viz výkresy):    06.059.00 
      

11. Dodatečné vybavení:  ochranná trubka (6) (+ 5 mm)  06.011.00 

Přesné rozměrové výkresy výše 
uvedených přípojek jakož i dalších 
připojovacích dílů naleznete na straně 
06.059.00 a násl.       

       
Druhy tlumení 
1 = když je pístnice vyjetá 
2 = když je pístnice zajetá 
3 = když je pístnice zajetá/vyjetá 

  
 
Zvláštní údaje: 
 

    

 



  
  Tažné plynové pružiny 
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Tažné plynové pružiny 

 

Tažné plynové pružiny DICTATOR 
představují řešení Vašeho problému, 
pokud z prostorových důvodů 
nemůžete použít normální tlačnou 
plynovou pružinu. Jejich princip 
fungování je přesně opačný než  
u plynových tlačných pružin,  
tzn. tlakem plynu ve válci dochází  
k zajíždění pístnice dovnitř. 
 

Tažné plynové pružiny zatahují nebo 
vytahují klapky, okna, poklopy - podle 
toho, jak se tažná plynová pružina 
namontuje. Příklad použití na 
vedlejším obrázku ukazuje, jak tažná 
plynová pružina neustále zvedá oj 
vysokozdvižného vozíku do 
vodorovné polohy. 
 

Stejně jako tlačné plynové pružiny 
vyrábíme i tažné plynové pružiny 
podle Vašich potřeb na míru  
- a to i jako jediný exemplář či  
v počtu jen několika kusů. 
 

Tažné plynové pružiny se liší vedle 
svého odlišného principu fungování 
od normálních tlačných plynových 
pružin na první pohled tím, že při 
stejném průměru pístnice mají větší 
průměr válce a jsou delší. 

 

 
 

Průměr pístnice  6, 10, 28 mm 
Průměr válce  19, 28, 40 mm 
Tažné síly  30 N – 5 000 N 
Délky zdvihu  10 mm - 600 mm 
Teplotní rozsah  -10 °C (se speciálním olejem -30 °C) až +80 °C 
Změna tlaku  na 1°C + nebo –: 0,37 % (první plnění cca při 18° - 20 °C) 
Plyn  plynný dusík (N), (nehořlavý!) 

Technické údaje 

Maximální počet zdvihů 6 zdvihů za minutu 



  

Tažné plynové pružiny   
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Přehled konstrukční řad tažných plynových pružin 

 
 

 

Tažné plynové pružiny DICTATOR vyrobíme podle Vašich požadavků. Následující 
tabulka obsahuje stručný přehled o výrobních možnostech tažných plynových 
pružin. 
 

Vedle toho najdete na této stránce informace o možném dodatečném vybavení pro 
tažné plynové pružiny. K jednotlivým řadám pružin najdete na následujících 
stránkách další podrobnější informace, které Vám pomohou při výběru té správné 
plynové pružiny. Nebo  si nechte od nás poradit! 
 
 
 
 
Ø pístnice  6  10  10  28 

Ø těleso válce  19  28  40  40 

Zdvih H min. (mm)  30  10  10  50 

Zdvih H max. (mm)  300  600  590  700 

Druhy tlumení  0  0, 1, 2, 3  0  0 

Síla min.  30 N  150 N  200 N  500 N 

Síla max.  330 N  1200 N  2000 N  5000 N 

L zajet. (GZ-GZ)*  Lvyjet.–Zdvih  Lvyjet.–Zdvih  Lvyjet.–Zdvih  Lvyjet.–Zdvih 

L vyjet. (GZ-GZ)*  2 x H + 100  3 x H + 65  2 x H + 150  2,5 x H + 125 

Přípojky  GZ, A, G  GZ, A, G  GZ, A, G  GZ, A, G 

 WG, GL  WG, GL  WG, GL  WG, GL 

Olejová komora (4) *  L +20  L + 30  L + 20  ne 

Ventil (5)  standardně  ano  standardně  standardně 

Ochranná trubka (6) *  L + 5  L + 5  L + 5  L + 5 
* Všechny rozměry (délky) v mm 

[příklad: typ 10-28; zdvih 50; délka vyjet. = 3 x 50 + 65 = 215 mm] 

Technické údaje 

 
Upozornění: Uvedený pevný rozměr, který je potřeba pro výpočet celkové délky, je 
navržen pro standardní progresivitu 30 - 40 %. Pokud může být progresivita vyšší, 
může se rozměr zredukovat a plynová pružina se zkrátí. 
 

Dodatečné vybavení U tažné plynové pružiny by měla pístnice ukazovat v ideálním případě kolmo 
nahoru. Pokud to není možné, objednejte si plynovou pružinu s olejovou komorou. 
(POZOR: Dodržte maximální tlak olejové komory!). Olejová komora chrání těsnění 
před zpuchřením, neboť je stále ponořeno v oleji. Olejová komora má kód 4 
(celková délka se zvýší o 20 resp. 30 mm) (k tomu viz také strana 06.010.00). 
 

Téměř všechny tažné plynové pružiny se dodávají sériově s ventilem na pístnici 
(Výjimkou je konstrukční řada Z 10-28: zde se ventil musí objednat zvlášť). Pomocí 
ventilu můžete odpouštět tlak přímo na místě tak dlouho, dokud nedosáhnete 
požadované síly. Pokud byste odpustili příliš mnoho tlaku, můžeme Vám plynovou 
pružinu opět naplnit. Ventil Vám tak šetří náklady i čas. Ventil konstrukční řady 
Z10-28 má kód 5 (k tomu viz také strana 06.010.00). 
 

Pokud bude plynová pružina pracovat ve špinavém prostředí nebo pokud zde bude 
existovat nebezpečí mechanického poškození, pak si objednejte plynovou pružinu  
s ochrannou trubkou. Ochranná trubka je vedena přes válec a pístnici a brání tak 
poškozené pístnice. V případě potřeby lze plynovou pružinu dokonce dodat se 
dvěma ochrannými trubkami. Ochranná trubka má kód 6 (celková délka se zvýší  
o 5 mm) (k tomu viz také strana 06.011.00). 



  
  Tažné plynové pružiny 
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Tažné plynové pružiny konstrukční řady Z 6-19 
síla 30 N - 330 N 

 
 
 

 

Nejmenší tažné plynové pružiny se vyrábějí s pístem ø 6 mm a válcem ø 19 mm. 
Pozor! Tažná plynová pružina by oproti tlačné plynové pružině měla být 
namontována pístnicí nahoru. 
 

Tažné plynové pružiny konstrukční řady Z 6-19 se dodávají sériově s ventilem na 
pístnici. 
 

Očko na válci je u tažných plynových pružin Z 6-19 našroubováno. Jako přípojky 
se obecně používají prvky konstrukční řady 6-15 (viz Přípojky na straně 06.059.00 
a násl.). 
 

Přípojky tažných  
plynových pružin 

Určení správné tažné plynové pružiny  
konstrukční řady Z 6-19 

na pístnici   na válci 

 
Závitový čep GZ 

 

 
Závitový čep GZ 

 

Pomocí následující tabulky můžete velice snadno určit potřebnou tažnou plynovou 
pružinu, pokud znáte požadovaný zdvih a připojovací díly. 
 

Jestliže potřebujete mít u tažné plynové pružiny nejenom závitový čep na každé 
straně, nýbrž i např. očko na pístnici nebo na obou stranách, pak k celkové délce 
připočítejte rozměr D uvedený ve výkresu připojovacího dílu. To samé platí pro 
dodatečné vybavení. 

 

 
Očko A 

 
 

Očko A 

 
Vidlička G 

 

 
Vidlička G 

 

 

 
Hub = Zdvih     (bei GZ-GZ) = (u GZ-GZ) 
Länge ausgefahren = Délka (při vyjeté poloze) 
 
 

    
Typ Z 

 Více  
na straně 

      

1. Průměr pístnice:  6 mm  06.080.00 
      

2. Průměr válce:  19 mm  06.080.00 
      

 
Úhlový kloub WG 

 
Úhlový kloub WG 3. Zdvih (30 - 300 mm):    06.080.00 

      

4. Druh tlumení:  0  06.005.00 
06.081.00 

      

5. Síla (30 - 330 N):    06.081.00 
       

Kloub. hlavice GK 
 

Kloub. hlavice GK 6. Délka při zajeté poloze (= délka při vyjeté poloze - 
zdvih): 

   06.081.00 
      

7. Délka (při vyjeté poloze - celková 
délka): 

   06.082.00 
 

(min. 2 x zdvih + 100 mm + rozměr D připojovacích dílů + 
rozměr dodatečného vybavení) 
 

    

8. Přípojka na pístnici (zkratka viz 
výkresy): 

  

 06.082.00 

 

 

 

      

9. Přípojka na válci (zkratka viz 
výkresy): 

   06.059.00 
      

10. Dodatečné 
vybavení: 

 olejová komora* (4) (celková délka + 20 mm)  06.010.00 
      

   ochranná trubka (6) (+ 5 mm)  06.011.00 

 
Přesné rozměrové výkresy výše 
uvedených přípojek naleznete na straně 
06.059.00 a násl. 

      

   * Olejová komora pouze do maximální síly 200 N    
 
Druhy tlumení Z 6-19 
0 = bez tlumení 

  
 
Zvláštní údaje: 
 
 

    



  

Tažné plynové pružiny   
 

 
 

Strana 06.036.00 

 
© DICTATOR TECHNIK GMBH • Gutenbergstr. 9 • D - 86356 Neusäß • Německo 
Tel. (0821)24673 - 0 • Fax (0821) 24673 - 90 • E-mail info@dictator.de • 1050 

 

 

 
Tažné plynové pružiny konstrukční řady Z 10-28 
síla 150 N - 1200 N 

 

 

Většina tažných plynových pružin se vyrábí s pístem ø 10 mm a válcem ø 28 mm. 
Pozor! Tažná plynová pružina by oproti tlačné plynové pružině měla být 
namontována obecně pístnicí nahoru. 
 

Pokud si objednáte tažnou plynovou pružinu s přípojkou A-A, pak dostanete 
pružinu, která bude mít na válci očko konstrukční řady 14-28. Jako 
našroubovatelné přípojky se obecně používají prvky konstrukční řady 10-23 (viz 
Přípojky na straně 06.059.00 a násl.). 
 

Na požádání můžeme vyrobit tažné plynové pružiny řady Z 10-28 i s kratší 
celkovou délkou. V rámci dodatečného vybavení lze dodat i ventil. 
 

Přípojky tažných  
plynových pružin 
na pístnici   na válci 

 
Závitový čep GZ 

 

 
Závitový čep GZ 

Určení správné tažné plynové pružiny  
konstrukční řady Z 10-28 
 

Pomocí následující tabulky můžete velice snadno určit potřebnou tažnou plynovou 
pružinu, pokud znáte požadovaný zdvih a připojovací díly. 
 

Jestliže potřebujete mít u tažné plynové pružiny nejenom závitový čep na každé 
straně, nýbrž i např. očko na pístnici nebo na obou stranách, pak k celkové délce 
připočítejte rozměr D uvedený ve výkresu připojovacího dílu. To samé platí pro 
dodatečné vybavení. 

 

 
Očko A 

 
 

Očko A 

 
Vidlička G 

 

 
Vidlička G 

 

 
 

 
Hub = Zdvih     (bei GZ-GZ) = (u GZ-GZ) 
Länge ausgefahren = Délka (při vyjeté poloze) 
 
 

    

Typ Z  Více  
na straně 

      

1. Průměr pístnice:  10 mm  06.080.00 
      

2. Průměr válce:  28 mm  06.080.00 
       

Úhlový kloub WG 
 

Úhlový kloub WG 3. Zdvih (10 - 600 
mm): 

   06.080.00 
      

4. Druh tlumení:    06.005.00 
 (můžete volit mezi druhy tlumení 0, 1, 2, 3)   06.081.00 
      

5. Síla (150 - 1200 N):    06.081.00 
 

(Maximální síla v olejové komoře: 600 N) 
 

    

 
Kloub. hlavice GK 

 
Kloub. hlavice GK 

6. Délka při zajeté poloze (= délka při vyjeté poloze - 
zdvih): 

   06.082.00 
      

7. Délka (při vyjeté poloze - celková 
délka): 

   06.082.00 

 (min. 3 x zdvih + 65 mm + rozměr D připojovacích dílů + rozměr 
dodatečného vybavení) 
 

  
 

 

 

 

8. Přípojka na pístnici (zkratka viz 
výkresy): 

   06.059.00 
         

9. Přípojka na válci (zkratka viz 
výkresy): 

   06.059.00 
      

10. Dodatečné 
vybavení: 

 olejová komora (4) (celková délka + 30 mm)  06.010.00 
      

   ventil na pístnici (5)  06.010.00 
      

   ochranná trubka (6) (celková délka + 5 mm)  06.011.00 
      

  
Tažná plynová pružina ve standardním provedení pro vysokozdvižný vozík 
Steinbock 

Přesné rozměrové výkresy výše uvedených 
přípojek jakož i dalších připojovacích dílů 
naleznete na straně 06.059.00 a násl. 
 
Druhy tlumení Z 10-28 
0 = bez tlumení 
1 = když je pístnice vyjetá 
2 = když je pístnice zajetá 

(obvyklý způsob tlumení!) 
3 = když je pístnice zajetá/vyjetá 

 Z10-28-80-2/800N-250-350-GZ10--GZ10-4 obj. č. 10280080Z-0001471 

 

Závit M8 
Závit M8 



  
  Tažné plynové pružiny 
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Tažné plynové pružiny konstrukční řady Z 10-40 
síla 200 N - 2000 N 

 
 

 

Pro síly 200 - 2 000 N dodáváme tažné plynové pružiny s pístnicí ø 10 mm  
a válcem ø 40 mm. Pozor! Tažná plynová pružina by oproti tlačné plynové pružině 
měla být namontována obecně pístnicí nahoru. 
 

Tažné plynové pružiny konstrukční řady Z 10-40 se dodávají sériově s ventilem 
na pístnici. 
 

U tažných plynových pružin konstrukční řady Z 10-40 je na pístnici závitový 
adaptér. Přípojky konstrukční řady 20-40 se proto obecně používají jak na pístnici 
tak i na válci. 
 

Přípojky tažných  
plynových pružin 
na pístnici   na válci 

 
Závitový čep GZ 

 

 
Závitový čep GZ 

 
Určení správné tažné plynové pružiny  
konstrukční řady Z 10-40 
 

 
Pomocí následující tabulky můžete velice snadno určit potřebnou tažnou plynovou 
pružinu, pokud znáte požadovaný zdvih a připojovací díly. 
 

Jestliže potřebujete mít u tažné plynové pružiny nejenom závitový čep na každé 
straně, nýbrž i např. očko na pístnici nebo na obou stranách, pak k celkové délce 
připočítejte rozměr D uvedený ve výkresu připojovacího dílu. To samé platí pro 
dodatečné vybavení. 

 

 
Očko A 

 
 

Očko A 

 
Vidlička G 

 

 
Vidlička G 

 

 
 

 
 
Hub = Zdvih     (bei GZ-GZ) = (u GZ-GZ) 
Länge ausgefahren = Délka (při vyjeté poloze) 
 
 

    
Typ Z 

 Více  
na straně 

      

1. Průměr pístnice:  10 mm  06.080.00 
      

2. Průměr válce:  40 mm  06.080.00 
      

 
Úhlový kloub WG 

 
Úhlový kloub WG 3. Zdvih (10 - 590 

mm): 
   06.080.00 

      

4. Druh tlumení:  0  06.005.00 
    06.081.00 
      

5. Síla (200 - 2000 N):    06.081.00 
      

 
Kloub. hlavice GK 

 
Kloub. hlavice GK 

6. Délka při zajeté poloze (= délka při vyjeté poloze - 
zdvih): 

   06.082.00 
     

 
7. Délka (při vyjeté poloze - celková 

délka): 
   06.082.00 

 (min. 2 x zdvih + 150 mm + rozměr D připojovacích dílů + rozměr 
dodatečného vybavení) 
 

  
 

 

 

 

8. Přípojka na pístnici (zkratka viz 
výkresy): 

   06.059.00 
         

9. Přípojka na válci (zkratka viz 
výkresy): 

   06.059.00 
      

10. Dodatečné vybavení:  olejová komora* (4) (celková délka + 20 mm)  06.010.00 
      

   ochranná trubka (6) (celková délka + 5 mm)  06.011.00 
      

   
* Olejová komora pouze do maximální síly 1500 N 

  
      

      

Přesné rozměrové výkresy výše 
uvedených přípojek naleznete na straně 
06.059.00 a násl. 
 
Druhy tlumení Z 10-40 
0 = bez tlumení 

 Zvláštní údaje: 
 

    
 
 



  

Tažné plynové pružiny   
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Tažné plynové pružiny konstrukční řady Z 28-40 
síla 500 N - 5000 N 

 

 
 

 

Maximální tažné síly můžete dosáhnout s konstrukční řadou Z 28-40 s pístnicí  
ø 28 mm a válcem ø 40 mm. Pozor! Tažná plynová pružina by oproti tlačné 
plynové pružině měla být namontována obecně pístnicí nahoru. 
 

Tažné plynové pružiny konstrukční řady Z 28-40 se dodávají sériově s ventilem 
na pístnici. 
 
 

Tažné plynové pružiny konstrukční řady Z 28-40 mají na obou stranách závit 
M14x1,5. Přípojky konstrukční řady 20-40 se proto obecně používají jak na pístnici 
tak i na válci. 
 

Přípojky tažných  
plynových pružin 
na pístnici   na válci 

 
Závitový čep GZ 

 

 
Závitový čep GZ 

Určení správné tažné plynové pružiny  
konstrukční řady Z 28-40 
 

Pomocí následující tabulky můžete velice snadno určit potřebnou tažnou plynovou 
pružinu, pokud znáte požadovaný zdvih a připojovací díly. 
 

Jestliže potřebujete mít u tažné plynové pružiny nejenom závitový čep na každé 
straně, nýbrž i např. očko na pístnici nebo na obou stranách, pak k celkové délce 
připočítejte rozměr D uvedený ve výkresu připojovacího dílu. To samé platí pro 
dodatečné vybavení. 

