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1.1 Konstrukční rozměry řezacích závitníků EMUGE
Kontrukční rozměry dle DIN (příklady)
Konstrukční rozměry

Ruční řezací závitník,
krátký - Strojní

Strojní řezací závitník s rozšířenou
stopkou

Strojní řezací závitník
s redukovanou stopkou

Rozměry

EMUGE - Název

DIN 352
DIN 2181

Rekord
Enorm

DIN 371

Rekord 1
Enorm 1

DIN 376
DIN 374

Rekord 2
Enorm 2
Robust 2X

Konstrukční rozměry dle EMUGE ﬁremních norem (příklady)
Konstrukční rozměry

EMUGE - Název

Strojní závitník s dlouhými drážkami a stopkou

LF

Strojní závitník s extra dlouhými drážkami a
stopkou

Strojní -Kombi-závitník

Trapez-jednorázová řezací závitník
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1.2 Příklady speciálních typů závitníků EMUGE

1.2 Special tap types (examples)

Speciální nástroje dle přání zákazníků
EMUGE vyrábí speciální závitníky dle výkresů zákazníků a jejich speciﬁkací.

Special taps to customers’ speciﬁcations
EMUGE produces special taps to customers’ drawings and proper
speciﬁcations.

Speciální závity (příklady)

Special threads (examples)

GL

30°

Vg

FG
60°

60°

60°

Válcový oblý závit dle DIN 168-1

Cyklozávit dle DIN 79012

Ventilový závit dle DIN 7756

Cylindrical round thread
acc. DIN 168-1

Bicycle thread
acc. DIN 79012

Valve thread
acc. DIN 7756

MFS

60°

A/B

ST

A
B

60°

Metrický ISO-závit pro pevná spojení
dle DIN 8141-1
ISO Metric thread for tight ﬁt acc. DIN 8141-1

Tr

30°

60°

Závity pro spojení plechů
dle DIN EN ISO 1478

Stativový-spojovací závit
dle DIN 4503

Sheet metal screw thread
acc. DIN EN ISO 1478

Tripod connection thread
acc. DIN 4503

E

GEWI
90°

Plochý metrický trapézový závit ISO-trapéz
(jedno a vícechodý) dle DIN 380-1 a -2

Speciální proﬁl

Elektrozávit dle DIN 40400

Special proﬁle

Electrical thread
acc. DIN 40400

Flat ISO metric trapezoidal thread
(one-start and multi-start) acc. DIN 380-1 and -2

S

3°

30°

M

60°

30°

1:16

Metrický pilový závit (jedno a vícechodý)
dle DIN 513-1 až -3

Metrický kuželový závit vnější
dle DIN 158-1

Závit pro drátové vložky
dle DIN 19004

Metric buttress thread (one-start and multi-start)
acc. DIN 513-1 to -3

Metric tapered external thread acc. DIN 158-1

Thread for wire release connection
acc. DIN 19004
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1.3 Základní typy řezacích závitníků EMUGE

Rekord A
-STEEL
-GG
-GJV
-GAL
-MS
-MG
-FK
-H
-HCUT
-Z
-SPEED

ŘSĖ¯P£GU£ĻND

ŘVWUDLJKWƃXWHV

Ř1£EÝK& FKRG\

ŘFKDPIHUIRUP& WKUHDGV

Ř1£EÝK( FKRG\ 

ŘFKDPIHUIRUP( WKUHDGV

ŘSURSUĬFKR]¯DVOHS«RWYRU\

ŘIRUEOLQGKROHDQGWKURXJKKROHWKUHDGV

Popis:
Speciálně pro materiály s krátkou třískou. Drážky
mohou pohltit pouze část třísek. V axiálním směru
prakticky nedochází k odvodu třísky.
Nedoporučujeme použití tohoto nástroje v hlubokém
slepém otvoru nebo u průchozího závitu v materiálu,
který tvoří dlouhou třísku. Ideální pro hloubky do 1xD.
U šedé litiny možno použít pro průchozí i slepé otvory
až do 3xD.

Note:
(VSHFLDOO\IRUVKRUWFKLSSLQJPDWHULDO7KHƃXWHV
can hold only a part of the chips. There is practically
no chip transport in an axial direction. We do not
recommend using this tap type in deep blind hole
or through hole threads in long-chipping material.

ŘSĖ¯P«GU£ĻN\VORXSDF¯PVSLU£ORY¿PEĖLWHP

ŘVWUDLJKWƃXWHVZLWKVSLUDOSRLQW

Ř1£EÝK% VWRXS£Q¯

ŘFKDPIHUIRUP% WKUHDGV

ŘSURSUĬFKR]¯]£YLW\

ŘIRUWKURXJKKROHWKUHDGV

Popis:
Typický nástroj pro průchozí závity v materiálech
tvořících dlouhou třísku. Loupací náběh tlačí stáčené
třísky dopředu a tím zabraňuje ucpání odvodových
drážek. Chladící kapalina může neomezeně proudit.
Při reverzaci již nesmí odebírat materiál třísky!

Note:
Typical tool for through hole threads in long-chipping
material. The spiral point pushes the tightly rolled
FKLSVDKHDGDQGSUHYHQWVFORJJLQJRIWKHƃXWHV
&RRODQWOXEULFDQWFDQƃRZIUHHO\'RQRWXVHWKLV
tap type for a reverse cut!

