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Sprężyny  gazowe zostały zaprojektowane do pracy z obciążeniem prostopadłym w stosunku do osi tłoka. 
Wszelkie  obciążenia nieosiowe i boczne powodują zwiększenie tarcia, a co za tym idzie, temperatury oraz 
ciśnienia azotu. Długość pracy sprężyn wyraźnie spada, a w ekstremalnych przypadkach dochodzi do nagłego 
rozszczelnienia i uszkodzenia sprężyny gazowej.
   
Gas springs may be affected by sideloads or deviations from perpendicularity that depending on its intensity, 
cause a higher friction on the sealing elements of the gas spring, what increases the pressure and the temperature 
and reduce its useful life.
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Systemy prowadzenia tłoka
Rod guiding systems

ZAGROŻENIE 
INCIDENT

ROZWIĄZANIE 
SOLUTION

Średnie zagrożenie / Medium incident:

Wysokie zagrożenie / High incident:

Bardzo wysokie zagrożenie / Extreme incident:

Przyłożone obciążenie z odchyłką 
prostopadłości do 1º.
Deviation from perpendicularity up to 1º.

Obciążenia boczne do 1 mm (0,5 mm na każdą 
stronę tłoka). 
Sideloads up to 1 mm (0,5 mm to any position).

Odchyłka prostopadłości do 3º i obciążenia 
boczne do 5 mm (2,5mm na każdą stronę 
tłoka).
Deviations from perpendicularity up to 3º 
and sideloads up to 5 mm.

Rozwiązanie / Solution: 
  FR (Flex Rod)

Rozwiązanie / Solution:
  PS (Flex Sideload)

Rozwiązanie / Solution: 
  FP (Flex Plate)

Średnie/Medium
Wysokie/High

Bardzo wysokie
Extreme

Średnie/Medium

Wysokie/High

Bardzo wysokie
Extreme

Średnie/Medium

Wysokie/High

Bardzo wysokie
Extreme
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Systemy prowadzenia tłoka
Rod guiding systems

APFA 150 ✔
APFA 250 ✔
APF 500 ✔
AG 750 ✔ ✔
AG 1500 ✔ ✔ ✔
AG 3000 ✔ ✔ ✔
AG 5000 ✔ ✔ ✔
AG 7500 ✔ ✔
AG 10000 ✔ ✔
CD 700 ✔ ✔
CD 1000 V1 ✔ ✔
CD 1500 V1 ✔ ✔
CD 2400 ✔ ✔ ✔
CD 4200 ✔ ✔ ✔
CD 6600 ✔ ✔ ✔
CD 9600 ✔ ✔
CD 18500 ✔ ✔
CM 500 V1 ✔
CM 600 V1 ✔
CM 1000 ✔ ✔
CM 1500 ✔ ✔
CM 2500 ✔ ✔ ✔
CM 4000 ✔ ✔ ✔
CM 6500 ✔ ✔ ✔
CM 10000 ✔ ✔
FD 500 ✔
FD 750 V1 ✔ ✔
FD 1500 V2 ✔ ✔ ✔
FD 3000 ✔ ✔ ✔
FD 5000 V1 ✔ ✔ ✔
CK 570 V1 ✔
CK 750 V1 ✔
CK 1000 V1 ✔
CK 1500 V2 ✔
CK 2500 V1 ✔ ✔ ✔
CK 4000 V1 ✔ ✔ ✔
CT 550 V1 ✔
CT 750 ✔
CT 1000 ✔
CT 1500 ✔
CT 2500 ✔ ✔ ✔
CT 3000 ✔ ✔ ✔
CT 5000 ✔ ✔ ✔
CW 750 ✔
CW 1000 V1 ✔
CW 1500 ✔
CW 2400 V1 ✔ ✔ ✔
CW 4200 V1 ✔ ✔ ✔
CW 6600 ✔ ✔ ✔
CW 9500 ✔ ✔ ✔
CW 11800 ✔ ✔ ✔