 

 
Očko A 

 
 

Očko A 

 
Vidlička G 

 

 
Vidlička G 

 

 
 

 
 
Hub = Zdvih     (bei GZ-GZ) = (u GZ-GZ) 
Länge ausgefahren = Délka (při vyjeté poloze) 
 
 

    
Typ Z 

 Více  
na straně 

      

1. Průměr pístnice:  28 mm  06.080.00 
      

2. Průměr válce:  40 mm  06.080.00 
      

 
Úhlový kloub WG 

 
Úhlový kloub WG 3. Zdvih (50 - 700 

mm): 
   06.080.00 

      

4. Druh tlumení:  0  06.005.00 
    06.081.00 
      

5. Síla (500 - 5000 N):    06.081.00 
      

 
Kloub. hlavice GK 

 
Kloub. hlavice GK 

6. Délka při zajeté poloze (= délka při vyjeté poloze - 
zdvih): 

   06.082.00 
     

 
7. Délka (při vyjeté poloze - celková 

délka): 
   06.082.00 

 (min. 2,5 x zdvih + 125 mm + rozměr D připojovacích dílů + 
rozměr dodatečného vybavení) 
 

  
 

 

 

 

8. Přípojka na pístnici (zkratka viz 
výkresy): 

   06.059.00 
         

9. Přípojka na válci (zkratka viz 
výkresy): 

   06.059.00 
      

10. Dodatečné vybavení:  ochranná trubka (6) (celková délka + 5 mm)  06.010.00 

Přesné rozměrové výkresy výše 
uvedených přípojek naleznete na straně 
06.059.00 a násl. 

      

 

      

 
 
Druhy tlumení Z 28-40 
0 = bez tlumení   

Zvláštní údaje: 
 

    

  



 Plynové pružiny 
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Plynové pružiny s blokováním 

 

Vysoce výkonné tlačné plynové 
pružiny DICTATOR s přídavným 
blokováním: s jejich pomocí 
můžete zvedat předměty, zafixovat 
je v určité poloze a opět je uvolnit  
a spustit. 
 
Blokovatelné tlačné plynové 
pružiny se dodávají se dvěma 
druhy blokování. U pružného 
blokování pístnice v blokované 
pozici ještě trochu pruží, tzn. že 
předmět lze dopružit. Toto je 
technicky snazší vyrobit a proto se 
jedná o levnější variantu. Pokud 
má předmět, jako například 
opěradlo nemocničního lůžka, 
zůstat pevně v blokované pozici, 
pak je správným řešením tuhé 
blokování. 
 
Odblokování se provádí kolíčkem 
vepředu na pístnici. Uvolňovací 
zařízení najdete na straně 
06.043.00 a násl. 
 
Vedle vyobrazeného nemocničního 
lůžka jsou dalšími příklady použití 
blokovatelných tlačných 
plynových pružin například 
sedadla v letadle, rýsovací prkna 
atd. Rovněž blokovatelné tlačné 
plynové pružiny DICTATOR se 
dodávají s celou řadou 
dodatečného vybavení jako jsou 
ventily, biologický olej, ochranné 
trubky či olejové komory. 
 

 

 
 

Průměr pístnice  10 mm 
Průměr válce  23, 28 mm 
Tlačné síly  150 N – 1 200 N 
Délky zdvihu  20 mm - 500 mm 
Blokovací síla ve směru tlačení  cca pěti až šestinásobek tlačné síly (na požádání až 

padesátinásobek) 
Blokovací síla ve směru tažení  0 – cca pětinásobek tlačné síly 
Dráha uvolňovacího kolíku  podle provedení a uvolňovacího kolíku 0,1mm - 4mm 

Technické údaje 

Uvolňovací síla  cca 18 % jmenovité síly plynové pružiny 



Plynové pružiny  

s blokováním   
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Přehled tlačných plynových pružin s blokováním 

 

 
 

 

Vysoce výkonné tlačné plynové pružiny DICTATOR vyrobíme podle Vašich 
požadavků. Následující tabulka obsahuje stručný přehled o výrobních možnostech 
blokovatelných tlačných plynových pružin. 
 
Pokud potřebujete co možná nejmenší progresivitu, pak si zvolte kombinaci  
s největším průměrem válce. 
 
Vedle toho najdete na této stránce informace o možném dodatečném vybavení pro 
blokovatelné plynové pružiny. K oběma konstrukčním řadám s rozdílným 
blokováním najdete na následujících stránkách podrobnější informace, které Vám 
pomohou při výběru té správné plynové pružiny. Nebo si necháte od nás poradit! 
 

Blokování pružné tuhé 

Ø pístnice  10 10 10 10 

Ø těleso válce  23 28 23 28 
Zdvih H min. (mm)  20 20 

Zdvih H max. (mm)  500 500 

Druhy tlumení  0, 3 0, 3 

Síla min.  150 N 150 N 

Síla max.  1200 N 1200 N 

L zajet. (GZ-GZ)*  L vyjet. – H L vyjet. – H 

L vyjet. (GZ-GZ)*  2 x H + 90 2,5 x H + 90 

Přípojky pístnice  GZ M10x1 GZ M10x1 

Přípojky válec  GZ, A, G GZ, A, G 

 WG, GL WG, GL 

Olejová komora (4)  L + 15 L + 15 

Ventil (5)  ano ano 

Ochranná trubka (6) *  L + 5 L + 5 

Technické údaje 
 

* Všechny rozměry (délky) v mm 
[příklad: typ StB 10-23; zdvih 50; délka vyjet. = 2,5 x 50 + 90 = 215 mm] 

  
Dodatečné vybavení U blokovatelné plynové pružiny by pístnice v ideálním případě měla rovněž 

ukazovat kolmo dolů. Pokud to není možné, objednejte si plynovou pružinu  
s olejovou komorou. Olejová komora chrání těsnění před zpuchřením, neboť je 
stále ponořeno v oleji. Tento typ konstrukce je k dostání pouze pro plynovou 
pružinu s pružným blokováním. Olejová komora má kód 4 (celková délka se zvýší 
o 15 mm) (viz také strana 06.010.00). 
 
Pokud si nejste stoprocentně jisti, jaký tlak budete potřebovat, pak si objednejte 
plynovou pružinu s ventilem (nebo při plánované objednávce více kusů nejprve 
jednu plynovou pružinu s ventilem). Pomocí ventilu můžete odpouštět tlak přímo na 
místě tak dlouho, dokud nedosáhnete požadované síly. Pokud byste odpustili příliš 
mnoho tlaku, můžeme Vám plynovou pružinu opět naplnit. Ventil Vám tak šetří 
náklady i čas. Ventil má kód 5 (viz také strany 06.010.00 a 06.011.00). 
 
Pokud bude plynová pružina pracovat ve špinavém prostředí nebo pokud zde bude 
existovat nebezpečí mechanického poškození, pak si objednejte plynovou pružinu  
s ochrannou trubkou. Ochranná trubka je vedena přes válec a pístnici a brání tak 
poškozené pístnice. V případě potřeby lze plynovou pružinu dokonce dodat se 
dvěma ochrannými trubkami. Ochranná trubka má kód 6 (celková délka se pro 
každou ochranou trubku zvýší o 5 mm) (viz také strana 06.011.00). 



 Plynové pružiny 
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Plynové pružiny s pružným blokováním 
konstrukční řada FB 10-23 a FB 10-28 

 
 

 

Plynové pružiny s pružným blokováním jsou cenově výhodnější variantou 
blokovatelných plynových pružin. Mohou se použít všude tam, kde nemusí být 
poloha zcela přesná, např. když klapka v blokované pozici může ještě trochu 
pružit. Mohou se použít i tehdy, pokud po zaaretování existuje ještě možnost,  
že na klapku bude někdo tlačit nebo ji tahat. 
 
Pro závitové čepy s uvolňovacím kolíkem existují dvě různá uvolňovací zařízení, 
které najdete na dalších stránkách. 
 

Přípojky tažných  
plynových pružin 
na pístnici   na válci 

 
Délka uvolňovacího kolíku 5 

mm 
Dráha uvolňování 1 - 4 mm 

Závitový čep GZ 
M10x1 

 

 
Závitový čep GZ 

 
Určení správné pružiny s pružným blokováním 
 

Pomocí následující tabulky můžete velice snadno určit potřebnou plynovou 
pružinu, pokud znáte požadovaný zdvih a připojovací díly. 
 
Jestliže potřebujete mít u plynové pružiny nejenom závitový čep na každé straně, 
nýbrž i např. očko na válci, pak k celkové délce připočítejte rozměr D uvedený ve 
výkresu připojovacího dílu. To samé platí pro dodatečné vybavení. 

 
 

 
Očko A (řada 10-23) 

 
 
Uvolňovací 
zařízení viz strana 
06.043.00 a násl. 

 

 
Vidlička G 

 

 

 
Hub = Zdvih     (bei GZ-GZ) = (u GZ-GZ) 
Länge ausgefahren = Délka (při vyjeté poloze) 
 

 

    
Typ FB 

 Více   
na straně 

      

1. Průměr pístnice:  10 mm  06.080.00 
      

2. Průměr válce (23 nebo 28 mm):    06.080.00 
      

 

 
Úhlový kloub WG 

3. Zdvih (20 - 500 mm):    06.080.00 
      

4. Druh tlumení:    06.005.00 
 (můžete volit mezi druhy tlumení 0, 3) 

 

   

06.081.00 

5. Síla (150- 1200 N):    06.081.00 
      

 

 
Kulový kloub KG 6. Délka při zajeté poloze (= délka při vyjeté poloze - 

zdvih): 
   06.081.00 

      

7. Délka (při vyjeté poloze - celková 
délka): 

   06.082.00 
 

(min. 2 x zdvih + 90 mm + rozměr D připojovacích dílů + 
rozměr dodatečného vybavení) 
 

    

8. Přípojka na pístnici (závitový čep 
M10x1): 

 

GZ  06.059.00 

 

 

 
Kloub. hlavice GK 

      

9. Přípojka na válci (zkratka viz 
výkresy): 

   06.059.00 
      

10. Dodatečné 
vybavení: 

 olejová komora (4) (+ 15 mm)  06.010.00 
      

   ventil (5)  06.010.00 

 

Přesné rozměrové výkresy výše uvedených 
přípojek jakož i dalších připojovacích dílů 
naleznete na straně 06.059.00 a násl. 

      

   ochranná trubka (6) (+ 5 mm)  06.011.00  
Druhy tlumení pro pružně blokovatelné 
plynové pružiny 
0 = bez tlumení 
3 = když je pístnice zajetá/vyjetá 

  
 
Zvláštní údaje: 
např. kratší uvolňovací kolík 
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Plynové pružiny s tuhým blokováním 
konstrukční řada StB 10-23 a StB 10-28 

 

 
 

 

Plynové pružiny s tuhým blokováním jsou nákladnější variantou blokovatelných 
plynových pružin. Pístnice se po zaaretování již nepohybuje. Předmět ze zafixuje 
přesně v požadované pozici, aniž by ještě pružil, jako například opěrka  
u nemocničního lůžka, když se na ní zatlačí. Jako speciální provedení se plynové 
pružiny s tuhým blokováním StB 10-28 dodávají i s padesátinásobnou blokovací 
silou ve směru tlaku (max. 7 500 N). Toto provedení se doporučuje pro 
nemocniční lůžka. 
 
Pro závitové čepy s uvolňovacím kolíkem na pístnici existují dvě různá uvolňovací 
zařízení, které najdete na další stránce. 
 

Přípojky tažných  
plynových pružin 

 
Určení správné plynové pružiny s tuhým blokováním 

na pístnici   na válci 

 
Délka uvolňovacího kolíku 5 

mm 
Dráha uvolňování 1 - 4 mm 

Závitový čep GZ 
M10x1 

 

 
Závitový čep GZ 

 

Pomocí následující tabulky můžete velice snadno určit potřebnou plynovou 
pružinu, pokud znáte požadovaný zdvih a připojovací díly. 
 
Jestliže potřebujete mít u plynové pružiny nejenom závitový čep na každé straně, 
nýbrž i např. očko na válci, pak k celkové délce připočítejte rozměr D uvedený ve 
výkresu připojovacího dílu. To samé platí pro dodatečné vybavení. 

 
 

 
Očko A (řada 10-23) 

 
 
Uvolňovací 
zařízení viz strana 
06.043.00 a násl. 

 

 
Vidlička G 

 

 

 
Hub = Zdvih     (bei GZ-GZ) = (u GZ-GZ) 
Länge ausgefahren = Délka (při vyjeté poloze) 
 

 

    
Typ 
StB 

 Více   
na straně 

      

1. Průměr pístnice:  10 mm  06.080.00 
      

2. Průměr válce (23 nebo 28 
mm): 

   06.080.00 
      

 

 
Úhlový kloub WG 

3. Zdvih (20 - 500 mm):    06.080.00 
      

4. Druh tlumení:    06.005.00 
 (můžete volit mezi druhy tlumení 0, 3) 

 

   

06.081.00 

5. Síla (150- 1200 N):    06.081.00 
      

 

 
Kulový kloub KG 6. Délka při zajeté poloze (= délka při vyjeté poloze - 

zdvih): 
   06.081.00 

      

7. Délka (při vyjeté poloze - celková 
délka): 

   06.082.00 
 

(min. 2,5 x zdvih + 90 mm + rozměr D připojovacích dílů + 
rozměr dodatečného vybavení) 
 

   

8. Přípojka na pístnici (závitový čep M10x1): 

 

GZ  06.059.00 

 

 

 
Kloub. hlavice GK       

9. Přípojka na válci (zkratka viz výkresy):    06.059.00 
      

10. Dodatečné 
vybavení: 

 olejová komora (4) (+ 15 mm)  06.010.00 
      

   ventil (5)  06.010.00 

 

Přesné rozměrové výkresy výše uvedených 
přípojek jakož i dalších připojovacích dílů 
naleznete na straně 06.059.00 a násl. 

      

   ochranná trubka (6) (+ 5 mm)  06.011.00  
Druhy tlumení pro pružně blokovatelné 
plynové pružiny 
0 = bez tlumení 
3 = když je pístnice zajetá/vyjetá 

  
 
Zvláštní údaje: 
např. kratší uvolňovací kolík 
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Uvolňovací zařízení pro blokovatelné plynové pružiny 

 
 

 

U blokovatelných plynových pružin se po stisknutí uvolňovacího kolíku vepředu na 
pístnici provede odblokování, tzn. pístnice se může opět pohybovat tam a zpět. 
Když je pružina nainstalovaná, je kolík poměrně obtížně dostupný. 
 

Nabízíme Vám proto dvě různá uvolňovací zařízení. 
 

Uvolňovací kolík je dlouhý 5 mm. Pro odblokování je potřeba kolík zatlačit  
aspoň 1 mm (v některých případech 2 - 4 mm). 
 

Síla na stisknutí kolíku závisí na tlaku náplně plynové pružiny a na druhu 
uvolňovacího zařízení. 
 

  
 

 
Bowdenzug (kundenseitig) = Bovden (zajistí zákazník) 
Kolbenstange der blockierbaren Gasfeder = Pístnice blokovatelné plynové pružiny 
Auslösestift = Uvolňovací kolík 

Uvolňovací zařízení  
pro bovden 

 

Uvolňovací zařízení pro bovden se doporučuje tehdy, když uvolnění nelze provést 
těsně u plynové pružiny, nýbrž se umístí do boční opěrky sedadla jako například u 
sedadla v letadle. 
 

Síla potřebná pro uvolnění: cca 18 % jmenovité síly plynové pružiny 
 

Uvolňovací zařízení pro bovden se vyrábějí z následujících materiálů: 
Očko s uvolňovací hlavou  hliník ALCuMgPb 
Boční uvolňovací vidlička  automatová ocel 9 SMnPb36K 

Materiál 

Vodicí deska  ocelový plech 1 mm 
  

Jako bovden doporučujeme použít například bovden pro kola s Ø 2 mm  
a plastovou izolací. 
 

 

 

 
Seitliche Auslösegabel = Boční uvolňovací vidlička 
Führungsplatte = Vodicí deska 
WICHTIG: kein Spalt = DŮLEŽITÉ: žádná mezera 

Montáž 

 

Uvolňovací zařízení pro bovden se kompletně našroubuje na závitový čep pístnice. 
Bovden není součástí dodávky, protože délky lanek jsou různé. 
 

Uvolňovací zařízení pro bovden se namontuje následujícím způsobem: 1) Boční 
uvolňovací vidličku zasuňte do otvoru, aby vyčnívala. 2) Vodicí destičku nasuňte 
přes pístnici až k matce. 3) Očko s uvolňovací hlavou našroubujte na pístnici. 
Přitom dejte pozor na to, aby uvolňovací kolík byl přitom naprosto volný, tzn. nesmí 
se na něho tlačit. Pozor! Na druhou stranu zde rovněž nesmí být žádná mezera 
(viz obr. 3). 4) Provlékněte lanko otvorem uvolňovací vidličky a táhněte až na 
doraz. Z opačné strany natáhněte plastovou izolaci bovdenu přes lanko až na 
doraz k zádržnému plechu. 
 

Objednací údaje Uvolňovací zařízení pro bovden  obj. č. 205238 
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Uvolňovací zařízení pro blokovatelné plynové pružiny 
(pokr.) 

 

 
 

 

Vedle uvolňovacího zařízení pro bovden nabízíme dvě další možnosti pro 
odblokování: 
 

- Uvolňovací zařízení s páčkou zvolte tehdy, když odblokování lze provádět hned 
vedle plynové pružiny, např. u zvedacích stolů, operačních lůžek. 

 

- Hydraulické uvolňovací zařízení: síla potřebná k odblokování je zde podstatně 
menší než i bovdenového uvolňovací zařízení či zařízení s páčkou. 

  

Očko s uvolňovací 
hlavou:  
Ovládací páčka:  
Hlava páčky:  
 

hliník ALCuMgPb 
C35K 
plast 

Uvolňovací zařízení s 
páčkou 

 

 

Síla potřebná pro uvolnění: 
cca 18 % jmenovité síly plynové pružiny 
 
 
 
Pístnice blokovatelné  
plynové pružiny 

 Uvolňovací zařízení se dodává kompletně s páčkou. Pokud potřebujete jinou délku 
ovládací páčky, pak nám dejte vědět. 

  

POZOR: 
Celková délka plynová 
pružina se zvýší o 5 mm. 