ŘrOHYRĖH]Q«VSLU£O\

ŘrOHIWKDQGVSLUDOƃXWHV

Ř1£EÝK' VWRXS£Q¯ 

ŘFKDPIHUIRUP' WKUHDGV

ŘSURSUĬFKR]¯]£YLW\

ŘIRUWKURXJKKROHWKUHDGV

Popis:
Levé spirálové drážky tlačí třísky dopředu. Oproti
provedení s loupacím náběhem (Rekord B) je úhel
čela přes celou délku náběhu téměř konstantní. To
zajišťuje velmi stabilní náběhové zuby, vhodné pro
vysocepevné materiály.

Note:
7KHOHIWKDQGVSLUDOƃXWHVSXVKWKHFKLSVDKHDG
As opposed to the spiral-point design (Rekord B), the
rake angle remains constant over the complete length
of the chamfer. This means extremely stable chamfer
teeth for high-strength materials.

Rekord B
-STEEL
-VA
-AL
-Z
-MULTI
-SPEED

Rekord C
-TI
-NI
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1.3 Základní typy řezacích závitníků EMUGE

1.3 Basic types of our EMUGE taps

Rekord D
-STEEL
-VA
-GAL
-PVC
-TI
-Z
-SPEED

ŘrSUDYRĖH]Q«VSLU£O\

ŘrULJKWKDQGVSLUDOƃXWHV

Ř1£EÝK( VWRXS£Q¯ 

ŘFKDPIHUIRUP( WKUHDGV

Ř1£EÝK& VWRXS£Q¯ 

ŘFKDPIHUIRUP& WKUHDGV

ŘSURVOHS«]£YLW\

ŘIRUEOLQGKROHWKUHDGV

Popis:
Používá se převážně na soustružnických
automatech a vícevřetenných strojích. Pozvolné
stoupání spirálových drážek je velmi vhodné při
závitování s čelně osazeným průměrem otvoru
(válcové zahloubení nebo zvětšený otvor). Tento typ
s vnitřním přívodem chlazení pomáhá často řešit
problémy s nedělenou třískou na CNC-strojích.

Note:
Especially to be recommended on automatic lathes
DQGPXOWLVSLQGOHPDFKLQHV7KHVORZVSLUDOƃXWHVZLOO
be especially helpful in thread holes beginning with
an increased diameter (counterbore or enlarged bore).
Provided with internal coolant-lubricant supply, this
tap type will help to solve chip problems on CNC
machines.

ŘrSUDYRĖH]Q«VSLU£O\

ŘrULJKWKDQGVSLUDOƃXWHV

ŘSĖ¯GDYQ«ÏHOQ¯VSLU£ORYLW«VUDĻHQ¯ŕ)œ RGOHKÏHQ¯

ŘDGGLWLRQDOKHOL[FRUUHFWLRQœ)Ŕ UHOLHI

Ř1£EÝK& VWRXS£Q¯ 

ŘFKDPIHUIRUP& WKUHDGV

ŘSURVOHS«]£YLW\

ŘIRUEOLQGKROHWKUHDGV

Popis:
Používá se převážně na soustružnických
automatech a vícevřetenných strojích. Pozvolné
stoupání spirálových drážek je velmi vhodné při
závitování s čelně osazeným průměrem otvoru
(válcové zahloubení nebo zvětšený otvor).
'RGDWHÏQ£¼SUDYDVSLU£O\ŕ)œ Y\EURXĞHQ¯ WYRĖ¯¼]FH
rolované popř. malé lomené třísky. Tento typ s
vnitřním přívodem chlazení pomáhá často řešit
problémy s nedělenou třískou na CNC-strojích.

Note:
Especially to be recommended on automatic lathes
DQGPXOWLVSLQGOHPDFKLQHV7KHVORZVSLUDOƃXWHVZLOO
be especially helpful in thread holes beginning with
an increased diameter (counterbore or enlarged
ERUH 7KHDGGLWLRQDOKHOL[FRUUHFWLRQœ)Ŕ UHOLHI 
produces smaller, and tightly rolled chips. Provided
with internal coolant-lubricant supply, this tap type
will help to solve chip problems on CNC machines.

ŘrSUDYRĖH]Q«VSLU£O\

ŘrULJKWKDQGVSLUDOƃXWHV

Ř1£EÝK( VWRXS£Q¯ 

ŘFKDPIHUIRUP( WKUHDGV

Ř1£EÝK& VWRXS£Q¯ 

ŘFKDPIHUIRUP& WKUHDGV

ŘSURVOHS«]£YLW\YPDWHUL£OHFKG£YDM¯F¯FKGORXKRX
třísku

ŘIRUEOLQGKROHWKUHDGV
in long-chipping materials

Popis:
Typický nástroj pro slepé otvory v materiálech
tvořících dlouhou třísku. Pomocí spirálových drážek
dochází ke snadnému a rychlému odstranění třísky
ze slepého otvoru. Dle zvoleného provedení a
rozměru je možné závitovat otvory až do hloubky
3 x d1. Nedoporučujeme používat pro závity, které
jsou na počátku závitového otvoru osazeny větším
průměrem. To způsobuje kontakt odcházejích třísek
s tímto osazeným průměrem a lámání zadních
kalibrických zubů.