FR FS FP

ROZWIĄZANIE
SOLUTION

SPRĘŻYNA 
SPRING
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Sprężyny gazowe, w  niektórych zastosowaniach narażone są na obciążenia boczne i/lub pracę z obciążeniem 
nieprostopadłym w stosunku do osi tłoka.  Występuje wówczas większe tarcie w obszarze kontaktu uszczelnień 
z powierzchnią tłoka, w konsekwencji wzrasta temperatura i ciśnienie gazu. Zależnie od skali powyższych 
zjawisk, standardowy system prowadzenia i uszczelnienia tłoka, może nie zapewniać optymalnej wytrzymałości 
oraz trwałości sprężyn.

Certain application conditions involve the existence of sideloads or deviations from perpendicularity.Depending 
on the intensity of sideload or perpendicularity deviation, a rigid guiding of a gas spring is not sufficient to 
achieve optimal performance at the above conditions. Sideloads or deviations from perpendicularity cause a 
higher friction on the sealing elements of the gas spring, what increases the pressure and the temperature and 
reduce its useful life.

AzolGas opracował system FR (flex rod) zapewniający “elastyczne” prowadzenie tłoka. Szkodliwe działanie 
obciążeń nieosiowych i bocznych zostało zminimalizowane, a rzeczywisty czas użytkowania sprężyny stanowczo 
się wydłużył. System FR znacząco poprawia parametry sprężyny gazowej pracującej w trudnych warunkach 
i zapewnia jej podwyższoną ochronę przed obciążeniem nieosiowym o wartości odchyłki do 1º. System FR 
został zastosowany w standardzie w większości sprężyn gazowych firmy AzolGas zapewniając ograniczenie 
kosztów serwisowych i czasów przestojów spowodowanych awariami sprężyn.

AzolGas designed a flex rod system FR that swings over the cartridge, suceeding to minimize the impact of 
sideloads or deviations from perpendicularity and extending the useful life of the gas springs. The FR sytem 
improves the guiding of gas springs, and is particularly suitable for medium duty incidents (deviations from 
perpendicularity up to 1º). FR solution is incorporated in most of AzolGas gas springs, saves costs, increases 
productivity, and let use in existing applications without modification of any dimension.

System prowadzenia tłoka Flex Rod - FR
Rod guiding system Flex Rod - FR

ZAGADNIENIE / CHALLENGE

ROZWIĄZANIE /  SOLUTION

Średnie / Medium
Wysokie / High

Bardzo wysokie / Extreme

ZAGROŻENIE / INCIDENT
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Sprężyna
Spring

APFA 150
APFA 250
APF 500
FD 500
CD 700
AG 750
FD 750 V1
CD 1000 V1
CM 1000
CD 1500 V1
CM 1500

Sprężyna
Spring

AG 1500
FD 1500 V2
CD 2400
CM 2500
CK 2500 V1
CW 2400 V1
CT 2500/3000
AG 3000
FD 3000
CD 4200
CM 4000

FR  (Flex  Rod)  -  w konstrukcji sprężyny pomiędzy  tłokiem, a pakietem prowadzącym  zastosowano 
elastyczny pierścień o specjalnym kształcie. Układ absorbuje odchyłkę tłoka i zapobiega wyciekowi gazu. 
System FR – obciążenia boczne są kompensowane przez elastyczny układ prowadzenia tłoka, co zapobiega 
uszkodzeniu uszczelnień i pierścieni prowadzących.
FR (Flex Rod) design enables a flexible joint between the cartridge and the piston rod of the gas spring, so that 
it can absorb certain inclination without the gas leak. 
FR system achieves that the axial forces make swing the set cartridge-piston rod, without damage neither 
dynamic guiding nor sealing elements.

max. 1º

2 3 max. 1º

C

L1

1

1. Zastosowanie systemu FR nie powoduje zmian wymiarów sprężyny gazowej. 
2. Wysokość w stanie nieobciążonym L1 i skok C sprężyny gazowej pozostają bez zmian. 
3. Sprężyny ze zintegrowanym systemem  FR mogą pracować z obciążeniem nieosiowym o wartości odchyłki do 1º.
1. The FR system does not involve a variation of the dimensions of the gas spring. 
2. FR (Flex Rod) design enables a flexible joint between the cartridge and the piston rod of the gas spring. 
3. Allows deviation from perpendicularity up to 1º.