Očko s uvolňovací 
hlavou:  
Hadice:  

 

hliník 
polyamid PA, černý 
odstín 
 

Hydraulické uvolňovací 
zařízení 

Síla potřebná pro uvolnění: 
cca 4 % jmenovité síly plynové pružiny  
Dráha ovládání: cca 17 mm 
 

 Kolík pro ovládání hydraulického 
uvolňování 

 

 
 

 

 
 

 

  

Montáž Uvolňovací zařízení se kompletně našroubuje na závitový čep pístnice. Přitom 
dejte pozor na to, aby uvolňovací kolík plynové pružiny byl v blokované poloze 
naprosto volný, tzn. nesmí se na něho tlačit, ale na druhou stranu zde nesmí být 
žádná mezera. 

  

Uvolňovací zařízení s páčkou  obj. č. 205239 
Hydraulické uvolňovací zařízení, hadice 150 mm  obj. č. 205248-150 

Objednací údaje 

Hydraulické uvolňovací zařízení, hadice 230 mm  obj. č. 205248-230 
 

Uvolňovací 
kolík 
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Plynové pružiny z ušlechtilé oceli 

 

Řada plynových pružin se používá ve 
venkovních prostorech,  
v potravinářském průmyslu nebo  
i v medicínské oblasti, což na ně klade 
vysoké požadavky na odolnost jejich 
povrchu. Pro plynové pružiny  
z ušlechtilé oceli DICTATOR to není 
žádný problém. A tam, kde je to 
nezbytné kvůli hygienickým nebo 
ekologickým požadavkům, dodáváme 
tyto pružiny navíc s rostlinným 
biologickým olejem pro mazání 
těsnění. 
 
V ušlechtilé oceli dodáváme tlačné 
plynové pružiny konstrukčních řad D 
6-15 až D 20-40, rovněž  
i blokovatelné plynové pružiny  
a tlačné pružiny. 
 
Technická vylepšení v posledních 
letech vedla k tomu, že dosahujeme 
stejných maximálních tlaků jako  
u normálních plynových pružin. 
 
Speciálně pro medicínské aplikace 
dodáváme tyto plynové pružiny 
kompletně provedené z ušlechtilé 
oceli, tzn. včetně jejich vnitřních 
(kovových) dílů. Díky tomu jsou 
antimagnetické. 
 
Všechny plynové pružiny z ušlechtilé 
ocel se dodávají sériově s ventilem. 
 

 

 

Plynové pružiny z ušlechtilé 
oceli  

tlačné plynové pružiny, blokovatelné plynové pružiny, 

 tažné plynové pružiny 

Materiál  1.4301 a 1.4305 

Tlačné síly / Tažné síly  40 N - 5000 N / 30 N - 5000 N 

Teplotní rozsah  -10 °C (se speciálním olejem -30 °C) až +80 °C 

Změna tlaku  na 1°C + nebo –: 0,37 % (první plnění cca při 18° - 20 °C) 

Plyn  plynný dusík (N), (nehořlavý!) 

Technické údaje 

Maximální počet zdvihů  6 zdvihů za minutu 
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Přehled plynových pružin z ušlechtilé oceli 

 
 
 
Technické údaje 

 

Značnou část programu plynových pružin můžeme vyrobit i z ušlechtilé oceli. 
Následující tabulka Vám přináší přehled všech konstrukčních řad plynových pružin, 
které jsou k dostání v ušlechtilé oceli. 
 
Všechny plynové pružiny z ušlechtilé oceli se dodávají standardně s ventilem. 
Dodatečně tak můžete bez problému odpustit tlak a provést tak zespodu korekci. 
Pokud byste omylem odpustili příliš mnoho tlaku, můžeme Vám plynovou pružinu 
opět naplnit. 
 
Jako přípojky jsou pro většinu plynových pružin k dostání očka, vidličky a úhlové 
klouby z ušlechtilé oceli (materiál 1.4305). Pozor! Plynové pružiny s úhlovým 
kloubem z ušlechtilé oceli mají menší maximální tlak než plynové pružiny celé  
z ušlechtilé oceli. 
 

Tlačné plynové pružiny Plynové pružiny s Typ plynové pružiny  
z ušlechtilé oceli      pružným 

blokováním 
tuhým 

blokování
m 

Ø pístnice  6 8 10 14 20 10 10 

Ø těleso válce  15 19 23 28 40 23/28 23/28 

Zdvih H min. (mm)  20 40 40 50 50 20 20 

Zdvih H max. (mm)  300 500 700 700 600 500 500 

Druhy tlumení  0, 1, 2, 3 0, 1, 2, 3 0, 1, 2, 3 0, 1, 2, 3 0, 1, 2, 3 0, 3 0,3 

Síla min.  40 N 80 N 100 N 150 N 300 N 150 N 150 N 

Síla max.  400 N 700 N 1200 N 2500 N 5000 N 1200 N 1200 N 

L zajet. (GZ-GZ)*  Lvyjet.- zdvih L vyjet.- zdvih L vyjet.- zdvih L vyjet.- zdvih L vyjet.- zdvih L vyjet.- zdvih L vyjet.- zdvih 

L vyjet. (GZ-GZ)*  2x H + 55 2x H + 70 2x H + 70 2x H + 107 2x H + 138 2x H + 90 2,5x H + 90 

Přípojky  GZ, A, G, 
WG 

GZ, A, G, WG GZ, A, G, WG GZ, A, G, WG GZ, A GZ, A, G, WG GZ, A, G, 
WG 

Olejová komora (4)*  L + 15 L + 15 L + 15 L + 15 L + 15 ano ano 

Ochranná trubka (9)*  L + 5 L + 5 L + 5 L + 5 L + 5 L + 5 L + 5 

Biologický olej (8)  ano ano ano ano ano ano ano 

        
Tažné plynové pružiny 

Ø pístnice  6 10 10 28 
Ø těleso válce  19 28 40 40 
Zdvih H min. (mm)  30 20 10 50 
Zdvih H max. (mm)  300 500 490 700 
Druhy tlumení  0 0 0 0 
Síla min.  30 N 150 N 200 N 500 N 
Síla max.  330 N 1200 N 2000 N 5000 N 
L zajet. (GZ-GZ)*  L vyjet.- zdvih L vyjet.- zdvih L vyjet.- zdvih L vyjet.- zdvih 
L vyjet. (GZ-GZ)*  2 x H + 100 2 x H + 100 2 x H + 150 2,5 x H + 125 
Přípojky  GZ, A, G GZ, A, G GZ, A, G GZ, A, G 
 WG WG WG WG 
Olejová komora (4)*  L + 40 L + 40 L + 40 ne 
Ochranná trubka (9)*  L + 5 L + 5 L + 5 L + 5 
Biologický olej (8)  ano ano ano ano 

 
 
 
 
 
 
 
 
Plynové pružiny používané  
v potravinářství nebo úsecích  
s ekologickými požadavky se musí 
bezpodmínečně objednávat  
s biologickým olejem (kód 8) (viz 
strana 06.012.00). Poznámky k olejové 
komoře a ochranné trubce naleznete  
u jiných plynových pružin, resp.  
na straně 06.010.00 a násl. 

* Všechny rozměry (délky) v mm 
[příklad: typ DV 8-19; zdvih 50; délka vyjet. = 2 x 50 + 65 = 165 mm] 
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Tlačné plynové pružiny konstrukční řady DV 6-15, V2A 
síla 40 N - 400 N 

 
 

 

Nejmenší dodávané plynové pružiny z ušlechtilé oceli mají průměr pístnice 6 mm  
a průměr válce 15 mm. S rozsahem síly od 40 N do 400 N pokývají prakticky 
všechny požadavky ve dolní části tlakového rozsahu. 
 
Všechny plynové pružiny z ušlechtilé ocel se vyrábějí sériově s ventilem. 
 
Plynové pružiny DV 6-15 se používají u vík míchacích zařízení na těsto. 
 

Přípojky plynových pružin Určení správné  plynové pružiny  
konstrukční řady DV 6-15 

na pístnici   na válci 

 
Závitový čep GZ 

 

 
Závitový čep GZ 

 

Pomocí následující tabulky můžete velice snadno určit potřebnou plynovou 
pružinu, pokud znáte požadovaný zdvih a připojovací díly. 
 
Jestliže potřebujete mít u plynové pružiny nejenom závitový čep na každé straně, 
nýbrž i např. očko na pístnici nebo na obou stranách, pak k celkové délce 
připočítejte rozměr D uvedený ve výkresu připojovacího dílu. To samé platí pro 
dodatečné vybavení. 
 

 

 
Očko AV 

 
 

Očko AV 

 
Vidlička GV 

 

 
Vidlička GV 

 
 

 
Hub = Zdvih     (bei GZ-GZ) = (u GZ-GZ) 
Länge ausgefahren = Délka (při vyjeté poloze) 
 
 

   Typ 
DV 

 Více 
na straně 

      

1. Průměr pístnice:  6 mm  06.080.00 
      

2. Průměr válce:  15 mm  06.080.00 
      

 

3. Zdvih (20 - 300 
mm): 

   06.080.00 
       

 4. Druh tlumení:    06.005.00 

  (můžete volit mezi druhy tlumení 0, 1, 2, 3)   06.081.00 
       

 5. Síla (40 - 400 N):    06.081.00 
       

 6. Délka při zajeté poloze (= délka při vyjeté poloze - 
zdvih): 

   06.082.00 
      

 
 7. Délka (při vyjeté poloze - celková 

délka): 
   06.082.00 

  (min. 2 x zdvih + 55 mm + rozměr D připojovacích 
dílů + rozměr dodatečného vybavení) 
 

   
 

 
Úhlový kloub WGV* 

(*: WGV pouze do 
maximální síly 300 
N) 

 

 
Úhlový kloub WGV* 

 

8. Přípojka na pístnici (zkratka viz výkresy):    06.059.00 
         

9. Přípojka na válci (zkratka viz výkresy):    06.059.00 
      

10. Dodatečné vybavení:  olejová komora (4) (+ 15 mm)  06.010.00 
      

   ochranná trubka (9) (+ 5 mm)  06.011.00 
      

   biologický olej (8)  06.012.00 
      
 

Přesné rozměrové výkresy výše uvedených 
přípojek naleznete na straně 06.059.00 a 
násl. 
 
 
Druhy tlumení 
0 = bez tlumení 
1 = když je pístnice vyjetá 
2 = když je pístnice zajetá 
3 = když je pístnice zajetá/vyjetá 

 
Zvláštní údaje: 
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Tlačné plynové pružiny konstrukční řady DV 8-19 a DV 10-23, V2A 
síla 80 N - 1200 N 

 
 

 

Plynové pružiny z ušlechtilé oceli konstrukční řady DV 8-19 a DV 10-23 patří  
k nejčastěji používaným plynovým pružinám. Obě konstrukční řady mají stejné 
přípojky (identické rozměry!). 
 
Všechny plynové pružiny z ušlechtilé oceli se vyrábějí sériově s ventilem. 
 
Hlavní oblastí použití plynových pružin z ušlechtilé oceli řady DV 8-19 a DV 10-23 
je potravinářství a medicínská oblast. 
 

Přípojky plynových pružin Určení správné  plynové pružiny  
konstrukční řady DV 8-19 /DV 10-23 

na pístnici   na válci 

 
Závitový čep GZ 

 

 
Závitový čep GZ 

 

Pomocí následující tabulky můžete velice snadno určit potřebnou plynovou 
pružinu, pokud znáte požadovaný zdvih a připojovací díly. 
 
Jestliže potřebujete mít u plynové pružiny nejenom závitový čep na každé straně, 
nýbrž i např. očko na pístnici nebo na obou stranách, pak k celkové délce 
připočítejte rozměr D uvedený ve výkresu připojovacího dílu. To samé platí pro 
dodatečné vybavení. 

 

 
Očko AV 

 
 

Očko AV 

 
Vidlička GV 

 

 
Vidlička GV 

 
 

 
Hub = Zdvih     (bei GZ-GZ) = (u GZ-GZ) 
Länge ausgefahren = Délka (při vyjeté poloze) 
 
 

   Typ 
DV 

 Více  
na straně 

      

1. Průměr pístnice (8 nebo 10 
mm): 

   06.080.00 
      

2. Průměr válce (19 nebo 23 
mm): 

   06.080.00 
      

 

3. Zdvih (40 - 500 mm/700 mm pouze u DV 10-
23): 

   06.080.00 
       

 
Úhlový kloub WGV* 

(*: WGV pouze do 
maximální síly 800 
N) 

 

 
Úhlový kloub WGV* 

4. Druh tlumení:    06.005.00 

  (můžete volit mezi druhy tlumení 0, 1, 2, 3)   06.081.00 
       

 5. Síla:  (konstrukční řada DV 8-19: 80 - 700 N) 
 (konstrukční řada DV 10-23: 100 - 1200 
N) 

   06.081.00 

       

 6. Délka při zajeté poloze (= délka při vyjeté poloze - 
zdvih): 

   06.082.00 
      

 

 
Kloub. hlavice GK 

 

 
Kloub. hlavice GK 

7. Délka (při vyjeté poloze - celková 
délka): 

   06.082.00 
    (min. 2 x zdvih + 70 mm + rozměr D připojovacích 

dílů + rozměr dodatečného vybavení) 
   

 

   8. Přípojka na pístnici (zkratka viz výkresy):    06.059.00 
         

9. Přípojka na válci (zkratka viz výkresy):    06.059.00 
      

10. Dodatečné vybavení:  olejová komora (4) (celková délka + 15 mm)  06.010.00 
      

   ochranná trubka (9) (celková délka + 5 mm)  06.011.00 
      

   biologický olej (8)  06.012.00 
      
 

Přesné rozměrové výkresy výše uvedených 
přípojek naleznete na straně 06.059.00 a 
násl. 
 
Druhy tlumení 
0 = bez tlumení 
1 = když je pístnice vyjetá 
2 = když je pístnice zajetá 
3 = když je pístnice zajetá/vyjetá  

Zvláštní údaje: 
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Tlačné plynové pružiny konstrukční řady DV 14-28, V2A 
síla 150 N - 2 500 N 

 
 

 

Plynové pružiny s průměrem pístnice 14 mm a průměrem válce 28 mm nabízejí  
i přes své ještě stále relativně malé rozměry více jak dvojnásobné tlačné síly 
oproti řadě DV 10-23. Délky zdvihu jsou až 700 mm. 
 
Všechny plynové pružiny z ušlechtilé ocel se vyrábějí sériově s ventilem. 
 

Přípojky plynových pružin Určení správné  plynové pružiny  
konstrukční řady DV 14-28 

na pístnici   na válci 

 
Závitový čep GZ 

 

 
Závitový čep GZ 

 

Pomocí následující tabulky můžete velice snadno určit potřebnou plynovou 
pružinu, pokud znáte požadovaný zdvih a připojovací díly. 
 
Jestliže potřebujete mít u plynové pružiny nejenom závitový čep na každé straně, 
nýbrž i např. očko na pístnici nebo na obou stranách, pak k celkové délce 
připočítejte rozměr D uvedený ve vedlejším výkresu připojovacího dílu. To samé 
platí pro dodatečné vybavení. 
 

 

 
Očko AV 

 
 

Očko AV 

 
Vidlička GV 

 

 
Vidlička GV 

 
 

 
Hub = Zdvih     (bei GZ-GZ) = (u GZ-GZ) 
Länge ausgefahren = Délka (při vyjeté poloze) 
 

 

   Typ 
DV 

 Více 
na straně 

      

1. Průměr pístnice:  14 mm  06.080.00 
      

2. Průměr válce:  28 mm  06.080.00 
      

 

3. Zdvih (50 - 700 
mm): 

   06.080.00 
       

 4. Druh tlumení:    06.005.00 

  (můžete volit mezi druhy tlumení 0, 1, 2, 3)   06.081.00 
       

 5. Síla (150 - 2500 N):    06.081.00 
       

 6. Délka při zajeté poloze (= délka při vyjeté poloze - 
zdvih): 

   06.082.00 
      

 
 7. Délka (při vyjeté poloze - celková 

délka): 
   06.082.00 

  (min. 2 x zdvih + 107 mm + rozměr D připojovacích 
dílů + rozměr dodatečného vybavení) 
 

   
 

 
Úhlový kloub WGV* 

(*: WGV pouze do 
maximální síly 1200 
N) 
 

 
Kloub. hlavice GKV 

 

 
Úhlový kloub WGV* 

 
 
 

 

 
Kloub. hlavice GKV 

8. Přípojka na pístnici (zkratka viz 
výkresy): 

   06.059.00 
         

9. Přípojka na válci (zkratka viz 
výkresy): 

   06.059.00 
      

10. Dodatečné vybavení:  olejová komora (4) (celková délka + 15 mm)  06.010.00 
      

   ochranná trubka (9) (celková délka + 5 mm)  06.011.00 
      

   biologický olej (8)  06.012.00 
      
 

Přesné rozměrové výkresy výše uvedených 
přípojek naleznete na straně 06.059.00 a 
násl. 
 
 
Druhy tlumení 
0 = bez tlumení 
1 = když je pístnice vyjetá 
2 = když je pístnice zajetá 
3 = když je pístnice zajetá/vyjetá 

 
Zvláštní údaje: 
 

 



Plynové pružiny  

z ušlechtilé oceli  
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Tlačné plynové pružiny konstrukční řady DV 20-40, V2A 
síla 300 N - 5000 N 

 
 

 

Plynové pružiny s průměrem pístnice 20 mm a průměrem válce 40 mm jsou 
druhou největší konstrukční řadou, kterou lze dodat v provedení z ušlechtilé oceli. 
 
Všechny plynové pružiny z ušlechtilé ocel se vyrábějí sériově s ventilem. 
 

Přípojky plynových pružin Určení správné  plynové pružiny  
konstrukční řady DV 20-40 

na pístnici   na válci 

 
Závitový čep GZ 

 

 
Závitový čep GZ 

 

Pomocí následující tabulky můžete velice snadno určit potřebnou plynovou 
pružinu, pokud znáte požadovaný zdvih a připojovací díly. 
 
Jestliže potřebujete mít u plynové pružiny nejenom závitový čep na každé straně, 
nýbrž i např. očko na pístnici nebo na obou stranách, pak k celkové délce 
připočítejte rozměr D uvedený ve vedlejším výkresu připojovacího dílu. To samé 
platí pro dodatečné vybavení. 
 