Note:
Typical tool for blind hole threads in long-chipping
PDWHULDOV7KHIDVWVSLUDOƃXWHVSURYLGHJRRGFKLS
removal from the blind hole. Depending on design
and size, threads up to 3 x d1 can be cut. Not to be
recommended for threads beginning with an
increased diameter.

Rekord DF
-STEEL
-VA
-PVC
-TILEG
-NI
-Z

Enorm
-STEEL
-VA
-AL
-Z
-MULTI
-SPEED
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1.3 Základní typy řezacích závitníků EMUGE

1.3 Basic types of our EMUGE taps

Robust 2X
-VA

ŘVKOXERN¿PRWYRUHPQDÏHOH]£YLWQ¯NX

ŘSURYLGHGZLWKDKROORZIDFH

Ř1£EÝK& VWRXS£Q¯

ŘFKDPIHUIRUP& WKUHDGV

ŘSURVOHS«LSUĬFKR]¯]£YLW\

ŘIRUEOLQGKROHDQGWKURXJKKROHWKUHDGV

Popis:
Speciálně vytvořená čelní korunka břitu poskytuje
tomuto nástroji při najíždění do materiálu výborné
vodicí vlastnosti.
Tímto způsobem je možné vyrábět čisté a
rozměrově přesné závity. Třísky vždy pohlcuje čelní
vybrání (třískový zvon). Pozor ale na dostaečný
výběh otvoru pro třísky u slepých závitů. Zvon
v čele závitníku vše nepojme ! Při použití tohoto
nástroje doporučujeme mazání pastou. Kromě
nástroje je nutné mazat také stěnu otvoru!
Mazání olejem je možné pouze u svislého obrábění,
pokud je slepý otvor celý naplněn olejem.

Note:
The special crown-shaped front portion of this tool
provides excellent accuracy even in the ﬁrst stage
of the cutting process.
Extra clean and accurate threads can be cut in this
way. The swarf is collected in the hollow face of the
tap (internal chip collector) when cutting blind hole
threads.
For this tool, we recommend using paste lubrication
wherever possible. Please make sure to cover not
only the tool but also the walls of the hole with paste!
Oil lubrication is possible only in vertical machining,
if the blind hole can be completely ﬁlled with oil.

ŘFDrSUDYRĖH]Q«VSLU£O\

ŘDSSUR[rULJKWKDQGVSLUDOƃXWHV

Ř1£EÝK& VWRXS£Q¯

ŘFKDPIHUIRUP& WKUHDGV

ŘSURSUĬFKR]¯]£YLW\ PD[[G1)

ŘIRUWKURXJKKROHWKUHDGV PD[[G1)

Popis:
Kombinovaný nástroj pro vrtání otvoru pro závit
a závitování průchozích závitů v jednom pracovním
chodu, bez výměny nástroje. Doporučujeme použití
na strojích s možností změny otáček pro vrtání otvoru
pro závit a řezání závitu. Posuv je nutné přizpůsobit
danému způsobu obrábění. Nástrojové upínače
s vyrovnáním délky na tlak nejsou vhodné pro tento
typ nástroje.

Note:
Combination tool for drilling the thread hole and
cutting the thread in through holes in one work
process, without tool change. We recommend the
use on machines with adjustable speed for drilling
and thread cutting. Feed must be adjusted to the
respective work process. Tool holders with length
compensation on compression are not suitable for
this tool type.

ŘSĖ¯P«GU£ĻN\

ŘVWUDLJKWƃXWHV

KOMBI

MMB
Ř1£EÝKFD2/3

délky závitu

ŘFKDPIHUOHQJWKDSSUR[2/3 of thread length

ŘSURSUĬFKR]¯]£YLW\ PD[[G1)

ŘIRUWKURXJKKROHWKUHDGV PD[[G1)

Popis:
Strojní maticové závitníky dle normy DIN 357.
Pro závitování matic.
Můžeme Vám také nabídnout vhodné nástroje
pro použití na automatických závitovacích strojích.

Note:
Machine nut taps acc. DIN 357.
For the tapping of nuts.
We can also offer you suitable tools for the use on
automatic tapping machines.

ŘSĖ¯P«GU£ĻN\

ŘVWUDLJKWƃXWHV

Ř1£EÝK& VWRXS£Q¯ QDGRNRQÏRYDF¯P

ŘFKDPIHUIRUP& WKUHDGV RQWKHƂQLVKLQJWDS

Satz (Sady)
-HGB
-WM
-WM-F-TIC

závitníku
ŘSURVOHS«LSUĬFKR]¯]£YLW\
Popis:
Pro ruční řezání závitů (možno použít i na strojích).
Sada může být sestavena libovolně z předřezacího
č. 1 s vodícím čepem i bez něj, řezacího č. 2
a dokončovacího č. 3. Použitím předřezacího
závitníku s čepem docílíme lepší kolmosti závitu.
U slepých závitů je nutné pro správnou hloubku
závitu po použití č.1 s čepem dořezat také č.1
bez vodícího čepu.
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ŘIRUEOLQGKROHDQGWKURXJKKROHWKUHDGV
Note:
For thread cutting by hand (suitable also for use on
machines). Sets of taps can be composed freely from
no. 1 tap with pilot, no. 1 tap, no. 2 tap and ﬁnishing
tap, in the case of WM sets.
Preparatory cutting with a pilot type tap makes a
right-angle cut by hand much easier. In blind hole
threads, it is necessary to re-cut with a standard no.1
tap to the full thread depth.
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1.4 Geometrie závitníků EMUGE