System prowadzenia tłoka Flex Rod - FR
Rod guiding system Flex Rod - FR

INFORMACJE TECHNICZNE / TECHNICAL DATA

ZALETY / ADVANTAGES
● Zastosowany w standardzie / Fitted as standard
● Redukcja kosztów / Saves costs
● Zwiększenie produktywności / Increases productivity
● Zastosowanie w już istniejących aplikacjach / Use in existing applications
● Dodatkowe prowadzenie. Podwyższona ochrona / Extra guiding. Medium incident

FLEX ROD

Lista sprężyn gazowych ze zintegrowanym systemem FR / Available for the following gas springs

Sprężyna
Spring

CK 4000 V1
CW 4200 V1
CT 5000
AG 5000
FD 5000 V1
CD 6600
CM 6500
CW 6600
CW 9500
CW 11800
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AzolGas opracował system FS (flex sideload) zapewniający kompensację obciążeń bocznych. Szkodliwe 
działanie obciążeń bocznych zostało zminimalizowane poprzez instalację specjalnego dysku absorbcyjnego 
bezpośrednio na tłoku. Rzeczywisty czas użytkowania sprężyny zdecydowanie się wydłużył. System FR 
znacząco poprawia parametry sprężyny gazowej pracującej w trudnych warunkach i zapewnia jej podwyższoną 
ochronę przed obciążeniami bocznymi  do  1mm (0,5mm na każdą stronę).
 
AzolGas designed a flex sideload system FS that acts on the piston rod, suceeding to minimize the impact of 
sideloads and extending the useful life of the gas springs. The FS sytem improves the guiding of gas springs, 
and is particularly suitable for high duty incidents (sideloads up to 1 mm, 0.5 to any position). FS solution saves 
costs, increases productivity, and let use in existing applications without modification of any dimension.

Sprężyny gazowe narażone są w niektórych aplikacjach na obciążenia boczne działające bezpośrednio na tłok.  
Występuje wówczas większe tarcie w obszarze kontaktu uszczelnień z powierzchnią tłoka, w konsekwencji 
wzrasta temperatura i ciśnienie gazu.  Zależnie od skali powyższych zjawisk, standardowy system prowadzenia 
i uszczelnienia tłoka może nie zapewniać optymalnej wytrzymałości oraz trwałości sprężyn.
 
Certain application conditions involve the existence of sideloads. Depending on the intensity of the sideload, a 
rigid guiding of a gas spring is not sufficient to achieve optimal performance at the above conditions. Sideloads 
cause a higher friction on the sealing elements of the gas spring, what increases the pressure and the temperature 
and reduce its useful life.

ZAGADNIENIE / CHALLENGE

ROZWIĄZANIE /  SOLUTION

System prowadzenia tłoka Flex Sideload - FS
Rod guiding system Flex Sideload - FS

Średnie / Medium

Wysokie / High
Bardzo wysokie / Extreme

ZAGROŻENIE / INCIDENT
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Sprężyna
Spring

CM 500 V1
CM 600 V1
CK 570 V1
CT 550 V1
AG 750
CD 700
FD 750 V1
CK 750 V1
CW 750
CD 1000 V1
CM 1000
CK 1000 V1
CT 750/1000
CW 1000 V1
AG 1500
CD 1500 V1

Sprężyna
Spring

FD 1500 V2
CM 1500
CK 1500 V2
CT 1500
CW 1500
CD 2400
CM 2500
CK 2500 V1
CW 2400 V1
AG 3000
FD 3000
CT 2500/3000
CD 4200
CM 4000
CK 4000 V1