 

 
Očko AV 

 
 

Očko AV 

 
Vidlička GV 

 

 
Vidlička GV 

 
 
 

 
Hub = Zdvih     (bei GZ-GZ) = (u GZ-GZ) 
Länge ausgefahren = Délka (při vyjeté poloze) 
 

 

   Typ 
DV 

 Více  
na straně 

      

1. Průměr pístnice:  20 mm  06.080.00 
      

2. Průměr válce:  40 mm  06.080.00 
      

 

3. Zdvih (50 - 600 
mm): 

   06.080.00 
       

 4. Druh tlumení:    06.005.00 

  (můžete volit mezi druhy tlumení 0, 1, 2, 3)   06.081.00 
       

 5. Síla (300 - 5 000 
N): 

   06.081.00 
       

 6. Délka při zajeté poloze (= délka při vyjeté poloze - 
zdvih): 

   06.082.00 
      

 
 7. Délka (při vyjeté poloze - celková 

délka): 
   06.082.00 

  (min. 2 x zdvih + 138 mm + rozměr D připojovacích 
dílů + rozměr dodatečného vybavení) 
 

   
 

 
Úhlový kloub WGV* 

(*: WGV pouze do 
maximální síly 2100 
N) 

 

 
Úhlový kloub WGV* 

 

8. Přípojka na pístnici (zkratka viz 
výkresy): 

   06.059.00 
         

9. Přípojka na válci (zkratka viz 
výkresy): 

   06.059.00 
      

10. Dodatečné vybavení:  olejová komora (4) (+ 15 mm)  06.010.00 
      

   ochranná trubka (9) (+ 5 mm)  06.011.00 
      

   biologický olej (8)  06.012.00 
      
 

Přesné rozměrové výkresy výše uvedených 
přípojek naleznete na straně 06.059.00 a 
násl. 
 
Druhy tlumení pro konstrukční řadu 20-40 
0 = bez tlumení 
1 = když je pístnice vyjetá 
2 = když je pístnice zajetá 
3 = když je pístnice zajetá/vyjetá  

Zvláštní údaje: 
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Pružně blokovatelné plynové pružiny, V2A 
konstrukční řada FBV 10-23 a FBV 10-28 

 

 
 

 

Všechny blokovatelné plynové pružiny jsou k dostání i v ušlechtilé oceli. Další 
informace k plynovým pružinám s pružným blokováním naleznete vepředu  
u normální plynových pružin s blokováním. 
 
Všechny plynové pružiny z ušlechtilé ocel se vyrábějí sériově s ventilem. 
 
Uvolňovací zařízení v provedení V2A není dosud k dispozici. V případě potřeby  
se na nás obraťte. 
 

Přípojky plynových pružin Stanovení plynové pružiny z V2A s pružným blokováním 

na pístnici   na válci 

 
Délka uvolňovacího kolíku 5 
mm 
Dráha uvolňování 1 - 4 mm 

Závitový čep GZ 

 

 
Závitový čep GZ 

 

Pomocí následující tabulky můžete velice snadno určit potřebnou plynovou 
pružinu, pokud znáte požadovaný zdvih a připojovací díly. 
 
Jestliže potřebujete mít u plynové pružiny nejenom závitový čep na každé straně, 
nýbrž i např. očko na válci, pak k celkové délce připočítejte rozměr D uvedený ve 
vedlejším výkresu připojovacího dílu. To samé platí pro dodatečné vybavení. 
 

  
 

 
Očko AV 

  

 
Vidlička GV 

 
 

 
Hub = Zdvih  (bei GZ-GZ) = (u GZ-GZ) 
Länge ausgefahren = Délka (při vyjeté poloze) 
 
 

   Typ 
FBV 

 Více 
na straně 

      

1. Průměr pístnice:  10 mm  06.080.00 
      

2. Průměr válce (23 nebo 28 
mm): 

   06.080.00 
      

 

3. Zdvih (20 - 500 
mm): 

   06.080.00 
       

 4. Druh tlumení:    06.005.00 

  (můžete volit mezi druhy tlumení 0, 3)   06.081.00 
       

 5. Síla (150 - 1 200 
N): 

   06.081.00 
       

 6. Délka při zajeté poloze (= délka při vyjeté poloze - 
zdvih): 

   06.082.00 
      

 
 7. Délka (při vyjeté poloze - celková 

délka): 
   06.082.00 

  (min. 2 x zdvih + 90 mm + rozměr D připojovacích 
dílů + rozměr dodatečného vybavení) 
 

   
 

 

 

 
Úhlový kloub WGV* 

(*: WGV pouze do 
maximální síly 800 
N) 
 

 
Kloub. hlavice GKV 

8. Přípojka na pístnici (závitový čep 
M10x1): 

 GZ  06.059.00 
         

9. Přípojka na válci (zkratka viz 
výkresy): 

   06.059.00 
      

10. Dodatečné vybavení:  olejová komora (4) (celková délka + 15 mm)  06.010.00 
      

   ochranná trubka (9) (celková délka + 5 mm)  06.011.00 
      

   biologický olej (8)  06.012.00 
      
 

Přesné rozměrové výkresy výše uvedených 
přípojek naleznete na straně 06.059.00 a 
násl. 
 
Druhy tlumení pro plynové  
pružiny s pružným blokováním, V2A 
0 = bez tlumení 
3 = když je pístnice zajetá/vyjetá 

 
Zvláštní údaje: 
 

 



Plynové pružiny  

z ušlechtilé oceli  
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Plynové pružiny s tuhým blokováním, V2A 
konstrukční řada StBV 10-23 a StBV 10-28 

 

 
 

 

Všechny blokovatelné plynové pružiny jsou k dostání i v ušlechtilé oceli. Další 
informace k plynovým pružinám s tuhým blokováním naleznete vepředu  
u plynových pružin s blokováním. 
 
Všechny plynové pružiny z ušlechtilé ocel se vyrábějí sériově s ventilem. 
 
Uvolňovací zařízení v provedení V2A není dosud k dispozici. V případě potřeby se 
na nás obraťte. 
 

Přípojky plynových pružin Stanovení plynové pružiny s tuhým blokováním, V2A 

na pístnici   na válci 

 
Délka uvolňovacího kolíku 5 mm 
Dráha uvolňování 1 - 4 mm 

Závitový čep GZ 

 

 
Závitový čep GZ 

 

Pomocí následující tabulky můžete velice snadno určit potřebnou plynovou 
pružinu, pokud znáte požadovaný zdvih a připojovací díly. 
 
Jestliže potřebujete mít u plynové pružiny nejenom závitový čep na každé straně, 
nýbrž i např. očko na válci, pak k celkové délce připočítejte rozměr D uvedený ve 
výkresu připojovacího dílu. To samé platí pro dodatečné vybavení. 
 

  
 

 
Očko AV 

  

 
Vidlička GV 

 
 

 
Hub = Zdvih  (bei GZ-GZ) = (u GZ-GZ) 
Länge ausgefahren = Délka (při vyjeté poloze) 
 
 

   Typ 
StBV 

 Více 
na straně 

      

1. Průměr pístnice:  10 mm  06.080.00 
      

2. Průměr válce (23 nebo 28 
mm): 

   06.080.00 
      

 

3. Zdvih (20 - 500 
mm): 

   06.080.00 
       

 4. Druh tlumení:    06.005.00 

  (můžete volit mezi druhy tlumení 0, 3)   06.081.00 
       

 5. Síla (150 - 1 200 
N): 

   06.081.00 
       

 6. Délka při zajeté poloze (= délka při vyjeté poloze - 
zdvih): 

   06.082.00 
      

 
 7. Délka (při vyjeté poloze - celková 

délka): 
   06.082.00 

  (min. 2,5 x zdvih + 90 mm + rozměr D 
připojovacích dílů + rozměr dodatečného vybavení) 
 

   
 

 

 

 
Úhlový kloub WGV* 

(*: WGV pouze do 
maximální síly 800 
N) 
 

 
Kloub. hlavice GKV 

8. Přípojka na pístnici (závitový čep 
M10x1): 

 GZ  06.059.00 
         

9. Přípojka na válci (zkratka viz výkresy):    06.059.00 
      

10. Dodatečné vybavení:  olejová komora (4) (celková délka + 15 mm)  06.010.00 
      

   ochranná trubka (9) (celková délka + 5 mm)  06.011.00 
      

   biologický olej (8)  06.012.00 
      
 

Přesné rozměrové výkresy výše uvedených 
přípojek naleznete na straně 06.059.00 a 
násl. 
 
Druhy tlumení pro plynové  
pružiny s tuhým blokováním, V2A 
0 = bez tlumení 
3 = když je pístnice zajetá/vyjetá 

 
Zvláštní údaje: 
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Tažné plynové pružiny konstrukční řady ZV 6-19, V2A 
síla 30 N - 330 N 

 

 

Nejmenší možné tažné plynové pružiny se dodávají s válcem z ušlechtilé oceli. 
Pístnice je však u těchto provedení z tvrdě pochromovaného materiálu. Pozor! 
Tažná plynová pružina by oproti tlačné plynové pružině měla být namontována 
pístnicí nahoru. 
 
Všechny tažné plynové pružiny z ušlechtilé oceli se dodávají sériově s ventilem 
na pístnici. 
 

Přípojky plynových pružin Určení správné  tažné plynové pružiny 
konstrukční řady ZV 6-19 

na pístnici   na válci 

 
Závitový čep GZ 

 

 
Závitový čep GZ 

 

Pomocí následující tabulky můžete velice snadno určit potřebnou tažnou plynovou 
pružinu, pokud znáte požadovaný zdvih a připojovací díly. 
 
Jestliže potřebujete mít u tažné plynové pružiny nejenom závitový čep na každé 
straně, nýbrž i např. očko na pístnici nebo na obou stranách, pak k celkové délce 
připočítejte rozměr D uvedený ve výkresu připojovacího dílu. To samé platí pro 
dodatečné vybavení. 
 

 

 
Očko AV 

 
 

Očko AV 

 
Vidlička GV 

 

 
Vidlička GV 

 
 

 
Hub = Zdvih     (bei GZ-GZ) = (u GZ-GZ) 
Länge ausgefahren = Délka (při vyjeté poloze) 
 
 

   Typ 
ZV 

 Viz 
na straně 

      

1. Průměr pístnice:  6 mm  06.080.00 
      

2. Průměr válce:  19 mm  06.080.00 
      

 

3. Zdvih (30 - 300 
mm): 

   06.080.00 
       

 4. Druh tlumení:  0  06.005.00 

     06.081.00 
       

 5. Síla (30 - 330 N):    06.081.00 
       

 6. Délka při zajeté poloze (= délka při vyjeté poloze - 
zdvih): 

   06.082.00 
      

 
 7. Délka (při vyjeté poloze - celková 

délka): 
   06.082.00 

  (min. 2 x zdvih + 100 mm + rozměr D připojovacích 
dílů + rozměr dodatečného vybavení) 
 

   
 

 
Úhlový kloub WGV* 

(*: WGV pouze do 
maximální síly 300 
N) 

 

 
Úhlový kloub WGV* 

 

8. Přípojka na pístnici (zkratka viz 
výkresy): 

   06.059.00 
         

9. Přípojka na válci (zkratka viz 
výkresy): 

   06.059.00 
      

10. Dodatečné vybavení:  olejová komora (4) (celková délka + 40 mm)  06.010.00 
      

   ochranná trubka (9) (celková délka + 5 mm)  06.011.00 
      

   biologický olej (8)  06.012.00 
      
 

Přesné rozměrové výkresy výše uvedených 
přípojek naleznete na straně 06.059.00 a 
násl. 
 
 
 
Druhy tlumení ZV 6-19 
0 = bez tlumení 
  

Zvláštní údaje: 
 

 



Plynové pružiny  

z ušlechtilé oceli  
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Tažné plynové pružiny konstrukční řady ZV 10-28, V2A 
síla 150 N - 1200 N 

 
 

 

Nejčastěji používané tažné plynové pružiny z ušlechtilé oceli mají průměr pístnice 
10 mm a průměr válce 28 mm. Pozor! Tažná plynová pružina by oproti tlačné 
plynové pružině měla být namontována obecně pístnicí nahoru. 
 
Všechny tažné plynové pružiny z ušlechtilé oceli se dodávají sériově s ventilem 
na pístnici. 
 

Přípojky plynových pružin Určení správné  tažné plynové pružiny  
konstrukční řady ZV 10-28 

na pístnici   na válci 

 
Závitový čep GZ 

 

 
Závitový čep GZ 

 

Pomocí následující tabulky můžete velice snadno určit potřebnou tažnou plynovou 
pružinu, pokud znáte požadovaný zdvih a připojovací díly. 
 
Jestliže potřebujete mít u tažné plynové pružiny nejenom závitový čep na každé 
straně, nýbrž i např. očko na pístnici nebo na obou stranách, pak k celkové délce 
připočítejte rozměr D uvedený ve výkresu připojovacího dílu. To samé platí pro 
dodatečné vybavení. 
 

 

 
Očko AV 

 
 

Očko AV 

 
Vidlička GV 

 

 
Vidlička GV 

 
 

 
Hub = Zdvih     (bei GZ-GZ) = (u GZ-GZ) 
Länge ausgefahren = Délka (při vyjeté poloze) 
 
 

   Typ 
ZV 

 Viz 
na straně 

      

1. Průměr pístnice:  10 mm  06.080.00 
      

2. Průměr válce:  28 mm  06.080.00 
      

 

3. Zdvih (20 - 500 
mm): 

   06.080.00 
       

 4. Druh tlumení:  0  06.005.00 

     06.081.00 
       

 5. Síla (150 - 1200 N):    06.081.00 
       

 6. Délka při zajeté poloze (= délka při vyjeté poloze - 
zdvih): 

   06.082.00 
      

 
 7. Délka (při vyjeté poloze - celková 

délka): 
   06.082.00 

  (min. 2 x zdvih + 100 mm + rozměr D připojovacích 
dílů + rozměr dodatečného vybavení) 
 

   
 

 
Úhlový kloub WGV* 

(*: WGV pouze do 
maximální síly 800 
N) 
 

 
Kloub. hlavice GKV 

 

 
Úhlový kloub WGV* 

 
 
 

 

 
Kloub. hlavice GKV 

8. Přípojka na pístnici (zkratka viz 
výkresy): 

   06.059.00 
         

9. Přípojka na válci (zkratka viz 
výkresy): 

   06.059.00 
      

10. Dodatečné vybavení:  olejová komora (4) (celková délka + 30 mm)  06.010.00 
      

   ochranná trubka (9) (celková délka + 5 mm)  06.011.00 
      

   biologický olej (8)  06.012.00 
      
 

Přesné rozměrové výkresy výše uvedených 
přípojek naleznete na straně 06.059.00 a 
násl. 
 
 
 
Druhy tlumení ZV 10-28 
0 = bez tlumení 
  

Zvláštní údaje: 
 

 



 Plynové pružiny 
  z ušlechtilé oceli 
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Tažné plynové pružiny konstrukční řady ZV 10-40, V2A 
síla 200 N - 2000 N 

 

 

Pro síly 200 - 2 000 N dodáváme tažné plynové pružiny z ušlechtilé oceli  
s průměrem pístnice 10 mm a průměrem válcem 40 mm. Pozor! Tažná plynová 
pružina by oproti tlačné plynové pružině měla být namontována obecně pístnicí 
nahoru. 
 
Všechny tažné plynové pružiny z ušlechtilé oceli se dodávají sériově s ventilem 
na pístnici. 
 
U tažných plynových pružin konstrukční řady ZV 10-40 je na pístnici závitový 
adaptér. Přípojky konstrukční řady 20-40 se proto obecně používají jak na pístnici 
tak i na válci. 
 

Přípojky plynových pružin Určení správné  tažné plynové pružiny  
konstrukční řady ZV 10-40 

na pístnici   na válci 

 
Závitový čep GZ 

 

 
Závitový čep GZ 

 

Pomocí následující tabulky můžete velice snadno určit potřebnou tažnou plynovou 
pružinu, pokud znáte požadovaný zdvih a připojovací díly. 
 
Jestliže potřebujete mít u tažné plynové pružiny nejenom závitový čep na každé 
straně, nýbrž i např. očko na pístnici nebo na obou stranách, pak k celkové délce 
připočítejte rozměr D uvedený ve výkresu připojovacího dílu. To samé platí pro 
dodatečné vybavení. 
 

 

 
Očko AV 

 
 

Očko AV 

 
Vidlička GV 

 

 
Vidlička GV 

 
 

 
Hub = Zdvih     (bei GZ-GZ) = (u GZ-GZ) 
Länge ausgefahren = Délka (při vyjeté poloze) 
 

 

   Typ 
ZV 

 Více 
na straně 

      

1. Průměr pístnice:  10 mm  06.080.00 
      

2. Průměr válce:  40 mm  06.080.00 
      

 

3. Zdvih (10 - 490 
mm): 

   06.080.00 
       

 4. Druh tlumení:  0  06.005.00 

     06.081.00 
       

 5. Síla (200 - 2000 N):    06.081.00 
       

 6. Délka při zajeté poloze (= délka při vyjeté poloze - 
zdvih): 

   06.082.00 
      

 
 7. Délka (při vyjeté poloze - celková 

délka): 
   06.082.00 

  (min. 2 x zdvih + 150 mm + rozměr D připojovacích 
dílů + rozměr dodatečného vybavení) 
 

   
 

 
Úhlový kloub WGV 
(*: WGV pouze do 
maximální síly 800 
N) 

 

 
Úhlový kloub WGV 

 

8. Přípojka na pístnici (zkratka viz 
výkresy): 

   06.059.00 
         

9. Přípojka na válci (zkratka viz 
výkresy): 

   06.059.00 
      

10. Dodatečné vybavení:  olejová komora (4) (celková délka + 40 mm)  06.010.00 
      

   ochranná trubka (9) (celková délka + 5 mm)  06.011.00 
      

   biologický olej (8)  06.012.00 
      
 

Přesné rozměrové výkresy výše uvedených 
přípojek naleznete na straně 06.059.00 a 
násl. 
 