1.4 Our EMUGE geometries

STEEL
pro ocelové materiály

For steel materials

Geometrie s velmi dobrými vodícími vlastnostmi pro velmi přesné
závitování na všech strojích. K dispozici skladem v mnoha typech závitů
a norem, a rozličných rozměrech. Ve spojení s tvrdými povlaky je možné
docílit navýšení řezných podmínek a životnosti nástroje.

Geometry with very good proper guidance for true-to-gauge thread cutting
on all machines. Available ex stock in many thread systems and sizes. By
combination with hard surface coatings, cutting data and tool life increases
can be achieved.

VA
pro nerezové ocelové materiály a těžkoobrobitelné materiály

For stainless steel materials and steel materials

U křehkých materiálů, tvořících dlouhou třísku je nutné, abychom zabránili
zablokování třísek v drážkách, odvádět třísky pouze axiální směrem.
Zvětšený tvarový úhel hřbetu snižuje tření a tím také návary materiálu.

With tough and long-chipping materials, the chips must be transported in an
axial direction in order to avoid chip jams. An increased proﬁle relief angle
reduces friction and with it, the danger of cold welding.

GG
pro litinu

For cast iron

Protože je šedá litina velmi abrasivní materiál, jsou závitníky opatřeny
kromě menšího úhlu čela také speciální povrchovou úpravou pro zvýšení
životnosti. Obecně dostačují pro tyto materiály tvořící krátkou třísku přímé
drážky. Provedení s povlakem TIN navíc umožňuje závitování šedých litin
zasucha.

Since cast iron is a very abrasive material, these taps are always provided
with a surface treatment in addition to a low rake angle. In general, straight
ƃXWHVDUHVXIƂFLHQWIRUVXFKVKRUWFKLSSLQJPDWHULDOV

GJV
pro litinu s červovitým graﬁtem (Vermicular)

For cast iron with vermicular graphite

Nově vyvinuté litinové materiály vykazují speciální strukturu vláken. Ve
spojení se zvýšeným počtem otáček a upravenou geometrií umožňují tyto
nástroje dosažení vysokých životností, nejenom v těchto abrasivních
materiálech, ale také v běžné šedé litině.

Newly developed cast materials often show very special grain structures.
,QFRPELQDWLRQZLWKDQLQFUHDVHGQXPEHURIƃXWHVDQGDVSHFLDOO\DGMXVWHG
geometry, these tools permit long tool life even in these highly abrasive
materials as well as in normal cast iron.

AL
pro tvárné slitiny hliníku

For aluminium wrought alloys

Při obrábění hliníku tvořícím dlouhou třísku je absolutně nutné odvádět
třísky v axiálním směru. Kromě velkého úhlu čela jsou tyto nástroje
vyrobeny se sníženým počtem drážek pro větší prostor pro třísky.
Tím je možné zabránit ucpávání třísek v drážce.

In the machining of long-chipping aluminium, it is absolutely necessary to
provide chip transport in an axial direction. In addition to the large rake angle,
WKHVHWRROVDUHPDGHZLWKDUHGXFHGQXPEHURIƃXWHVVRWKDWWKHUHLVHYHQ
PRUHURRPIRUWKHVZDUI7KLVKHOSVWRDYRLGFORJJLQJRIWKHƃXWHV

GAL
pro lité slitiny hliníku

For aluminium cast alloys

Abychom dosáhli vysoké životnosti u těchto vysoce abrasivních materiálů,
jsou tyto nástroje opatřeny tvrdým povlakem. Velmi zde také pomáhá
vnitřní přívod chlazení.

In order to achieve a long tool life in this highly abrasive material, all the tools
are provided with a hard surface coating. Internal coolant-lubricant supply also
is very helpful.
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1.4 Our EMUGE geometries

MS
pro slitiny Cu-Zn (Mosaz, krátká tříska)

For copper-zinc alloys (brass, short-chipping)

Nepatrný úhel čela zaručuje vysoce přesnou výrobu závitů. Přímé drážky
jsou obzvláště vhodné pro mosaz tvořící krátkou třísku.

A small rake angle ensures that true-to-gauge threads are produced.
6WUDLJKWƃXWHVDUHSHUIHFWO\VXLWHGIRUVKRUWFKLSSLQJEUDVV

MG
pro slitiny hořčíku

For magnesium alloys

Tento materiál získává stále větší důležitost v automobilovém průmyslu.
Díky speciální geometrii ve spojení s jednou hladkou ochrannou vrstvou,
můžeme tento nástroj použít při suchém obrábění, stejně jako při mazání
olejem nebo emulzí.

This workpiece material is gaining more and more importance, especially
in the automotive industry. The special geometry, in combination with an
anti-friction layer, makes it possible to use this tool for dry machining as
well as for oil and emulsion lubrication.