0.5 mm 0.5 mm
1 mm

3
0.5 mm 0.5 mm

1 mm

L1

C

L1

C

1 2CW 6600 CW-FS 6600

Ślizgowy dysk absorbcyjny systemu  FS montuje się na powierzchni górnej tłoka. 
Obciążenia i ruchy boczne wynikające z luzów na narzędziu lub/i na suwaku prasy  są pochłaniane i w efekcie nie 
oddziałują na sprężynę gazową. 
Maksymalna kompensowana odchyłka od położenia centrycznego tłoka wynosi 1mm (0,5mm w każdą stronę). 
The sliding system FS installed on the top of the piston rod moves with the mobile part of the die and achieves that 
sideloads are not transmitted to the gas spring. 
The total range of the slide is 1mm (0.5 mm in any direction from the centered position).

1. Zastosowanie system FS nie powoduje zmian wymiarów sprężyny gazowej. 
2. Wysokość w stanie nieobciążonym L1 i skok C sprężyny gazowej pozostają bez zmian. 
3. Kompensowane są ruchy boczne do 1 mm, 0.5 mm w każdą stronę od położenia centrycznego tłoka.  
1. The FS system does not involve a variation of the dimensions of the gas spring. 
2. Respects the same overall length L1 and the same nominal stroke C than a standard gas spring. 
3. Allows lateral movement up to 1 mm, 0.5 mm in any direction from its centered position.

INFORMACJE TECHNICZNE / TECHNICAL DATA

ZALETY / ADVANTAGES
● Redukcja kosztów / Saves costs
● Zwiększenie produktywności / Increases productivity
● NIe powoduje zmiany wymiarów sprężyny / Same standard dimensions
● Zastosowanie w już istniejących aplikacjach / Use in existing applications
● Dodatkowe prowadzenie. Wysoka ochrona / Extra guiding. High incident

FLEX SIDELOAD

System FS dostępny jest dla  poniższych sprężyn gazowych. / Available for the following gas springs

System prowadzenia tłoka Flex Sideload - FS
Rod guiding system Flex Sideload - FS

Sprężyna
Spring

CW 4200 V1
AG 5000
FD 5000 V1
CT 5000
CD 6600
CM 6500
CW 6600
AG 7500
CD 9600
CW 9500
CM 10000
AG 10000
CW 11800
CD 18500
CW 20000

Sposób zamawiania / How to order
Sprężyna z systemem FS
Spring with FS system CW-FS 6600 050
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Sprężyny gazowe narażone są w niektórych aplikacjach na obciążenia boczne i/lub pracę z obciążeniem
nieprostopadłym w stosunku do osi tłoka.  Występuje wówczas większe tarcie w obszarze kontaktu uszczelnień 
z powierzchnią tłoka, a w konsekwencji wzrasta temperatura i ciśnienie gazu. Zależnie od skali powyższych 
zjawisk, standardowy system prowadzenia i uszczelnienia tłoka może nie zapewniać optymalnej wytrzymałości 
oraz trwałości sprężyn.

Certain application conditions involve the existence of sideloads or deviations from perpendicularity.Depending 
on the intensity of sideload or perpendicularity deviation, a rigid guiding of a gas spring is not sufficient to 
achieve optimal performance at the above conditions. Sideloads or deviations from perpendicularity cause a 
higher friction on the sealing elements of the gas spring, what increases the pressure and the temperature and 
reduce its useful life.

AzolGas opracował system FP(flex plate) przeciwdziałający obciążeniom bocznym i nieosiowym. Szkodliwe 
działanie obu rodzajów obciążeń zostało zminimalizowane poprzez instalację płytki elastycznej. Sprężyny 
gazowe mogą pracować w aplikacjach w których ich użytkowanie w standardowym wykonaniu byłoby niemożliwe 
(natychmiastowe rozszczelnienie). System FP zabezpiecza sprężyny gazowe pracujące w ekstremalnie trudnych 
warunkach. Zapewnia ich ochronę przed obciążeniami bocznymi do 5mm i obciążeniem nieprostopadłym w 
stosunku do osi tłoka do 3º. System FP jest prosty w samodzielnym montażu przez użytkownika i może być 
zastosowany w większości sprężyn gazowych.