Druhy tlumení ZV 10-40 
0 = bez tlumení 
 

 
Zvláštní údaje: 
 

 



Plynové pružiny  

z ušlechtilé oceli  
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Tažné plynové pružiny konstrukční řady ZV 28-40, V2A 
síla 500 N - 5000 N 

 
 

 

Maximální tažné síly dosahuje konstrukční řada Z 28-40 s pístnicí ø 28 mm  
a válcem ø 40 mm. Pozor! Tažná plynová pružina by oproti tlačné plynové pružině 
měla být namontována obecně pístnicí nahoru. 
 

Všechny tažné plynové pružiny z ušlechtilé oceli se dodávají sériově s ventilem 
na pístnici. 
 

Tažné plynové pružiny konstrukční řady ZV 28-40 mají na obou stranách závit 
M14x1,5. Přípojky konstrukční řady 20-40 se proto obecně používají jak na pístnici 
tak i na válci. 
 

Přípojky plynových pružin Určení správné  tažné plynové pružiny  
konstrukční řady ZV 28-40 

na pístnici   na válci 

 
Závitový čep GZ 

 

 
Závitový čep GZ 

 

Pomocí následující tabulky můžete velice snadno určit potřebnou tažnou plynovou 
pružinu, pokud znáte požadovaný zdvih a připojovací díly. 
 
Jestliže potřebujete mít u tažné plynové pružiny nejenom závitový čep na každé 
straně, nýbrž i např. očko na pístnici nebo na obou stranách, pak k celkové délce 
připočítejte rozměr D uvedený ve výkresu připojovacího dílu. To samé platí pro 
dodatečné vybavení. 
 

 

 
Očko AV 

 
 

Očko AV 

 
Vidlička GV 

 

 
Vidlička GV 

 
 

 
Hub = Zdvih     (bei GZ-GZ) = (u GZ-GZ) 
Länge ausgefahren = Délka (při vyjeté poloze) 
 

 

   Typ 
ZV 

 Více 
na straně 

      

1. Průměr pístnice:  28 mm  06.080.00 
      

2. Průměr válce:  40 mm  06.080.00 
      

 

3. Zdvih (50 - 700 
mm): 

   06.080.00 
       

 4. Druh tlumení:  0  06.005.00 

     06.081.00 
       

 5. Síla (500 - 5000 N):    06.081.00 
       

 6. Délka při zajeté poloze (= délka při vyjeté poloze - 
zdvih): 

   06.082.00 
      

 
 7. Délka (při vyjeté poloze - celková 

délka): 
   06.082.00 

  (min. 2,5 x zdvih + 125 mm + rozměr D 
připojovacích dílů + rozměr dodatečného vybavení) 
 

   
 

 
Úhlový kloub WGV* 

(*: WGV pouze do 
maximální síly 2100 
N) 

 

 
Úhlový kloub WGV* 

 

8. Přípojka na pístnici (zkratka viz 
výkresy): 

   06.059.00 
         

9. Přípojka na válci (zkratka viz 
výkresy): 

   06.059.00 
      

10. Dodatečné vybavení:  ochranná trubka (9) (celková délka + 5 mm)  06.011.00 
      

   biologický olej (8)  06.012.00 
      
 

Přesné rozměrové výkresy výše uvedených 
přípojek naleznete na straně 06.059.00 a 
násl. 
 
 
 
Druhy tlumení ZV 28-40 
0 = bez tlumení 
 

 
Zvláštní údaje: 
 

 



  
  Posuvná jednotka 
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Posuvná jednotka 
Plynová tlačná pružina s regulovatelnou rychlostí vyjíždění 

 

Pro všechny případy, ve kterých je 
potřeba regulovat rychlost 
vyjíždění, nabízíme zcela unikátní 
plynovou pružinu: posuvnou 
jednotku. 
 

Například při otevírání vrat 
hasičských zbrojnic je třeba zajistit 
rychlost vyjíždění, která bude 
odpovídat vratům. 
 

Posuvná jednotka kombinuje systém 
plynové pružiny s hydraulickým 
tlumičem. Posuvná jednotka se tak 
skládá ze dvou vzájemně 
propojených válců. 
 

Rychlost vyjíždění lze kdykoli nastavit 
pomocí regulačního šroubu. 
 

Posuvná jednotka se navíc dodává  
s koncovým tlumením. Díky tomu 
se pohyb měkce zbrzdí ještě před 
svojí koncovou polohou, což je 
důležité při vysokých rychlostech 
vyjíždění. Brání se tím tvrdému  
a hlasitému nárazu křídel vrat. 

 

 
 

Průměr pístnice  14 mm 
Průměr válce  28 mm 
Tlačné síly  150 N - 1000 N 
Délky zdvihu  100 mm - 700 mm 
Rychlost vyjíždění  nastavitelná v rozsahu 0,1 - 0,4 m/s 
Koncové tlumení  max. 100 mm (musí se uvést při objednávce) 
Teplotní rozsah  -10 °C až +80 °C 

Technické údaje 

Maximální počet zdvihů  6 zdvihů za minutu 



  

Posuvná jednotka   
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Posuvná jednotka SEH firmy DICTATOR 

 

 

Posuvné jednotky DICTATOR se používají hlavně u skládacích vrat. K tomu účelu 
nabízíme standardní provedení (viz níže). Všechny ostatní posuvné jednotky 
vyrobíme stejně jako plynové pružiny DICTATOR podle Vašeho zadání.  
 

Posuvné jednotky DICTATOR se vyrábějí sériově s ventilem.  
 

Pozor! Při objednávce posuvné jednotky musíte bezpodmínečně uvést, zda má být 
s koncovým tlumením nebo bez něho. 
 

 
 

Přípojky posuvných  
jednotek 

Určení správné posuvné jednotky SEH 

na pístnici   na válci 

 
Závitový čep GZ 

 

 
Závitový čep GZ 

 

Pomocí následující tabulky můžete velice snadno určit potřebnou posuvnou 
jednotku, pokud znáte požadovaný zdvih a připojovací díly. 
 

Jestliže potřebujete mít u posuvné jednotky nejenom závitový čep na každé straně, 
nýbrž i např. očko na pístnici nebo na obou stranách, pak k celkové délce 
připočítejte rozměr D uvedený ve vedlejším výkresu připojovacího dílu. To samé 
platí pro dodatečné vybavení. 

 

 
Očko A 

 
 

Očko A 

 
Vidlička G 

 

 
Vidlička G 

 

 
Hub = Zdvih 
2 Rohre  mit jeweils ø 28 mm= 2 trubky s ø po 28 mm 
Länge ausgefahren = Délka (při vyjeté poloze) 
 
 

   Typ 
SEH 

 Viz 
na straně 

      

1. Průměr pístnice:  14 mm  06.080.00 
      

2. Průměr válce:  28 mm  06.080.00 
       

Úhlový kloub WG 
 

Úhlový kloub WG 3. Zdvih (100 - 700 mm):    06.080.00 
      

4. Druh tlumení:  1  06.005.00 
     
      

5. Síla (150 - 1000 N):    06.081.00 
       

Kloub. hlavice GK 

 
Kloub. hlavice GK 

6. Délka při zajeté poloze (= délka při vyjeté poloze - 
zdvih): 

   06.082.00 
     

 
7. Délka (při vyjeté poloze - celková 

délka): 
   06.082.00 

 a) bez koncového tlumení 
min. 2 x zdvih + 80 mm + rozměr D připojovacích dílů 
b) s koncovým tlumením 
min. 2 x zdvih + 105 mm + rozměr D připojovacích dílů 

  
 

 

 

 

8. Přípojka na pístnici (zkratka viz 
výkresy): 

   06.059.00 
         

9. Přípojka na válci (zkratka viz výkresy):    06.059.00 
      

10. Koncové tlumení (bez/s - příp. uvést délku):  06.008.00 
Přesné rozměrové výkresy výše 
uvedených přípojek naleznete na straně 
06.059.00 a násl.       

 
Posuvná jednotka SEH standardní provedení pro skládaná vrata 
SEH14-28-310-1/1000N-500-810-G10-GZA10/E      obj. č. 14280310SEH-0101113 

 

Druh tlumení posuvné jednotky SEH 
1 = když je pístnice vyjetá 

Koncové tlumení 100 mm 

 



  
  Přípojky plynových pružin 
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Přípojky plynových pružin 

 

Plynová pružina DICTATOR se 
dodává s různými přípojkami. Díky 
tomu lze plynové pružiny optimálně 
montovat. 
 

Při volbě přípojky je důležité mít na 
paměti, že plynová pružina nesmí 
být nikdy přimontována napevno. 
 

U jednotlivých typů plynových pružin 
jsme pro Vás uvedli možné přípojky. 
Na následujících stránkách naleznete 
veškeré rozměry přípojek jakož  
i některé další přípojky. Pokud 
potřebnou přípojku nenajdete, 
kontaktujte nás. 
 

U plynových pružin s přípojkou A-A 
(očko-očko) je očko vylisováno ve 
válci. Díky tomuto řešení je rozměr D 
kratší, než když je očko 
našroubováno na pístnici. Pokud 
potřebujete plynovou pružinu  
s našroubovanými očky na obou 
stranách, pak očko na válci 
objednejte jako GZA. 
 
 

Všechny ostatní přípojky jsou 
našroubovány na závitu pístnice 
nebo válce. 
  

 
 
 

Materiál  ocel, hliník, V2A 
Max. dovolené tlačné síly  viz technické listy plynových pružin 
Přípojky z ušlechtilé oceli (1.4305)  GZ, očko A pro našroubování 

Technické údaje 

 vidlička G, úhlový kloub WG, 
  kloubová hlavice GK 

 



  

Přípojky plynových pružin   
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Přípojky plynových pružin 
Rozměrové výkresy 

 

 

Pro plynové pružiny DICTATOR je k dispozici celá řada přípojek. Nejčastěji 
používanou přípojkou je očko. Pro tento druh přípojky Vám nabízíme i montážní 
příslušenství. 
 

Pokud si objednáte plynové pružiny s přípojkami A-A, pak dostanete zpravidla 
plynovou pružinu s nalisovaným očkem (viz údaje u jednotlivých typů plynových 
pružin). Pokud však potřebujte plynovou pružinu s našroubovaným očkem na obou 
stranách, pak si objednejte plynovou pružinu s přípojkou na válci: GZA 

  
 

 

Závitový čep (GZ) 
 
 3-10 4-12 6-15 8-19 10-23 14-28 20-40 25-55 30-65 
A  M3,5 M3,5 M5 M8 M8 M10 M14x1,5 M 20x1,5 M24x2 
B  Ø3 Ø4 Ø6 Ø8 Ø10 Ø14 Ø20 Ø25 Ø30 
H + J  5 5 8 12 12 12 15 30 40 
Z  Ø10 Ø12 Ø15 Ø19 Ø23 Ø28 Ø40 Ø55 Ø65 

 

 

Očko s vnitřním závitem pro pístnici (A) - pro našroubování 
 
 3-10 4-12 6-15 8-19 10-23 14-28 20-40 
A  M3,5 M3,5 M5 M8 M8 M10 M14x1,5 
B  Ø3 Ø4 Ø6 Ø8 Ø10 Ø14 Ø20 
C  Ø4,1 Ø4,1 Ø6 Ø8 Ø8 Ø8 Ø14 
D  11 11 16 22 22 30 45 
E  8 8 10 14 14 18 25 
F  16 16 21 32 32 40 58 
G  4 4 6 10 10 10 14 
H  5 5 6,5 10 10 10 15 

  

Očko na zámkovém pouzdru (A) - vylisováno ve válci 
 
 3-10 4-12 6-15 8-19 10-23 14-28 20-40 
C  Ø4 Ø4 Ø6 Ø8 Ø8 Ø8 Ø14 
D  7 7 9 11 13 16 20 
E  8 8 10 14 18 20 32 
G  4 4 6 10 10 10 14 
Z  Ø10 Ø12 Ø15 Ø19 Ø23 Ø28 Ø40 

 

 
 
 
Kloubová hlavice (GK) (pro pístnici a válec) 
 
 6-15 8-19 10-23 14-28 14-28 20-40 
obj. č. 205800 205801 205801 205802 205802S 205803 
A  M5 M8 M8 M10 M10 M14x1,5 
C  5 8 8 10 10 14 
D  27 36 36 43 43 57 
E  18 24 24 28 28 36 
F  36 48 48 57 57 75 
G  8 8 8 14 9 19 

  
Kloubové ložisko (GKV) v nerezu V2a: 
-   pro plynové pružiny 8-19 a 10-23: obj. č. 205811 
-   pro plynové pružiny 14-28:  obj. č. 205812 
 

 



  
  Přípojky plynových pružin 
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Přípojky plynových pružin 
Rozměrové výkresy (pokračování) 

 

 

Pokud použijete přípojku vidličky (G), pak pro rychlou a snadnou montáž 
doporučujeme čep ES. Ušetří upevnění jednoho čepu díky pojistnému kroužku 
nebo závlačce, protože se jednoduše naklapne na nákružek vidličky. Dodává se pro 
všechny konstrukční řady kromě 25-55 a 30-65. 
 

Pokud plynovou pružinu nemůžete namontovat zcela přesně, pak byste alespoň 
na jedné straně měli použít úhlový nebo kulový kloub. Při montáži je třeba dát 
pozor na to, aby plynová pružina nebyla vzpříčena nebo přespříliš přepnuta. 

  
Vidlička (G) podle DIN 71752 (pro pístnici a válec) 
 3-10 4-12 6-15 8-19 10-23 14-28 20-40 25-55 30-65 
A  M3,5 M3,5 M5 M8 M8 M10 M14x1,5 M20x1,5 M24x2 
B  Ø3 Ø4 Ø6 Ø8 Ø10 Ø14 Ø20 Ø25 Ø30 
C  Ø4 Ø4 Ø5 Ø8 Ø8 Ø10 Ø14 Ø20 Ø25 
D  16 16 20 32 32 40 56 80 100 
E  8 8 10 16 16 20 27 40 50 
F  21 21 26 41 41 52 72 105 132 
G  8 8 10 16 16 20 27 40 50 
H  4 4 5 8 8 10 14 20 25 
L  13 13 16 25 25 32 44   

 
 

Čep ES pro upevnění vidličky 
 3-10 4-12 6-15 8-19 10-23 14-28 20-40 
C  Ø4 Ø4 Ø5 Ø8 Ø8 Ø10 Ø14 
D  11 11 14 22 22 28 38 
G  9,5 9,5 12 19 19 23 31 

 

 

Úhlový kloub (WG) podle DIN 71802 (pro pístnici a válec) 
 
 3-10 4-12 6-15 8-19 10-23 14-28 20-40 
A1/A  M3,5/M4 M3,5/M4 M5 M8 M8 M10 M14x1,5 
D  18 18 22 30 30 35 45 
F  24 24 28 39 39 46 60 
M  9 9 9 13 13 16 20 
N  10,3 10,3 10 16 16 19 28 

 

Úhlový kloub (WGK) podle DIN 7180 2(pro pístnici a válec): 
Krátké provedení úhlového kloubu pro konstrukční řady 8-19 a 10-23: D = 18 
(všechny ostatní rozměry viz výše) Max. Tlak 650 N 

Kulový kloub (KG) pro našroubování* (není určen pro tažné síly!) 
 
 6-15 8-19 10-23 14-28 20-40   
A  M8 M8 M8 M10 M14x1,5   
B  M5 M8 M8 M10 M14x1,5   
D  28 31 31 43 56   
F  63 66 66 68 96   
N  35 35 35 25 40   

 

*U vyššího počtu kusů kouli pro kulový kloub přidělat rovnou na pístnici. Tím se 
odpovídajícím způsobem redukuje rozměr D. V případě potřeby se na nás obraťte. 

 



  

Přípojky plynových pružin   
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Přípojky plynových pružin 
Rozměrové výkresy (pokračování) 

 

 

Vedle standardizovaných oček jsou k dostání zejména pro konstrukční řady 
8-19 a 10-23 speciální očka: 
  

Očko AR 16 se používá, když celková délka plynové pružiny má být co 
nejmenší. Je kratší než normální očko. 
 

Očko ASL je určeno pro případy, když místo pro uchycená očka je příliš úzké. 
Se svými 5 mm má jen poloviční tloušťku oproti normálním očkům. 
 

Očko ALS se doporučuje mimo jiné v kombinaci s kováním Schüco pro střešní 
okna. Asymetrické očko brání obrušování rámu okna plynovou pružinou. 
 

  
Očko (krátké) AR 16 - pro našroubování 
 6-15  8-19/10-23    
výr. č.  0615ALK  0819ALK    
A  M5  M8    

 

 

Očko ASL - k našroubování 
 
 6-15  8-19/10-23    
Výr. č.  0615ASL  0819ASL    
A  M5  M8    
C  Ø6,1  Ø8,1    
D  20  30    
E  12  18    
F  26  39    
G  3  5    
X  12  13    
Y  9  14    

  
Očko ALS - pro našroubování 
 
Výr. č. 0819ALS Pouze pro konstrukční řady 8-19 a 

10-23 
 Rozměry viz vedlejší obrázek 
 

 

Rám okna  
 

 
 

Kování Schüco  
 

 
 
 
 
 
 

Očko ALS  
  

 
Plynová pružina  
8-19 nebo 10-23 

 

    
 
Montáž 

 
 

 

tloušťka 10 



  
  Výpočet a výběr 

 

 
© DICTATOR TECHNIK GMBH • Gutenbergstr. 9 • D - 86356 Neusäß • Německo 
Tel. (0821)24673 - 0 • Fax (0821) 24673 - 90 • E-mail info@dictator.de • 1030 

 
 

Strana 06.067.00 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Instrukce pro výpočet  
a volbu vhodné plynové pružiny 

 

Firma DICTATOR nabízí pro každou 
Vaší aplikaci optimální plynovou 
pružinu - a to prakticky v nekonečně 
mnoha možných variantách. 
 

Podle následujících pokynů... 
 

 určíte správný typ plynové 
pružiny, 

 ujasníte si její funkci 
- držet klapku otevřenou, 

přidržovat ji či automaticky 
otvírat, 

 stanovíte zdvih a nejlepší body 
pro upevnění, 

 přesně vypočítáte potřebnou sílu 
pružiny a 

 určíte technické vlastnosti. 
 

Pomocí těchto parametrů a hodnot 
budete moci na následujících 
stránkách rychle najít správnou 
plynovou pružinu. 
 