FK
pro duroplasty s krátkou třískou

For short-chipping synthetics

Velký úhel hřbetu ve spojení s karbidem, jako řezným materiálem
závitníku, zajišťují vysokou životnost nástroje v abrasivních materiálech
(duroplasty, plastické materiály se zesíleným vláknem). Pro materiály
s podílem vlákna nižším než 30% jsou alternativně k dispozici také HSS-E
nástroje.

Large relief angles in combination with carbide material will help to achieve
long tool life in abrasive materials (duroplastics, ﬁbre-reinforced synthetics).
For workpiece materials with a ﬁbre content of less than 30%, an HSSE tool
is available as an alternative.

PVC
pro termoplasty s dlouhou třískou

For long-chipping synthetics

Náběh tohoto nástroje byl optimalizován pro lepší odstranění zbytkové
třísky v závitu. Zvýšená tolerance, ale také speciálně tvrdý povlak zaručují
výrobu vysoce přesných závitů v těchto elastických materiálech.

The chamfer of this tool has been optimized in order to ensure a safe shearing
off of the chip root in the thread. An elevated tolerance, combined with a hard
surface coating, guarantees true-to-gauge threads in these elastic materials.

TI
pro titan

For titanium

Tyto materiály jsou většinou velmi pevné, tvořící dlouhou třísku a svíravé.
Přitom jsou nutné nepatrné úhly čela a velmi vysoké úhly hřbetu.
Často je však nutné nástroj přizpůsobit obráběnému materiálu
a speciﬁckým aplikačním podmínkám.

These alloys are usually very strong, long-chipping and clamping. Small rake
angles and very high relief angles are necessary.
Often, it is necessary also to specially adjust the tool to the individual alloy and
the speciﬁc work conditions.

TILEG
pro slitiny titanu

For titanium alloys

Slitiny titanu zaujímají stále větší oblibu v průmyslu. Geometrie tohoto
nástroje byla speciálně vyvinuta pro tyto materiály. Vysoké hodnoty úhlu
čela zabraňují studeným svarům. Úprava spirály zaručí krátkou třísku.

Titanium alloys are becoming more and more popular in modern industry.
The geometry of this tool has been specially adjusted to the machining of
these materials. Cold welding is prevented by the extra high relief angle
values. A helix correction provides short chips.
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1.4 Geometrie závitníků EMUGE

1.4 Our EMUGE geometries

NI
pro slitiny niklu

For nickel alloys

Slitiny niklu jsou většinou velmi křehké, svíravé a vysocepevné jako např.
Inconel 718. Negativní úhel čela, velký úhel hřbetu a tvrdý povlak jsou
absolutně nezbytné pro tento materiál.
Ve většině případů je nutné mazání pastou nebo závitořezným olejem.

Nickel alloys are usually very tough, clamping and of high tensile strength,
e.g. Inconel 718. Negative rake angles, very high relief angles and a
hard surface coating are an unconditional necessity.
Lubrication with paste or oil is necessary in most cases.

H
pro materiály vysokých pevností (do 1400 MPa)

For materials of high tensile strength

Relativně vysoké hodnoty úhlu hřbetu přinášejí ve spojení se speciální
úpravou povrchu nebo tvrdým povlakem extra dlouhou životnost nástrojů
v těchto abrasivních materiálech.

Relatively high relief angle values in combination with a surface treatment
or a hard surface coating ensure extra long tool life in abrasive materials.

HCUT
pro kalené oceli

For hardened steels

Tato geometrie se speciálně upraveným tvarem drážky, ale také
s upravenými hodnotami úhlu čela a hřbetu umožňuje závitování
v kalených ocelích.
Nástroje vyrobené z materiálu HSSE-PM jsou vhodné pro obrábění
materiálů o tvrdosti 44-55 HRC, nástroje ze slinutého karbidu jsou vhodné
pro materiály s tvrdostí 55-63 HRC.

7KLVJHRPHWU\ZLWKLWVVSHFLDOO\DGMXVWHGƃXWHSURƂOHVDQGLWVVSHFLDOUDNHDQG
relief angles makes thread cutting in hardened steel possible.
Made of cutting material HSS-E-PM, these tools are suitable for a
material hardness of 44-55 HRC, while solid carbide tools will work in a
hardness of 55-63 HRC.

Z
pro CNC stroje

For CNC-controlled machines

Tato geometrie s větším úhlem čela a hřbetu je vhodná pro velké množství
materiálů tvořících dlouhou třísku. Byla speciálně vytvořena pro CNCřízené stroje. Synchronní způsob posuvu, obzvláště ve spojení s našimi
kleštinovými držáky patentované řady Softsynchro® umožňuje velmi
vysoký výkon těchto nástrojů.

This very keen cutting geometry with elevated rake and relief angles is
suitable for a multitude of long-chipping materials. It is designed especially
for CNC-controlled machine tools. Synchronous feed control, especially in
connection with our collet holders of the Softsynchro® series, will bring out
the full performance potential of these tools.

MULTI
širokorozsahové závitníky

For almost all materials

Jedno provedení nástroje pro širokou paletu materiálů.
Tímto způsobem je možné podstatně snížit skladovací náklady.

One tool design for a large number of workpiece materials.
Stocking costs can be considerably reduced in this way.