AzolGas designed a flex plate system FP sliding-swinging, suceeding to minimize the impact of sideloads 
or deviations from perpendicularity and extending the useful life of the gas springs. The FP sytem improves 
the guiding of gas springs, and is particularly suitable for extreme duty incidents (sideloads up to 5 mm and 
deviations from perpendicularity up to 3º).FP solution is easy to assemble by user, saves costs, increases 
productivity, and let be used with most of gas springs.

System prowadzenia tłoka Flex Plate - FP
Rod guiding system Flex Plate - FP

ZAGADNIENIE / CHALLENGE

ROZWIĄZANIE /  SOLUTION

Średnie / Medium

Wysokie / High

Bardzo wysokie / Extreme

ZAGROŻENIE / INCIDENT
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Sprężyna
Spring

AG 1500
FD 1500 V2
CD 2400
CM 2500
CK 2500 V1
CW 2400 V1
CT 2500/3000
AG 3000
FD 3000

Konstrukcja systemu FP (Flex Plate) zapewnia elastyczny kontakt pomiędzy powierzchnią oporową, a tłokiem 
sprężyny gazowej, kompensujący obciążenia boczne i nieosiowe. System FP (Flex Plate) zabezpiecza zarówno 
uszczelnienia jak i zespół prowadzący tłok sprężyny przed działaniem szkodliwych obciążeń.
Wielkość kompensowanej odchyłki od położenia centrycznego tłoka to 5 mm  (2.5mm na każdą stronę), a maksymalna 
dopuszczalna odchyłka przyłożonego obciążenia od osi tłoka wynosi 3 °.

The design of FP (Flex Plate) allows flexible contact between the pushing surface and the gas spring piston rod, in 
such a way that is able to absorb significant sideloads and deviations from perpendicularity.
The system FP (Flex Plate) achieves that axial forces move and swing the flexible plate without damage neither 
dynamic guiding nor sealing elements of gas springs.
The total side sliding movement is 5mm (2.5mm in either direction from the centered position) and inclination to 3 °.

Sprężyna
Spring

CD 4200
CM 4000
CK 4000 V1
CW 4200 V1
CT 5000
AG 5000
FD 5000 V1
CD 6600
CM 6500

Sprężyna
Spring

CW 6600
AG 7500
CD 9600
CW 9500
AG 10000
CM 10000
CW 11800
CD 18500
CW 20000

2.5 mm 2.5 mm
max. 5 mm

max. 3º

System prowadzenia tłoka Flex Plate - FP
Rod guiding system Flex Plate - FP

INFORMACJE TECHNICZNE / TECHNICAL DATA

ZALETY / ADVANTAGES
● Łatwy w montażu  / Easy to assemble 
● Redukcja kosztów / Saves costs
● Zwiększenie produktywności / Increases productivity
● Dodatkowe prowadzenie. Bardzo wysoka ochrona / Extra guiding. High incident

SPOSÓB MONTAŻU / ASSEMBLING

System FP dostępny jest dla  poniższych sprężyn gazowych. / Available for the following gas springs

1. Sprawdź czy dla danego typu sprężyny gazowej można zastosować płytkę elastyczną FP. 
2. Upewnij się czy zabudowa w narzędziu pozwala na użycie płytki FP (Ø108 x 30mm). 
3. Zamocuj płytkę FP śrubami 2 x M10. 

1. Check the gas spring model is suitable for use with the FP plate.
2. Verify that there is space enough to fit the FP plate into the tool.
3. Fix the FP plate to the die with screws 2x M10.

1 2 3

Sposób zamawiania / How to order
Sprężyna z systemem FP
Spring with FP system CW-FP 6600 050