Pokud byste i přesto měli stále ještě 
pochybnosti, pak Vám rád poradí 
konzultant firmy DICTATOR  
s dlouholetými zkušenostmi z různých 
oblastí použití. Příslušné formuláře 
pro konzultaci  najdete na straně 
06.083.00 a násl. 

 

 
 

Funkce plynové pružiny  Má otvírat sama, pomáhat při otevírání nebo držet 
klapku v dané poloze? 

Namáhání  Četnost a rychlost pohybu 
Rozměry klapky  Délka A, šířka B, tloušťka C 
Poloha klapky  V zavřeném a otevřeném stavu 
Hmotnost kapky  V newtonech (1 N = 0,1 kp), poloha těžiště 
Možnosti připevnění  Na klapku a rám/kryt 
Kování  Jaký způsob připevnění se nabízí? 

Vaše zadání 

Okolní podmínky  Teplota, nečistoty, vlhkost atd. 



  

Výpočet a výběr   
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A. Volba typu plynové pružiny 
 

 
Einschieben = Zasunování 
Ausfahren = Vysunování 
Hub = Zdvih   
Kraft in = Síla v 

 

S ohledem na danou aplikaci nejprve zvolte typ plynové pružiny, která bude 
nejlépe splňovat požadované funkce: tlačit, táhnout, tlumit, přidržovat atd. 
 
Podrobné popisy jednotlivých druhů plynových pružin najdete na začátku tohoto 
katalogu (na straně 06.003.00 a násl.) jakož i u informací o rozměrech  
a možnostech dodání na straně 06.017.00 a násl. 

  

Tlačné plynové pružiny Tlačné plynové pružiny se nejčastěji 
používají pro vyrovnávání hmotnosti 
nebo na podporou manipulace  
s pohyblivými konstrukčními díly  
(např. u poklopů, klapek, oken, 
otáčecích ramen a mnoha dalších 
otočných a posuvných prvků). 
 
Princip fungování je vysvětlen na straně 
06.005.00, technické parametry 
naleznete v katalogu na straně 
06.017.00 a násl. 

 

   

Progresivní plynové 
pružiny 

Progresivní plynové pružiny  
se používají všude tam, kde je potřeba 
manuálně otevírat a zavírat velmi těžké 
poklopy.  
 
Princip fungování je vysvětlen na straně 
06.009.00, technické parametry 
tlačných plynových pružin naleznete  
v katalogu na straně 06.017.00 násl.  
Ve své objednávce dodatečně zmiňte 
požadovanou progresivitu. 
Doporučujeme se nejprve spojit s naším 
poradenským servisem. 

 

   

Plynové pružiny  
s dělicím pístem 

Plynové pružiny s dělicím pístem  
se používají tam, kde je třeba zajistit 
pomalé zajíždějí a vyjíždějí  
(např. u oken, který by se mohla rozbít). 
 
Princip fungování je vysvětlen na straně 
06.006.00, technické parametry 
naleznete v katalogu na straně 
06.029.00 a násl. 

 
 



  
  Výpočet a výběr 
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Volba typu plynové pružiny - pokračování 
 

 
Einschieben = Zasunování 
Ausfahren = Vysunování 
Hub = Zdvih   
Kraft in = Síla v 

 

Ke každému typu plynové pružiny Vám nabízíme kompetentní poradenství a široký 
sortiment příslušenství. Specializujeme se na to, abychom dokázali vyrobit 
plynovou pružinu přesně pro Vaší aplikaci. 
 
Pokud potřebujte pružinu, kterou zde nemůžete nalézt, vybereme z našeho 
bohatého sortimentu optimální variantu a v případě potřeby ji pro Vás patřičně 
upravíme. 

  

Tažné plynové pružiny Tažné plynové pružiny se většinou 
používají tam, kde lze plynovou pružinu 
pro vyrovnání hmotnosti namontovat 
pouze z vrchu pohyblivého prvku, např. 
u oje zvedacího vozíku. 
 
Princip fungování je vysvětlen na straně 
06.006.00, technické parametry 
naleznete v katalogu na straně 
06.033.00 a násl. 

 

   

Plynové pružiny  
s blokováním 

Blokovatelné plynové pružiny se 
používají tam, kde je potřeba držet 
nebo zaaretovat daný předmět  
v libovolné poloze. Tuhé blokování je 
ideální pro případy, kde je třeba zajistit 
přesnou polohu. Pružné blokování při 
zatížení trochu pruží (např.  
u komfortních kancelářských židlích). 
 
Princip fungování je vysvětlen na straně 
06.007.00, technické parametry 
naleznete v katalogu na straně 
06.039.00 a násl. 

 

   

Posuvné jednotky Posuvné jednotky se používají 
například u skládacích vrat pro jejich 
bezpečné a měkké otevření. Rychlost 
vysouvání je plynule nastavitelná. 
 
Mohou se vybavit i tlumením koncové 
polohy, takže skládání křídel vrat 
probíhá bezhlučně. 
 
Princip fungování je vysvětlen na straně 
06.008.00, technické parametry 
naleznete v katalogu na straně 
06.057.00 a násl. 

 

 



  

Výpočet a výběr   
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B. Funkce a úkoly Vaší plynové pružiny 

 

 

Podle požadované funkce dospějete při následujícím určení připevnění  
a především při následném výpočtu sil plynové pružiny k různým výsledkům. 
 
Zde je přitom rozhodující, zda má plynová pružina spouštět automatický proces 
otevírání nebo zda má pomáhat při manuálním otevírání. S ohledem na hmotnost 
klapky resp. poklopu se vypočítá zejména vodorovná poloha nebo i další polohy: 
plynová pružina může dokonce částečně i aktivně zavírat. 

  

1. Pomůcka pro otvírání 1. Pružina při zvedání poklopu pomáhá 
překonat gravitaci (naznačeno 
šipkou). 

Pozor: Na poklop se musí namontovat 
koncový doraz tak, aby plynová 
pružina nevyjela úplně: plynovou 
pružinu za žádných okolností 
nepoužívejte jako koncový doraz! 

  

 

2. Jakmile poklop dosáhne kolmé 
polohy, gravitace již nepůsobí na 
jeho zavírání. V tomto bodě by síla 
pružiny již neměla být příliš velká, 
neboť jinak by mohl znemožnit 
zavření poklopu rukou. 

 
Pro volbu montážních bodů  
k připevnění pružiny je důležité, aby  
v této koncové poloze válec ani pístnice 
nikde nenarážely. Klapka tak musí mít 
pro tuto koncovou polohu samostatný 
doraz. 

  

 

3. Gravitace zde nyní působí dokonce  
v opačném směru (otevírá klapku).  
V této poloze se plynová pružina již 
bude pravděpodobně dotýkat rámu. 

 
Pozor: Pokud přesto chcete (a můžete) 
zvolit montážní body pro připevnění tak, 
aby došlo k překročení mrtvého bodu  
(a plynová pružina přitom nikde 
narážela), měli byste se obrátit na náš 
poradenský servis. Plynová pružina se 
v této situaci musí namontovat tak 
(například pomocí podélných otvorů  
v upínací konzole), aby poklop ani  
v mrtvém bodu nikdy nepůsobil na 
plynovou pružinu tažnou silou, neboť to 
by mohlo poškodit válec. Vysoký vnitřní 
tlak v pružině představuje značné 
nebezpečí poranění. 

 

 



  
  Výpočet a výběr 
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Funkce a úkoly Vaší plynové pružiny - pokračování 

 

 

Plynové pružiny se ideálně hodí pro držení klapek a krytů. Plynové pružiny jsou 
přitom navrženy tak, aby zcela vyrovnaly gravitační sílu, která působí v dané 
poloze otevření. 
 
Podle toho, jak jsou zvoleny montážní body pro připevnění, mohou plynové pružiny 
od jistého bodu (viz obrázek uprostřed) napomáhat při zavírání, tzn. že aktivně 
tlačí kryt směrem dolů. Nebo se montážní body pro připevnění zvolí tak, že klapka 
se po odblokování automaticky otevře. 

  

2. Otevření a přidržování 

 

 
 
 

 
 
 
Klapka se nemá otevírat sama, ale na její 
otevření má být potřeba co nejmenší manuální 
síla. Účinná síla plynové pružiny je tak  
v zavřené poloze navržena tak, aby byla  
o něco menší než tíha klapky. V otevřené 
poloze musí mít plynová pružina přirozeně 
dostatek síly, aby udržela tíhu klapky - 
případně se použije blokovatelná plynová 
pružina (např. u nemocničních lůžek). 

 
 
Pružina zvedne kryt a drží ho  
v otevřené poloze. 

   

 

Alternativou k tomuto řešení by bylo zvolit 
montážní body pro připevnění tak, aby plynová 
pružina působila ve směru zavírání i v zavřené 
poloze.  
 
K tomu viz průběh pohybu krytu vpravo: 
prostřední obrázek ukazuje polohu, ve které 
došlo k překročení mrtvého bodu ve směru 
zavírání. Plynová pružina teď působí dolů  
ve směru zavírání. 

 
 
Proti tlaku pružiny se kryt zavře  
a v této poloze (nejmenší zdvih) 
dosáhne mrtvého bodu. 

   

 

Okno (například pro odtah kouře nebo  
k nouzovému úniku) se má otevřít samo bez 
působení jiné síly a zůstat otevřené.  
 
Montážní body pro připevnění se zvolí tak, aby 
účinná síla pružiny byla u zavřeného okna 
vyšší než hmotnost klapky. 

 
 
Vertikální směr působení se 
obrátil, plynová pružina drží kryt 
zavřený. 

 



  

Výpočet a výběr   
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C. Montážní body pro připevnění plynových pružin  
a jejich délky 

 

Montážní body pro připevnění pružiny jsou alfou a omegou pro optimální fungování 
tlačné plynové pružiny. Jen pokud je plynová pružina správně nadimenzovaná  
a optimálně namontována, může její síla působit požadovaným způsobem. 
 
Pomocí následujícího návodu budete s to nejen určit vhodné montážní body  
a délku pružiny, nýbrž i směr účinné síly, která zajistí funkci pružiny, jež jste 
vybrali na předchozích stránek. 

  

1. Rozměry klapky Výchozí situací pro určení montážních bodů pro připevnění plynové pružiny je  
v tomto příkladě klapka, zprvu v zavřené poloze. 
 

   Pant 

 

 Pro určení plynové pružiny sem zapište 
 rozměr A  ________________ a 
 rozměr B  ________________ . 
 

  

2. Souřadnicové osy Nejprve si schematicky nakreslete klapku věrně v měřítku, v zavřené a otevřené 
poloze. Referenčním bodem pro následující rozměry je vždy bod otáčení D 
klapky. Obvykle je to střed pantu klapky. 
 
Ze středu tohoto bodu otáčení nakreslete souřadnicový systém. Osy označte jako 
osu x a osu y. Budou probíhat vždy paralelně k zavřené nebo otevřené klapce. 
 

 

 
Achse = Osa 

 



  
  Výpočet a výběr 
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Montážní body pro připevnění plynových pružin  
a jejich délky - pokračování 

 

 
V následujících krocích se nejprve na zkoušku zanese montážní bod R pro 
připevnění na rámu a potom bod K pro připevnění na klapce. Potom se ověří, zda 
zjištěné délky (zajetá - vyjetá plynová pružina) lze vůbec vyrobit (viz tabulka na 
straně 06.075.00). 
 
V případě potřeby musíte body R a K posunout a začít znovu od bodu C.3. Pomocí 
následujících pokynů postupně dojdete ke správnému řešení. Je možné, že se 
Vám to podaří hned napoprvé. 

  

3. Montážní bod R  
    pro připevnění pružiny 

Montážní bod R pro připevnění pružiny na rámu se určí ze vzdáleností Y a Z.  
Za první orientační hodnotu platí rozměr w, který nejprve jednoduše odhadnete. 
Toto je obzvláště důležité tehdy, když je klapka silná nebo má zalomený tvar, nebo 
tehdy, když pant odstává od klapky. 
 

 
Ache = Osa Linie = Přímka 
Punkt = Bod 

Ve vzdálenosti 20 mm od spodní hrany klapky nakreslete paralelně ke klapce 
přímku (x-1). Vzdálenost této paralelní přímky  k ose x je rozměr w.  
 
Vzdálenost mezi spodní hranou klapky a přímkou x-1 je mimo jiné určena 
montážním kováním, které plánujete přimontovat na klapku. 
 
Nejčastěji používané kování (obj. č. 205 244) potřebuje výše uvedených 20 mm. 
Všechny rozměry jsou uvedeny vždy ke středu čepu: ohledně více podrobností  
a dalších kování viz strana 06.063.00. 
 
Sem zapište stanovený rozměr w: ______________________ mm 
 
 
 
 
Nyní určete další paralelní přímku k ose x, přímku  x2. 
 
Vzdálenost přímky x2 od osy x udává rozměr y. Vzdálenost y můžete určit pomocí 
těchto kritérií: 
 

 rozměr y by měl být o 0 až 100 mm větší než rozměr w; 
 u lehčích klapek (do 20 kp) může rozměr y odpovídat hodnotě w; 
 u těžké klapky by měl být rozměr y co možná největší (w +100). 

 
Sem zapište stanovený rozměr y: ______________________ mm 
 
 
 

 
Montážní bod R se nachází na čáře x2 ve vzdálenosti z od osy y. 
 
Vzdálenost z můžete určit pomocí těchto kritérií: 
 

 rozměr z by měla být minimálně tak velký jako rozměr w; 
         (rozměr z by však neměl být větší než trojnásobek rozměru w) 

 zejména u těžkých klapek přes 20 kg by z nemělo být větší než w; 
 u lehčích klapek umožňuje větší rozměr z otevření přes 90°. 

 
POZOR: Pokud je z menší než w, pak zde existuje nebezpečí, že namontovaná 
plynová pružina bude narážet do otevřené klapky. 
 
Sem zapište stanovený rozměr z: ______________________ mm 

 



  

Výpočet a výběr   
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Montážní body pro připevnění plynových pružin  
a jejich délky - pokračování 

 

 

Poté, co jste na předchozí stránce určili montážní bod na rámu (bod R), musíte nyní 
určit odpovídající bod K pro připevnění pružiny na klapce. Podle následujících pokynů 
by se Vám to mělo snadno podařit. 
 
V případě dotazů nebo pokud Vaše aplikace vypadá úplně jinak jsme, se na nás 
obraťte a my Vám rádi pomůžeme. Naše heslo: Ulehčíme Vám práci! 

  

4. Pomocný bod Kotev/auf Jako první určíte bod K u otevřené klapky: Kotev/auf  

 
K tomu budete potřebovat výkres v měřítku, osy x a y se zanesou výše popsaným 
způsobem, jakož i velikost klapky A a rozměr w. 
 

 
Ache = Osa Linie = Přímka 

 
Nejprve nakreslete přímku (x-3), která bude paralelní ke zcela otevřené klapce  
ve vzdálenosti w od osy y (rozměr w viz strana 06.073.00). 
 
Na rozdíl od obrázku můžete otevřenou klapku přirozeně nakreslit v libovolném jiném 
úhlu otevření. Osa y bude probíhat vždy paralelně ke klapce a přímka x3 bude od ní  
ve vzdálenosti w. 
 
U zakřivených a zalomených klapek a krytů budete vynášet osu y vždy paralelně  
k té části povrchu klapky, na kterou namontujete upínací konzolu. 
 
 

Délka  
(když je pružina vyjetá) 

 

Z vedlejší tabulky vyberte délku plynové pružiny. Přitom platí, že 
 délka vyjeté plynové pružiny by měla odpovídat přibližně 2/3 rozměru A klapky 

(rozměr A viz strana 06.072.00). 
 
Příklad: Jestliže má klapka rozměr A roven 1 200 mm, pak vyberte pružinu, která  
ve vyjeté poloze bude mít délku 800 mm. 
 
Pokud Vám vyjdou hodnoty mezi, pak z tabulky vyberte nejbližší vyšší hodnotu.  
U klapek přes 1 800 mm se obraťte na náš poradenský servis. Tuto tabulku lze použít 
pro následující typy plynových pružin: 8-19, 10-23, 14-28, 20-40. 
 
Sem zapište vybranou délku vyjeté pružiny: ______________ mm 
 

 
Ache = Osa  
Punkt Kauf= Bod Kotev 
Befestigungspunkt = Montážní bod pro připevnění 
Länge ausgefahren = Délka (při vyjeté poloze) 

 
 
Nyní opište kružnici kolem bodu R. 
 
Poloměr této kružnice je délka Vámi vybrané pružiny ve „vyjetém stavu“. Průsečík 
kružnice s přímkou x3 určuje bod Kotev. 
 
Tímto jste stanovili montážní bod pro upevnění plynové pružiny na klapce. 
 
Na následující stránce je popsán postup pro vynesení bodu K pro zavřenou klapku, 
abyste pomocí další tabulky mohli určit, zda zjištěná délka zajeté plynové pružiny je 
možná v kombinaci s výše vybranou délkou vyjeté pružiny. Velmi krátký válec sice 
znamená krátkou délku zajeté pružiny, ale stejně tak i malý zdvih. 
 
Ačkoli to zní složitě, když budete postupovat krok za krokem podle našeho návodu na 
následující straně, dospějete spolehlivě k cíli. 



  
  Výpočet a výběr 
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Montážní body pro připevnění plynových pružin  
a jejich délky - pokračování 

 

 

Nyní ověřte, zda vybrané délky plynových pružin jsou opravdu ty správné pro vaší 
aplikaci. Daná plynová pružina musí být vhodná nejenom pro otevřenou klapku 
(vzdálenost R-Kotev), nýbrž i pro zavřenou klapku. 
 
V následujícím kroku vám ukážeme, jak stanovit předpokládanou délku zajeté 
pružiny, tzn. když je klapka úplně zavřená, a jak zkontrolovat, zda je takováto 
plynová pružina vůbec k dostání. 

  

5. Montážní bod Kzav/zu Montážní bod pro upevnění pružiny na klapce (K) je namáhán vždy stejným otáčivým 
pohybem jako klapka samotná, když je otvírána nebo zavírána. Polohu montážního 
bodu v otevřené poloze jsme určili již na předchozí straně: Kotev. 
 

 
Punkt = Bod Linie = Přímka 

Nyní dodatečně určíte bod Kzav/zu. Je to bod na klapce, ve kterém bude připevněna 
plynová pružina, když bude klapka úplně zavřená.  
 