SPEED
pro vysokorychlostní závitování

For high-speed tapping

CNC-stroje, obzvláště ve spojení se závitořeznými aparáty nám umožňují
použití vysokých řezných rychlostí a tím i zkrácení strojních časů. Speciální
geometrie těchto nástrojů s tvrdým povlakem nám umožňuje pracovat
s nejvyšší řeznou rychlostí, kterou stroj dosáhne.

CNC machines, especially in combination with tapping attachments, make
very high speeds possible. The special geometry of these tools, combined
with a hard surface coating, offers you the chance to do your machining at
the highest speeds your machine can manage.
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1.5 Povrchové úpravy a povlaky závitníků EMUGE

1.5 Our EMUGE surface treatments and coatings

NE2
Oxidace

Oxidisation

Závitník je ponořen do horké páry. To způsobuje vznik černé oxidační
vrstvy na povrchu závitníku. Tato oxidační vrstva chrání povrch pracovní
části závitníku a zajišťuje dobrý přívod chlazení. Tato povrchová úprava
je vhodná pro měkké ocelové materiály, s nízkým obsahem uhlíku, které
mají tendenci ke studeným svarům.

In a special installation, the tools are exposed to hot steam. This leads to the
formation of a dark oxide layer on the tool surface. This oxide layer protects
the surface, and acts as a good carrier of lubricants. Cold welding which
occurs especially with low-carbon, soft steels, can be prevented in this way.

NT
Nitridace

Nitriding

Tepelně - chemická úprava povrchu za pomoci dusíku do hloubky přibližně
ca. 0,03 - 0,05 mm. Takto upravený povrch je velmi tvrdý a křehký
(1000-1250 HV), proto mohou být nitridované závitníky používány pouze
pro slepé závity. Zvláště vhodná úprava pro abrazivní materiály typu šedé
litiny, temperované litiny, slitin hliníku a duroplastů, kde zvyšuje trvanlivost
břitu.

In a thermo-chemical treatment, the surface is enriched with nitrogen to a
depth of approx. 0.03 to 0.05 mm. Since the surface becomes very hard
(1000-1250 HV) and brittle, nitrided tools can be used with certain restrictions
only in blind holes and in all work cases which necessitate reversing.
In abrasive materials like cast iron, spheroidal cast iron, cast aluminium
and duroplastics, tool life can be increased in a decisive manner.

NT2
Nitridace a Oxidace

Nitriding and oxidisation

Povrch závitníku je nejprve nitridován a následně oxidován (NT + NE2).
Tato povrchová úprava kombinuje zvýšení povrchové tvrdosti nástroje se
zvýšenou přilnavostí chladící kapaliny na povrchové vrstvě.

The surface of the tools is ﬁrst nitrided and then oxidised (NT + NE2).
This treatment combines increased surface hardness with an improved
lubricant-holding capacity.

TIN, TIN-T1
Titan-Nitrid (zlatožlutá barva)

Titanium-nitride (gold-yellow)

PVD-proces (500 °C) zajišťuje tloušťku vrstvy od 1-4 μm. Tvrdost přibližně
2300 HV, dobrý součinitel tření a přilnavost povlaku zajišťují dlouhou
trvanlivost nástroje.
Speciální struktura vícevrstvého povlaku TIN-T1 pomáhá ke zvýšení
trvanlivosti nástroje.

,QD39'SURFHVV r& DFRDWLQJWKLFNQHVVRIŌPFDQEHUHDOLVHG
The hardness of approx. 2300 HV, the good sliding properties and coating
adhesion guarantee long tool life.
The special structure of the multi-layer coating TIN-T1 helps to achieve
considerable tool life increases.
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1.5 Povrchové úpravy a povlaky závitníků EMUGE

1.5 Our EMUGE surface treatments and coatings

TICN
Titan-Carbonitrid (modro-šedá barva)

Titanium carbonitride (blue-grey)

PVD-proces (500 °C) zajišťuje tloušťku vrstvy od 2-4 μm. Tvrdost přibližně
3000 HV. TICN povlak má tepelnou odolnost do přibližně 400 °C.

,QD39'SURFHVV r& DFRDWLQJWKLFNQHVVRIwPFDQEHUHDOLVHG7KH
KDUGQHVVLVDSSUR[+97KH7,&1FRDWLQJZLOOUHVLVWXSWRDSSUR[r&

GLT-1
Kombinace tvrdé a antiadhezivní povrchové vrstvy (tmavošedá barva)

Hard surface coating with anti-friction layer (dark-grey)

PVD-proces (500 °C) zajišťuje tloušťku vrstvy od 2-4 μm. Kombinace tvrdé
povrchové vrstvy (ca. 3000 HV) s horní antiadhezivní vrstvou zajišťuje
výrazné zvýšení trvanlivosti. Také odvod třísek z místa řezu je ulehčen.

,QD39'SURFHVV r& DFRDWLQJWKLFNQHVVRIwPFDQEHUHDOLVHG7KH
combination of a hard surface coating (approx. 3000 HV) with a superimposed
DQWLIULFWLRQOD\HU\LHOGVGHFLVLYHWRROOLIHDGYDQWDJHV$OVRWKHFKLSƃRZFDQ
EHYHU\SRVLWLYHO\LQƃXHQFHG
Please note:
Before re-coating, tools need to be de-coated!

