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W pewnych aplikacjach (np. ciągowniki) wymagana jest możliwość kontroli ruchu powrotnego tłoka sprężyny 
gazowej. Niektóre operacje wykonywane są niezależnie w dwóch (lub kilku) oddzielnych strefach roboczych. 
Przy zastosowaniu sprężyn konwencjonalnych, gdy tłok wraca do pozycji początkowej, a detal jest wciąż 
dociskany może on zostać uszkodzony.  

Certain applications (eg draw die) require the gas spring piston rod return can be controlled at will. Some 
forming operations require the action of two independent-separate parts. If a conventional gas spring is used, 
when the piston rod returns to its initial position while the metalsheep piece is hold, it causes damage to it.

Sprężyny gazowe serii BSG spełniają wszystkie wymogi aplikacji związanych z kontrolowanym powrotem tłoka. W 
momencie wykorzystania ustalonego skoku roboczego sprężyny pojawia się sygnał z czujnika pneumatycznego 
lub elektro-pneumatycznego powodujący zblokowanie tłoka w pozycji dolnej (powrót max. 1mm). Po zadanym 
czasie zwłoki tłok powraca do pozycji początkowej. Blokowanie tłoka oraz jego kontrolowany powrót pozwala 
na formowanie detali bez uszkodzeń i zniekształceń. 

BSG gas spring meets the needs of applications requiring controlled return of gas spring piston rod. When the 
BSG gas spring travels the entire stroke a signal (pneumatic or electro-pneumatic) active lets the piston rod 
stays locked in its compressed position (1 mm back), and subsequent deactivation allows a controlled return 
of the piston rod to its initial position. The locking of the piston rod in its compressed position and its controlled 
release enables the part forming without damaging it.
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● Możliwość blokady tłoka w pozycji dolnej / Locking the piston rod compressed
● Powrót tłoka wyzwalany sygnałem z prasy  / Return the piston rod at will
● Kompatybilność wymiarowa ze sprężynami wg norm ISO  / Compatible with ISO dimensions
● Redukcja kosztów / Saves costs
● Zwiększenie produktywności (brak dodatkowych operacji/narzędzi) / Increases productivity

Tłok wraca 1mm zanim zostanie zablokowany.
Piston rod bounces 1mm before keeps locked in 
the compressed position

Sprężyna gazowa z kontrolowanym powrotem tłoka BSG
Speed control gas spring BSG
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W pewnych aplikacjach (np. ciągnienie wieloetapowe) wymagane jest aby sprężyny gazowe miały możliwość 
blokowania tłoka dokładnie w ustalonej pozycji (bez jakiegokolwiek ruchu powrotnego). W sprężynach 
gazowych z kontrolowanym powrotem BSG po osiągnięciu założonego skoku tłok powraca o ok. 1mm, co 
może powodować uszkodzenia detalu. 

Certain applications (eg double-stage draw die) require the return speed controlled gas spring piston rod does 
not have a positive return (bounce). Some forming operations need to do a double step in a single press stroke. 
If a conventional speed controlled gas spring is used, when the piston rod is locked in its compressed position, 
it bounces up 1 mm while the metalsheet part is hold, it causes damage to it.

Sprężyny gazowe serii BSR spełniają wszystkie wymogi aplikacji związanych z kontrolowanym powrotem tłoka 
bez odbicia (1mm). W momencie wykorzystania ustalonego skoku roboczego sprężyny pojawia się sygnał z 
czujnika pneumatycznego lub elektro-pneumatycznego powodując zblokowanie tłoka dokładnie w założonej 
pozycji. Po zadanym czasie zwłoki tłok powraca do pozycji początkowej. Blokowanie tłoka bez odbicia oraz 
jego kontrolowany powrót pozwala na formowanie detali bez uszkodzeń i zniekształceń. 

BSR gas spring meets the needs of applications requiring speed controlled gas springs without rebound or 
negative rebound. When the BSR gas spring travels the entire stroke a signal (pneumatic or electro-pneumatic) 
active lets the piston rod stays locked in its compressed position, and subsequent deactivation allows a controlled 
return of the piston rod to its initial position. The locking of the piston rod in its compressed position joined to the 
negative rebound and its controlled release enables the part forming without damaging it.
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Sprężyna gazowa z kontrolowanym powrotem tłoka, bez odbicia  BSR
Speed control gas spring without bounce  BSR
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Bez odbicia toka
Without positive rebound

W przeciwieństwie do sprężyn BSG, tłok w sprężynach 
BSR nie wykonuje ruchu powrotnego o 1mm.
Unlike BSG speed controlled gas spring, BSR has no 
positive rebound 1 mm

Chłodzenie (powietrze 6bar) / Refrigeration (air 6 bar)

Kompensacja odbicia (powietrze 6 bar) / Debounce (Air 6 bar)

Przyłącze do napełniania G1/8” (azot 35 bar) / Filling port (nitrogen 35 bar)

Przyłącze sterujące (powietrze 6 bar) / Air control (air 6 bar)

Sprężyna gazowa z kontrolowanym powrotem tłoka, bez odbicia  BSR
Speed control gas spring without bounce  BSR

● Możliwość blokady tłoka  / Locking the piston rod compressed
● Powrót tłoka wyzwalany sygnałem z prasy / Return the piston rod at will
● Redukcja kosztów / Saves costs
● Zwiększenie produktywności (brak dodatkowych operacji/narzędzi) / Increases productivity
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Budowa sprężyny BSR / BSR spring