Nejprve si pomoc kružítka zjistěte poloměr od bodu otáčení D k bodu Kotev.  
Nyní udělejte kružnici kolem bodu otáčení D (střed pantu).  
 
Průsečík mezi obloukem této kružnice a přímkou „x1“ odpovídá bodu Kzav.  
Toto je místo montážního bodu připevnění pružiny ke klapce, když je klapka úplně 
zavřená. 
 
 
 
 
 
Kontrola délek plynových pružin 

 
Punkt = Bod Strecke = Úsečka 

Změřte vzdálenost mezi oběma montážními body R a Kzav, která odpovídá délce 
plynové pružiny, když je klapka úplně zavřená. 
 
Sem zapište vzdálenost R - Kzav: _____________________ mm. 
 
Porovnejte tuto hodnotu s délkou „vyjeté pružiny“, kterou jste vybrali na předchozí 
straně v tabulce. 
 
Příklad: Na předchozí straně 06.074.00 jsme pro klapku velikosti (A) 1 200 mm 
vybrali plynovou pružinu, která je ve vyjetém stavu dlouhá 800 mm. Rozměr R-Kzav 

proto nesmí být menší než 450 mm. 

Lv Lz Zdvih Vyhodnocení zkoušky 
 

 Pokud je vzdálenost mezi R a Kzav větší než délka vyjeté pružiny, kterou jste 
vybrali, pak je tato pružina vhodná pro Vaší aplikaci. Můžete tak pokračovat  
ve výpočtu potřebné síly pružiny na následující straně. 

 

 Pokud je vzdálenost mezi R a Kzav menší než délka vyjeté pružiny, kterou jste 
vybrali, pak musíte v tabulce vybrat delší plynovou pružinu s větším zdvihem.  
V tomto případě musíte začít znovu určením montážního bodu Kotev (viz strana 
06.074.00). 

 

 Pokud by Vám však nyní vyšla plynová pružina příliš dlouhá (Lv přes  
1 200 mm), pak zde hrozí nebezpečí, že při zatížení pružiny dojde k vybočení 
pístu. V tomto případě je potřeba zmenšit rozměr y. Za tímto účelem přibližte 
bod R blíže ke spodní straně klapky (viz strana 06.073.00) a začněte s novým 
určením montážního bodu, jak je popsáno na straně 06.073.00. 

Lv = délka vyjeté pružiny ≥ R-Kotev 

Lz = délka zajeté pružiny ≤ R-Kzav 
 



  

Výpočet a výběr   
 

 
 

Strana 06.076.00 

 
© DICTATOR TECHNIK GMBH • Gutenbergstr. 9 • D - 86356 Neusäß • Německo 
Tel. (0821)24673 - 0 • Fax (0821) 24673 - 90 • E-mail info@dictator.de • 1030 

 

 
 

 
 
 

D. Výpočet sil plynových pružin 

 

 

Každá plynová pružina působí na pístnici pevně definovanou silou. Jaký podíl této 
síly bude skutečně působit i po namontování pružiny závisí na montážních bodech, 
které určují směr, v jakém bude plynová pružina působit na klapku. 
 
Čím přesněji bude výpočet potřebné síly, tím jistější bude požadovaný účinek. 
Firma DICTATOR Vám pak nastaví pružinu přesně na požadovanou sílu. 

  

1. Směr působení Pro výpočet silových vztahů budete 
opět potřebovat výkres v měřítku. 
Stejně jako v předchozí části do něho 
zaneste osy x a y a určete body R  
a Kzav/zu. V těchto bodech se namontuje 
plynová pružina, takže „směr 
působení“ plynové pružiny bude 
procházet oběma body. Do svého 
montážního výkresu nyní zaneste směr 
působení síly plynové pružiny F. 

 
   

2. Páka působení Nyní z bodu otáčení klapky D vyneste 
kolmici k přímce působení 
 
Délka této kolmice je páka působení E. 
 
Na základě této páky působení E a síly 
F (viz bod 4 „Poměry sil“ na následující 
straně) můžete nyní vypočítat moment 
působení plynové pružiny: F x E. 

 

 Jako měrné jednotky pro tento i všechny následující výpočty používejte:  
m (metr = 1000 mm) pro délku a N (1 newton = 0,1 kp) pro sílu. 
 
Sem zapište účinný moment plynové pružiny : ____________ Nm 
 
 

3. Tíha Nyní vypočítejte silový účinek hmotnosti klapky. K tomu je potřeba ještě zakreslit 
směr gravitační síly působící na těžiště klapky (tíha klapky v kolmém směru  
ke středu země). Pro zjednodušení výpočtu gravitační síly můžete vycházet z toho,  
že 1 kg hmotnosti odpovídá cca 1 kp (= 10 N) gravitační síly (S). 
 
Z bodu otáčení teď vyneste kolmici v pravém úhlu k přímce gravitační síly. Délka 
této kolmice je páka působení J. 
 
Nyní můžete vypočítat silový účinek hmotnosti klapky: S x J [Nm] 

 

 

 



  
  Výpočet a výběr 
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Výpočet sil plynových pružin - pokračování 

 

 

Nyní se musíte rozhodnout, jakou funkci má plynová pružina plnit: Má plynová 
pružina pouze pomáhat při otevírání klapky nebo ji má automaticky otevřít?  
(K tomu viz instrukce na straně 06.070.00). 
 
V prvním případě se klapka manuálně zvedne nahoru do otevřené nebo kolmé 
polohy, ve které pak již zůstane i bez pomoci. 
 
Ve druhém případě musí být klapka blokována v zavřené poloze. Po jejím 
odblokování dojde k jejímu automatickému otevření (například u oken nebo 
světlíků určených pro odvádění kouře). 

  

4. Poměry sil Z poměrů účinných momentů vyplývá, kdy se dá klapka do pohybu: 
 Pokud je moment plynové pružiny přesně roven momentu 

gravitační síly, zůstane klapka teoreticky stát v dané poloze. 
 F • E = S • J   Síla plynová pružiny pak je: 
 
Ve skutečnosti ale dojde na jednu ze dvou výše uvedených variant: 
 

 plynová pružina pomáhá při otevírání,  
  klapka se pomalu sama zavírá vlastní vahou: 
 
 

 plynová pružina automaticky otevírá klapku 
  (po odblokování): 

 
 

 

 

  

5. Síla plynové pružiny Protože síla pružiny, kterou musí uvést ve své objednávce, se měří vždy ve vyjeté 
poloze pružiny (Fa), musí vzít při výpočtu v zajeté poloze pružiny v úvahu 
progresivitu plynové pružiny. 
 
Na straně 06.009.00 na začátku tohoto katalogu je pojem progresivity vysvětlen.  
U běžných tlačných plynových pružin se pohybuje okolo 30 %: Fe = Fjmen. • 1,33 
 
Tento vztah vysvětlují dva příklady: Vyjděme z předpokladu, že tlačná pružina 
bude vyrovnávat tíhu klapky S ve vodorovné poloze. 
 

1. Když je plynová pružina vyjetá, je 
klapka ve vodorovné poloze. 

 

Síla pružiny Fjmen, kterou musíte 
objednat, plyne přímo z výsledku 
Vašeho výpočtu:  
 Fjmen.= F 

 
2. Když je plynová pružina zajetá, pak 

hmotnost klapky ve vodorovné 
poloze bude vyrovnávat síla pružiny 
F:  

 F = S • J / E. 
 

To je však o 30 % vyšší síla než Fe. 

 
Beispiel = Příklad   
Fnenn = Fjmen 

 
Síla objednávané pružiny Fjmen je zde o 30 % menší než vypočítaná síla F: 
  Fjmen.= F / 1,33 
 

 

 
Beispiel = Příklad 

 Výpočet se týká pouze jedné síly pružiny. Svůj výsledek musíte ještě pokaždé 
rozdělit mezi všechny plynové pružiny, které jsou přimontovány ke klapce. Teprve 
pak získáte síly pružin, které je třeba si objednat. 

 
 



  

Výpočet a výběr   
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Výpočet sil plynových pružin - pokračování 

 

 

Aby Váš výpočet zajistil uspokojivé fungování klapky a její snadné ovládání, musíte 
rovněž stanovit manuální sílu, kterou buď pomáháte klapce při otevírání nebo 
kterou klapku zatlačíte zpátky dolů, v případě, že se klapka otevírá automatiky. 
 
Tyto manuální síly jsou různé. Závisí na poloze klapky a musí se proto vypočítat 
pro všechny úhly otevření (např. po 10°). 
 

  

5. Manuální síla Manuální síla pro otevření klapky 
způsobuje otáčivý moment, stejně jako 
síla plynové pružiny a gravitace. 
 
Vypočet vychází z manuální síly H  
a vzdálenosti A mezi držadlem klapky  
a jejím bodem otáčení D: 

H • A 
 

  

6. Poměr všech sil Klapka zůstane stát, když jsou všechny síly v rovnováze: tzn. všechny síly, které 
působí směrem nahoru (síla pružina a manuální síla), a gravitační síla, která 
působí vždycky dolů. Všechny síly musíte vydělit příslušnou účinnou pákou 
(vzdálenost k bodu otáčení klapky). 
 

 Po úpravě základního vzorečku můžete 
vypočítat nezbytnou manuální sílu H: 
 

 

  
Výsledek tohoto výpočtu může být kladný (+) nebo záporný (-): 
 

 kladné H       => klapka se musí zvedat rukou 
 záporné H      => klapka se musí zatlačit dolů rukou 

 
Zejména pro těžké klapky je důležité určit manuální síly pro různé polohy klapky,  
a to i v případě, že síla plynové pružiny je rovna tíze klapky ve vodorovné poloze 
(F • E = S • J). 
 
V některých situacích jsou poměry sil natolik nepříznivé, že při určitém úhlu 
otevření je pro manipulaci s klapkou zapotřebí příliš velké manuální síly. Zde Vám 
pomůže náš poradenský servis. 
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Výpočet sil plynových pružin - pokračování 

 

 

V následující tabulce je přehled všech symbolů a značek použitých na předchozích 
stranách (viz také obr. vlevo). 
 
Nezapomeňte, že do všech výpočtů se údaje o délce musí dosazovat v metrech 
[m]. Pokud výsledky měření máte v mm, musíte je vydělit 1 000  
(1 000 mm = 1 m  / 1 mm = 0,001 m). 
 
Hodnoty sil v newtonech [N] můžete získat z běžných údajů o hmotnosti (většinou 
udávaných v kilogramech): 1 kg = cca 1 kp = cca 10 N (1 N = 0,1 kp). 

  

A =  délka klapky  [m] 

B =  šířka klapky  [m] 

C =  tloušťka klapky  [m] 

D =  bod otáčení  

E =  páka plynové pružiny  [m] 

F =  síla plynové pružiny  [N] 

G =  tíha  [N] 

H =  manuální síla  [N] 

I =  –  

J =  účinná páka gravitační síly  [m] 

K =  montážní bod pro připevnění pružiny ke 
klapce 

 

L =  Lv / Lz (délka plynové pružiny)  [mm] 

M =  –  

N =  newton ( 1 kp = cca 10 N)  [N] 

O =  –  

P =  body ve schématu P1, P2, P3, P4  

p =  úhel zavřené klapky  [°] 

q =  úhel otevření  [°] 

R =  montážní bod pro připevnění pružiny k rámu  

S =  gravitační síla  [N] 

T =  vzdálenost mezi těžištěm a bodem otáčení  [m] 

U =  –  

V =  –  

W =  kolmá vzdálenost mezi bodem D a Kzav  [m] 

X =  vodorovná vzdálenost mezi bodem D a Kzav  [m] 

Y =  kolmá vzdálenost mezi bodem D a R  [m] 

7. Legenda 

Z =  vodorovná vzdálenost mezi bodem D a R  [m] 
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E. Určení všech vlastností plynové pružiny 

 

 

Před objednáním potřebné plynové pružiny resp. pružinu byste měli ještě jednou 
přezkoušet všechny vlastnosti a stanovit je podle následujících pokynů. 
 
Jejich pořadí odpovídá i speciálnímu objednacímu kódu firmy DICTATOR  
a údajům v  technických listech obsažených v tomto katalogu (na straně 06.019.00 
a násl). 
 
Abychom Vám ulehčili objednávání plynových pružin, stačí, když do prázdných 
políček technického listu (na straně 06.019.00 a násl.) zapíšete hodnoty Vámi 
vybraného typu plynové pružiny a pošlete nám je faxem. 

  

1. Pístnice (Ø) Správný průměr pístnice plynové pružiny závisí na požadované síle pružiny. Síla 
Fjmen (= síla pružiny ve vyjeté poloze), kterou vypočítáte podle pokynů na straně 
06.077.00, by měla být přibližně uprostřed silového rozsahu dané konstrukční 
řady. Tyto silové rozsahy jsou uvedeny v každém technickém listu (na straně 
06.019.00 a násl.) hned pod označením konstrukční řady. 
 
Uvědomte si, že velmi tenké pístnice dovolují jen krátké zdvihy, neboť zde hrozí 
vybočení pístu. Pro větší zdvihy proto volte o něco větší konstrukční řady. První 
číslo označení konstrukční řady současně udává průměr pístnice v mm. 

  

2. válec (Ø) Průměr válce je obvykle již pro každou konstrukční řadu předem dán (viz technické 
údaje na straně 06.019.00 a násl.). Od vybraného průměru pístnice se tak 
automaticky odvíjí průměr válce, který je současně druhým číslem v označení 
konstrukční řady. 
 
Jestliže potřebujete plynovou pružinu s co možná nejmenší progresivitou (nárůst 
síly při zasunování pístnice), lze použít tlustší válec. V tomto případě se obraťte na 
náš poradenský servis. 

  

3. Zdvih Na stranách 06.074.00 a 06.075.00 jsou uvedeny výpočty pro určení délky ve 
vyjeté a zajeté poloze. Z nich vyplývá potřebný zdvih:  H = Lv - Lz 
 
 Lv = vzdálenost R až Kotev 
 Lz = vzdálenost R až Kzav 
 
Podle možností byste měli montážní body optimalizovat tak, aby dráhy zdvihu 
nebyly příliš krátké ani příliš dlouhé: 
 
 čím kratší je zdvih, tím větší sílu musí mít plynová pružina, tzn. musíte vybírat 

z větších (a dražších) konstrukčních řad; 
 čím delší je zdvih, tím vyšší je nebezpečí, že dojde k vybočení pístnice -  

v extrémních případech se při montáži pružiny na pístnici (a částečně na 
konec předního válce) musí nainstalovat externí vedení, aby se zabránilo 
vyklánění pístu do stran. 

 
 



  
  Výpočet a výběr 
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Určení všech vlastností plynové pružiny - pokračování 

 

 

Hlavní výhodou plynových pružin oproti jiným pružinám je, že vedle malého 
přírůstku síly lze kontrolovat (tlumením) i pohyb. Stačí si jen zvolit vhodný druh 
tlumení. 
 
Dráhy zdvihu se ostatně nemusí stále využívat v celé své délce. 
 
Pozor! Montážní body pro připevnění plynové pružiny by měly být od sebe tak 
daleko, aby umožňovaly snadnou montáž a demontáž zcela vyjeté plynové 
pružiny. Pružina se nesmí nikdy roztahovat násilně. 

  

4. Druh tlumení Pohyb pístnice lze kontrolovat pomocí zabudovaného tlumení. Plyn zde proudí 
malým škrticím otvorem v pístu (viz obr. na straně 06.004.00). 
 
Nabízí se čtyři možnosti tlumení: při zajíždění, při vyjíždění, při zajíždění  
i vyjíždění, bez tlumení. Každý druh tlumení má své vlastní číslo, které je součástí 
objednacího kódu. V technických listech (viz strana 06.019.00 a násl.) je 
uvedeno, jaké druhy tlumení jsou možné u příslušných konstrukční řad. 
 

0 = bez tlumení 
1 = tlumení, když je pístnice vyjetá 
2 = tlumení, když je pístnice zajetá 
3 = tlumení, když je pístnice zajetá/vyjetá 

 
Proti konci vyjížděcího pohybu (jen pokud pístnice ukazuje trochu dolů) musí být 
olejová náplň rovněž opatřena škrtícím otvorem v pístu, čímž se rychlost vyjíždění 
zpomalí, cca 1 - 2 cm před úplným vyjetím pístnice. U tohoto typu „koncové 
tlumení“ lze nastavit i větší dráhu koncového tlumení, a sice přidáním oleje. 
Jelikož se však tím mění progresivita, měli byste se obrátit na náš poradenský 
servis. 

  

5. Plynová pružina  
- jmenovitá síla 

Firma DICTATOR vyrobí pro Vás všechny plynové pružiny s takovým tlakem,  
tzn. s takovou silou pružiny, jakou potřebujete pro svoji aplikaci. Porovnejte své 
výsledky ze strany 06.077.00 se vzorečky pro výpočet manuální síly na straně 
06.078.00 a zapište jmenovitou sílu Fjmen do speciálního objednacího formuláře. 
 
Ke každé konstrukční řadě najdete v jejích technických listech možné tlačné síly.  
 
Plynové pružiny DICTATOR mají velice nízké tření a speciální těsnění s velice 
dlouhou životností. Přesto jistému tření nelze zcela zabránit. Na vedlejším grafu je 
znázorněn průběh sil: 

  

 
Einschieben = Zasunování 
Ausfahren = Vysunování 
Hub = Zdvih  Kraft in = Síla v 

P1 
 
 
P2 
 
 
 
P3 
 
 
P4 

Síla (Fjmen) uvedená na štítku a objednacím označení prezentuje sílu 
vysunutí cca 5 cm před dosažením polohy, ve které je pružina zcela vyjetá. 
 
Když je pružina zajetá, je síla pružiny vyšší o hodnotu progresivity (obvykle 
cca 30 %), protože plynová náplň má při zasunuté pístnici ve válci  
k dispozici menší objem (viz také strana 06.009.00). 
 
Síla potřebná k zasunutí pístnice je oproti výsuvné síle větší o hodnotu tření 
těsnění. 
 
Čím hlouběji je pístnice zajetá, tím více se plyn stlačuje a zvyšuje se 
výsuvná síla. Z bezpečnostních důvodů se musí namontovat samostatné 
dorazy cca 5 cm před koncovými polohami zdvihů (po montáži plynové 
pružiny). 