Pozor:
Před přepovlakováním, musí být nástroj odpovlakován !

GLT-8
Povlak podobný diamantu, amorfní uhlíkový povlak (černošedá
barva)
PVD-proces zajišťuje tloušťku vrstvy od 1-2 μm. Tvrdost přibližně 2500 HV.
Tento jednovrstvý povlak je optimálním řešením pro obrábění neželezných
kovů a hliníku s obsahem křemíku (< 9% Si). Díky nízkému součiniteli tření
je výrazně sníženo nebezpečí nalepování obráběného materiálu na břity
nástroje. Tepelná odolnost do 350 °C.

Diamond-like, amorphous carbon coating (black-grey)
,QD39'SURFHVVDFRDWLQJWKLFNQHVVRIwPFDQEHUHDOLVHG7KHKDUGQHVV
is approx. 2500 HV. This mono-layer coating is an excellent choice for the
machining of non-ferrous metals and aluminium with a low silicon content
(< 9% Si). Thanks to the low friction, material adhesion is drastically reduced.
7KLVFRDWLQJZLOOUHPDLQUHVLVWDQWXSWRDSSUR[r&

CRN
Chromnitrid (stříbrnošedá barva)

Chromium nitride (silver-grey)

PVD-proces (500 °C) zajišťuje tloušťku vrstvy do 6 μm. Díky tvrdosti
1750 HV a výborným kluzným vlastnostem dosahujeme u neželezných
kovů, hliníku a termoplastů vysokých trvanlivostí (dokonce i při vysokých
teplotách).

,QD39'SURFHVV r& FRDWLQJWKLFNQHVVHVRIXSWRŌPFDQEHUHDOLVHG
With a hardness of 1750 HV, the excellent sliding properties will help to
achieve long tool life in non-ferrous metals and thermoplastics (even at
high temperatures).
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1.6 Význam zkratek v názvech závitníků EMUGE

1.6 Other EMUGE abbreviations

AZ
S vynechanými zuby

With alternating teeth

U závitníky se střídavě vynechanými zuby je redukováno tření. Chladící
kapalina může volně protékat mezi materiálem břitu i obrobku.

:LWKœDOWHUQDWLQJWHHWKŔƃDQNIULFWLRQFDQEHUHGXFHG
&RRODQWOXEULFDQWFDQƃRZIUHHO\EHWZHHQWKHIULFWLRQSDUWQHUV

X
S kuželově odbroušenou zadní částí břitů

With back taper

Touto úpravou je snížena možnost vylamování zadních kalibrických zubů
u váznoucí třísky.

Tooth chipping due to chip jams can be prevented by grinding off the tooth
crests in the guide thread area.

IKZ
Vnitřní přívod chlazení, axiálně
(DIN-popis: KA)
Axiální přívod chlazení zajišťuje optimální přívod chladící kapaliny
do oblasti náběhu závitníku. U slepých závitů jsou třísky snadno vynášeny
z místa řezu.

Internal coolant-lubricant supply, axial
(DIN designation: KA)
The axial exit of coolant-lubricant provides optimum cooling and lubrication
in the chamfer area. Chips are evacuated easily from blind holes.

IKZN
Vnitřní přívod chlazení, axiálně s výběhy do drážek
(DIN-popis: KR)

Internal coolant-lubricant supply, axial, with coolant exiting in the ﬂutes
(DIN designation: KR)

Radiální přívod chlazení je nejlepším řešením přívodu chladící kapaliny
do místa řezu u průchozích závitů.

Radial exit of coolant-lubricant is the safest solution for providing
coolant-lubricant supply in the chamfer area even in through holes.
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1.6 Význam zkratek v názvech závitníků EMUGE

1.6 Other EMUGE abbreviations

LF
Strojní závitník s prodlouženými drážkami a stopkou

Machine tap with long ﬂutes and long shank

V závistosti na obráběném materiálu může být se závitníkem
s prodlouženými drážkami a stopkou dosažena hloubka závitu až 4 x d1.

Depending on the workpiece material, thread depths of up to 4 x d1 can be
DFKLHYHGZLWKWKHH[WHQGHGWKUHDGSDUWDQGWKHORQJƃXWHV

LS
Strojní závitník s extra dlouhou stopkou

Machine taps with extra long shank

Tyto závitníky jsou určeny k závitování obtížně dosažitelných otvorů.

Threads with bad access can be easily machined with these tools.

LH
Levořezné závitníky

Left-hand thread

Levořezné závitníky jsou oproti pravořezným používány jen občas.

Left-hand taps are mirror-image designs of the right-hand taps.

ÖKO
Strojní závitník pro suché a MMS chlazení (MMS)
V závislosti na tvaru, je tento závitník optimalizován pro použití suchého
řezání nebo řezání s minimálním množstvím chladící kapaliny nebo mlhou.

Machine taps for dry machining and
minimum-quantity lubrication (MQL)
Depending on the design, tools are optimized for dry machining
or for minimum-quantity lubrication.

VHM
Karbidový závitník

Solid carbide

Závitníky do maximálního průměru < 12,5 mm jsou vyráběny v případě
požadavku jako plně karbidové (závitová část i stopka).