 
 



  

Výpočet a výběr   
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Určení všech vlastností plynové pružiny - pokračování 

 

 

Délky, které zjistíte pomocí svých výpočtů (strana 06.075.00), představují 
vzdálenost mezi montážními body pro připevnění pružiny. V těchto délkách jsou  
i zahrnuty přípojky a uvedou se při objednávce v technických listech (strana 
06.019.00 a násl.). 
 
Při kontrole, zda jsou Vámi spočítané délky konstrukčně možné, musíte vzít vedle 
minimálních rozměrů vnitřních dílů v potaz i rozměr D obou přípojek: DK (přípojka 
pístnice), DZ (přípojka válce). Rozměr D najdete v technickém listě příslušné 
plynové pružiny (viz strana 06.060.00 a násl.). 
 

  

6. Délka při zajeté poloze Délka při zajeté poloze udává vzdálenost mezi bodem R a bodem Kzav ve Vašem 
výpočtu na straně 06.075.00. Tato délka musí být dostatečně dlouhá, aby byl 
zajištěn dostatečný prostor pro zdvih a všechny konstrukční díly (včetně přípojek): 
 
  Lz ≥ zdvih + délka všech konstrukčních dílů 

  

7. Délka při vyjeté poloze Délka při vyjeté poloze udává vzdálenost mezi bodem R a bodem Kotev ve Vašem 
výpočtu na straně 06.074.00. Tato délka musí být dostatečně dlouhá, aby byl 
zajištěn dostatečný prostor pro dvojnásobek zdvihu a všechny konstrukční díly 
(včetně přípojek): 
 
  Lv ≥ (2 x zdvih) + délka všech konstrukčních dílů 
 
Délky vnitřních konstrukčních dílů najdete v bodě 7 technických listů k jednotlivým 
konstrukčním řadám (viz strana 06.019.00 a násl.). 

  

8. Přípojka pístnice Pro připevnění pístnice vyberte z dodávaných přípojek (viz technické listy 
plynových pružin na straně 06.019.00 a násl.) takové, které jsou nejvýhodnější pro 
předpokládaný výkyvný pohyb. Důležité je, aby na pístnici nepůsobily žádné boční 
síly. Mohly by způsobit prohnutí a deformaci. 
 
Kloubová ložiska jsou sice o něco dražší a delší než jednoduchá očka, mohou 
však eliminovat boční tlaky na pístnicí u čepů, které jsou umístěny mírně šikmo. 

  

9. Přípojka válce Předcházející doporučení platí i pro volbu způsobu montáže válců. 

  

10. Dodatečné vybavení Veškerá speciální příslušenství pro uvedené konstrukční řady jsou uvedeny  
v technických listech (viz strana 06.018.00 a násl.). Jsou označena objednacím 
kódem 4 až 8. Podrobnosti naleznete na straně 06.010.00 a násl. 
 

 -4 Olejová komora je nezbytná tehdy, když plynovou tlačnou pružinu nelze 
namontovat s pístnicí kolmo dolů (maximální odchylka 35°). Olejová komora 
brání vyschnutí těsnění, významně zvyšuje životnost plynové pružiny  
a zmenšuje tření. 
 

 -5 Použití ventilu je výhodné tehdy, když potřebný tlak nelze přesně předem 
určit, např. jako model pro plynové pružiny nebo jako jednotlivý exemplář. 
Ventil se nachází axiálně v zámkovém pouzdru válce a je zajištěn 
imbusovým šroubem s těsnicím kroužkem. Při vypuštění noste ochranné 
brýle! 
 

 -6 Ochranná trubka by se měla přiobjednat tehdy, když se počítá s použitím 
pružiny v prostředí s vysokou mírou nečistot. Trubka kromě toho chrání 
pístnici před mechanickým poškozením a prodlužuje tak životnost pružiny. 
 

 -7 Dodatečná odtlačná pružina (ve válci nebo v pístnice) zajišťuje 
automatické otevření po delší klidové době (např. u oken pro odtah kouře). 
 

 -8 Ekologický biologický olej dovoluje použit pružiny například  
i v potravinářském průmyslu. 

 



  
   Montážní příslušenství 
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Montážní příslušenství 
pro plynové pružiny 

 
Plynové pružiny se musí bezpečně 
přimontovat. Podle místa montáže, 
montážní polohy a přípojek budete 
potřebovat různá montážní kování. 
 
Pro tlačné plynové pružiny 
konstrukčních řad 8-19, 10-23,14-28 
a omezeně pro konstrukční řadu 6-15 
nabízí DICTATOR montážní kování. 
Při volbě berte ohled na maximální 
dovolenou sílu příslušného 
montážního kování. 
 
Pro výběr vhodného kování jsou 
důležité tyto momenty: 
- montážní poloha plynové pružiny 
- přípojky plynové pružiny 
- maximální dovolená síla 
 
Pro montáž by se obecně měla zvolit 
kombinace kování pro boční a pro 
čelní montáž. 

 

 
 
 

Materiál  ocel, pozinkovaná, V2A Technické údaje 
Dovolená síla plynové pružiny  max. až 2500 N 

 



  

Montážní příslušenství   
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Montážní příslušenství 
pro plynové pružiny konstrukční řady 6-15, 8-19, 10-23 

 

 

Níže zobrazená kování jsou všechna určena pro boční montáž. Měla by  
se kombinovat s kováním pro čelní montáž z následující stránky. 
 

Montážní kování pro plynové pružiny s tlakem do 2 500 N najdete  
na následujících stránkách. 

  

Montážní kování obj. č. 205241 / 205241K 

Způsob montáže  boční montáž 
Konstrukční řada plynový 
pružin  

6-15 

Přípojky plynových pružin  očko 6-15 
Max. tlak plynové pružiny  205241: 350 N / 205241K : 130 N 
Max. zatížení kování  205241: 500 N / 205241K : 180 N 
Doporučené protikusy  obj. č. 205244, 205247, 205247ZA, 205247K 

 
 
 
 
 
 

 

Montážní kování obj. č. 205247 / 205247K / 205247ZA 

Způsob montáže  boční montáž 
Konstrukční řada plynový 
pružin  

6-15 

Přípojky plynových pružin  očko 6-15 
Max. tlak plynové pružiny  205247:370N/205247K:130N/205247ZA:300N 
Max. zatížení kování  205247:500N/205247K:180N/205247ZA:400N 
Doporučené protikusy  obj. č. 205241, 205241K 

 
 
 
 
 
 

 

Montážní kování obj. č. 205242, 205243 

Způsob montáže  boční montáž 

Konstrukční řada plynový 
pružin  

8-19, 10-23 

Přípojky plynových pružin  očko 8-19/10-23 a kloubové ložisko 205801 

Max. tlak plynové pružiny  850 N 

Max. zatížení kování  1 200 N 

Doporučené protikusy  obj. č. 205244, 205246, 205197, 205276, 
205276K 

  
Montážní kování obj. č. 205276K 
Způsob montáže  boční montáž 

Konstrukční řada plynový 
pružin  

8-19, 10-23 

Přípojky plynových pružin  očko 8-19/10-23 a kloubové ložisko 205801 

Max. tlak plynové pružiny  850 N 

Max. zatížení kování  1 200 N 

 

Doporučené protikusy  obj. č. 205244, 205246, 205197, 205276, 
205276K 

 



  
   Montážní příslušenství 
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Montážní příslušenství 
pro plynové pružiny konstrukční řady 6-15/8-19/10-23 (pokračování) 

 

 

Níže zobrazená kování jsou všechna určena pro čelní montáž. Měla by  
se kombinovat s kováním pro boční montáž z předchozí stránky. 

  

Montážní kování obj. č. 205244 

Způsob montáže  čelní montáž 
Konstrukční řada plynový pružin  6-15 (podmíněně - viz upozornění!), 8-19, 10-23 
Přípojky plynových pružin  očko 6-15, 8-19/10-23, kloubové ložisko 205800 

a 205801 
Max. tlak plynové pružiny  1 200 N / Max. zatížení kování: 1 800 N 
Doporučené protikusy  kování obj. č. 205241, 205242, 205243 
Upozornění: Pokud se montážní kování použijete pro očka 6-15 nebo kloubová 
ložiska 205800, musíte ze šroubu M6x25 odstranit objímku ø 8.  

 
 
 

 

Montážní kování obj. č. 205246 

Způsob montáže  čelní montáž 
Konstrukční řada plynový 
pružin  

8-19, 10-23 

Přípojky plynových pružin  očko 8-19/10-23, kloubové ložisko 205801 
Max. tlak plynové pružiny  1 200 N 
Max. zatížení kování  1 800 N 
Doporučené protikusy  kování obj. č. 205242, 205243 
 
 
 

 

Montážní kování - držák křídla obj. č. 205197 (205249 V2A) 

Způsob montáže  čelní montáž 
Konstrukční řada plynový 
pružin  

8-19, 10-23, 14-28 (8-19, 10-23) 

Přípojky plynových pružin  očko 8-19/10-23/14-28, kloubové ložisko 205801, 
 (očko V2A 8-19/10-23/14-28) 
Max. tlak plynové pružiny  2500 N 
Doporučené protikusy  kování obj. č. 205242 - 243, 205261 - 263 
 
 
Montážní kování – úhelníková konzola obj. č. 205196 

Způsob montáže  čelní montáž 

Konstrukční řada plynový pružin  8-19, 10-23, 14-28 

Přípojky plynových pružin  očko 8-19/10-23/14-28 

Max. tlak plynové pružiny  1 000 N 
Doporučené protikusy  kování obj. č. 205246, 205197, 205244 
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Montážní příslušenství 
pro plynové pružiny konstrukční řady 8-19/10-23/14-28 
(pokračování) 

 

 

Vedle držáků křídel (obj. č. 205197) uvedených na předchozí straně jsou pro 
plynové pružiny se sílou až 2 500 N určeny i níže zobrazená kování. 

 
 
 

 
 

 
Montážní kování obj. č. 205261 

Způsob montáže  čelní montáž 
Konstrukční řada plynový pružin  8-19, 10-23, 14-28 
Přípojky plynových pružin  očko 8-19/10-23/14-28, kloubové ložisko 

205801/205802 
Max. tlak plynové pružiny  2 500 N 
Doporučený protikus  kování obj. č. 205197 
 

 
 
 
 
 

 

Montážní kování obj. č. 205262 

Způsob montáže  boční montáž 
Konstrukční řada plynových 
pružin  

8-19, 10-23, 14-28 

Přípojky plynových pružin  očko 8-19/10-23/14-28, kloubové ložisko 
205801/205802 

Max. tlak plynové pružiny  2 500 N 
Doporučený protikus  kování obj. č. 205197 
 
Montážní kování obj. č. 205263 

Způsob montáže  boční montáž 
Konstrukční řada plynový 
pružin  

8-19, 10-23, 14-28 

Přípojky plynových pružin  očko 8-19/10-23/14-28, kloubové ložisko 
205801/205802 

Max. tlak plynové pružiny  2500 N 
Doporučený protikus  kování obj. č. 205197 

 
  

 



  
  Poradenský servis 

 

 
© DICTATOR TECHNIK GMBH • Gutenbergstr. 9 • D - 86356 Neusäß • Německo 
Tel. (0821)24673 - 0 • Fax (0821) 24673 - 90 • E-mail info@dictator.de • 1090 

 
 

Strana 06.083.00 
 

  
 
 
 
 
 
 
Poradenský servis 
optimální montáž pomocí simulace sil 

 

Poradenský servis firmy DICTATOR 
Vám zaručeně pomůže k úspěšné 
realizaci a to při vynaložení minima 
času a peněz. 
 
Pomocí speciálního softwaru pro 
simulaci průběhu sil Vám naši 
inženýři mohou vypočítat optimální 
body pro připevnění pružiny. 
 
Tímto způsobem lze pro kontrolu 
zjistit i zbývající manuální síly pro 
všechny polohy klapky, aniž byste 
museli provádět zdlouhavé výpočty. 
Toto je důležité zejména tehdy, 
pokud u těžkých klapek nebo poklopů 
hrozí, že manuální síly budou příliš 
velké, když se plynová pružina 
špatně nastaví. 
 
Jasným zadáním požadavků lze 
předejít nedorozuměním a zbytečným 
výdajům. Vyplňte proto příslušný 
dotazník na následující straně  
a nafaxujte ho našim technikům. 
Pokud to je možné, připojte i náčrtky 
přesné montážní polohy. 

 
 Drehpunkt = Bod otáčení  Handhebel = Ruční páka  Öffnungswinkel = Úhel otevření 
 
 
 
Funkce plynové pružiny  Má otvírat sama, pomáhat při otevírání nebo držet v dané poloze? 

Namáhání  Četnost a rychlost pohybu 

Rozměry klapky  Délka A, šířka B, tloušťka C 

Poloha klapky  V zavřeném a otevřeném stavu 

Hmotnost kapky  V newtonech (1 N = 0,1 kp), poloha těžiště 

Možnosti připevnění  Na klapku a rám/kryt 

Kování  Jaký způsob připevnění se nabízí? 

Vaše zadání 

Okolní podmínky  Teplota, nečistoty, vlhkost atd. 
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A. Vodorovná poloha zavřené klapky 
 
 

 
Adresa zákazníka 

 
Údaje o klapce 

Jméno  :   
 

Hmotnost (kg]  :  
Ulice  :   

 

Těžiště [mm] T  :  
PSČ, obec  :   

 

Těžiště [mm] B  :  
Tel.  :   

 

Ruční páka [mm] A  :  
Fax  :   

 

Sklon střechy [stupeň] α :  
E-mail  :   

 

Úhel otevření [stupeň] q  :  
Vyhotovil  :   

 

Vzdálenost ke spodní hraně U  :  
Datum  :   

 

Požadovaný počet plynových pružin :  
        

Druh přípojky: K = pístnice, R = konec trubky Vyplňte!   

    
  

Kloubové 
ložisko  Vidlička   Očko  Úhlový kloub  Závit  
 
Zaškrtněte typ aplikace a uveďte rozměry. 

 

 
 

 
Klapka je v horizontální poloze 
s úhlem otevření směrem 
nahoru. 
 

 
Klapka je nad bodem otáčení. 

 
 ZU = ZAV  Handhebel = Ruční páka 
 AUF = OTEV Drehpunkt = Bod otáčení  
 

 

 
Klapka je v horizontální poloze 
s úhlem otevření směrem 
dolů. 
 

 

 
Klapka je šikmo, panty má 
nahoře. 
 

 
Klapka je šikmo, panty má 
dole. 
 

 
Klapka je šikmo, panty má na 
straně.  

 
 

 

Klapka je zalomená 



  
  Poradenský servis 
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B. Svislá poloha zavřené klapky 
 
 

 
Adresa zákazníka 

 
Údaje o klapce 

Jméno  :   
 

Hmotnost (kg]  :  
Ulice  :   

 

Těžiště [mm] T  :  
PSČ, obec  :   

 

Těžiště [mm] B  :  
Tel.  :   

 

Ruční páka [mm] A  :  
Fax  :   

 

Sklon střechy [stupeň] α :  
E-mail  :   

 

Úhel otevření [stupeň] q  :  
Vyhotovil  :   

 

Vzdálenost ke spodní hraně U  :  
Datum  :   

 

Požadovaný počet plynových pružin :  
        

Druh přípojky: K = pístnice, R = konec trubky Vyplňte!   

    
  

Kloubové 
ložisko  Vidlička   Očko  Úhlový kloub  Závit  

 

 
Zaškrtněte typ aplikace a uveďte rozměry.  

  
 
Bod otáčení nahoře 

 
 
Klapka je ve svislé poloze s 
úhlem otevírání doprava. 

 
 
Klapka je ve svislé poloze s 
úhlem otevírání doleva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bod otáčení dole 
 

 
Klapka je ve svislé poloze s 
úhlem otevírání doprava. 
 

 
Klapka je ve svislé poloze s 
úhlem otevírání doleva. 

 
ZU = ZAV  Handhebel = Ruční páka 
AUF = OTEV Drehpunkt = Bod otáčení 

 



  

Poradenský servis   
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C. Konzultace 

 

 

Čím více informací nám poskytnete, tím přesnější bude náš výpočet. Při faxování 
mějte na zřeteli, že dobře a bezchybně čitelné jsou jen dostatečně velká písmena. 
 
Vedle přesných rozměrů klapky potřebujeme i údaje o jejím okolí, zejména kvůli 
možnostem připevnění kování.  
 
Vedle hmotnosti klapky je důležité i místo těžiště. Pokud nejste s to ho určit, pak 
nám pošlete přesný tvar klapky a materiál, ze kterého je vyrobena. 

  

K-Aufl./otev.  =  W ausgef. = vyjetá plynová pružina 
K-Hebel/páka  =  X eingef. = zajetá plynová pružina 
R-Aufl.  =  Y Öffnen = manuální síla - klapka otevřena 
R-Hebel =  Z Schließen = Manuální síla - klapka zavřena 
Progression =  20 - 60 % Handkraft = maximální manuální síla 

1. Proměnné 

Reibung/tření =  cca 30 N Winkel = úhel maximální manuální síly 
  

2. Výtisk 

 
 

Příklad objednávky:*-10-23-100-1/700N-200-300-GZ-WG-4/5/6/7/8 
 

-10 Ø pístnice 
-23 Ø těleso válce 
-100 délka zdvihu [mm] 
-1 druh tlumení   (0,1,2 nebo 3) 
/700N výsuvná síla [N]   (v poloze P1) 
-200 délka - při zajeté poloze  (vč. rozměru D přípojek) 
-300 délka - při vyjeté poloze  (vč. rozměr D přípojek) 
-GZ přípojka na pístnici 
-WG přípojka na válci 
 
-4/5 

zvláštní příslušenství:  
olejová komora [kód 4], ventil [kód 5], 

/6/7 ochranná trubka [kód 6], přídavná spirálová pružina [kód 7], 
/8 olejová náplň s biologickým olejem [kód 8] 

3. Objednací údaje 

 
* K tomuto objednacímu číslu uveďte ještě druh plynové pružiny: 

D = tlačná plynová pružina, FB = s pružným blokováním, StB = s tuhým blokováním,  
SEH = posuvná jednotka, DT = s dělicím pístem, V = z nerezu, Z = tažná plynová pružina 

 