Tools with a thread diameter < 12.5 mm are made of solid carbide
(thread part and shank).

KHM
Karbidová pracovní část

Solid carbide head

Závitníky s průměrem ≥ 12,5 mm jsou vyráběny v případě požadavku
s karbidovou pracovní částí a se stopkou z nástrojové oceli.

With tools with a thread diameter ≥ 12.5 mm, the head, or thread part,
is made of solid carbide, the shank of tool steel.

„+0,1“
Nadrozměrný

Oversize

V případě požadavku na povlakování závitu po řezání, nebo tepelném
zpracování obrobku se závitem, se velmi často používá "nadrozměrný"
závitník.

If an internal thread is coated, or the whole component heat-treated after
the production of the thread, then it is often necessary to work with
œRYHUVL]HŔWRROV
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1.7 Typy náběhů závitníků
Typy náběhů řezacích závitníků dle DIN 2197.

Délky náběhů EMUGE - řezacích závitníků jsou přizpůsobeny obráběným
materiálům, pro které jsou určeny.

Form A

Form B

Délka náběhu 6-8 stoupání

Délka náběhu 3,5-5,5 stoupání

pro závitníky s přímými drážkami

pro závitníky s přímými drážkami a loupacím čelním břitem

Form C

Form D

Délka náběhu 2-3 stoupání

Délka náběhu 3,5-5 stoupání

pro závitníky s přímými nebo spirálovými drážkami

pro závitníky s přímými nebo spirálovými drážkami

Form E

Form F

Délka náběhu 1,5-2 stoupání

Délka náběhu 1-1,5 stoupání

pro závitníky s přímými nebo spirálovými drážkami

pro závitníky s přímými nebo spirálovými drážkami
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1.8 Způsoby chlazení a mazání

1.8 Cooling and lubrication agents

Správnému způsobu chlazení a mazání je obvykle dávána malá pozornost.
Jestliže však chcete dosáhnout optimálních výsledků závitování, je nutné
správnému typu chlazení věnovat dostatečnou pozornost.

Lubricants are often, if not generally, given too little consideration. If you want
to get the best performance out of your tool you have to take care to use the
best coolant-lubricant available.

V zásadě doporučujeme následující typy chlazení a mazání při závitování:

In general, we distinguish the following types of cooling and lubrication:

A
Zasucha, tlakový vzduch, ochlazený tlakový vzduch

Dry machining, pressurized air, cold pressurized air

6NXWHÏQ«ŕ6XFK«ĖH]£Q¯œMHPRĻQ«SRX]HX]£YLWRY£Q¯ĞHG«OLWLQ\
Tlakový vzduch, někdy také ochlazený např. pomocí naší vírové trubice,
je někdy používán pro odstranění vytvořených třísek z místa řezu.

œ 5HDOŔGU\PDFKLQLQJLVPRVWO\XVHGRQO\LQFDVWLURQ3UHVVXUL]HGDLU
sometimes cooled, is used in some cases for chip removal.

E
Emulze
(EMUGE-závitořezný olej číslo 3+ EMULSION)

Emulsion
(EMUGE thread cutting oil no. 3+ EMULSION)

Nejčastěji používaný typ chlazení při závitování na obráběcích centrech.

The most common type of coolant-lubricant on machining centres.

Na možnost nákupu chladící emulze v ČR se informujte v naší kanceláři!

M
Minimální množství chlazení - mlha (MMS)

Minimum-quantity lubrication (MQL)

Díky stále častejší možnosti přívodu malého množství chlazení - mlhy
skrze vřetena obráběcích strojů, získává tato metoda chlazení a mazání
také u závitování stále větší popularitu.

Due to the more and more common option of supplying aerosol through the
spindle on modern machining centres, this type of cooling and lubrication is
gaining more and more popularity.

O
Závitořezný olej
(EMUGE-závitořezný olej číslo 1+ STEEL, číslo 2+ CAST IRON,
číslo 4+ NON FERROUS, číslo 5+ HIGH ALLOY)

Thread cutting oil
(EMUGE thread cutting oils no.1+ STEEL, no. 2+ CAST IRON,
no. 4+ NON FERROUS, no. 5+ HIGH ALLOY)

S těmito druhy závitořezných olejů, které jsou přímo připraveny pro
uvedené druhy obráběných materiálů, dosáhnete nejlepších trvanlivostí
a kvality povrchu závitů.

With these oils which are perfectly adjusted to speciﬁc materials, excellent
thread surfaces and tool life can be achieved.

Na možnost nákupu závitořezných olejů v ČR se informujte v naší kanceláři!

P
Závitořezná pasta
(EMUGE-závitořezná pasta číslo 6+ PASTE)

Thread cutting paste
(EMUGE thread cutting paste no. 6+ PASTE)

Vynikající vlastnosti pro tváření závitů. Zvláště vhodné použití pro
horizontální řezání nebo tváření závitů, zejména velkých průměrů
a hloubek. Vhodné pouze k nanášení štětečkem.

Perfectly suitable for the cold forming of threads. Especially useful in
horizontal machining, with large thread sizes and through hole threads.
To be used only for brush lubrication.

Závitořezná pasta je v době tisku tohoto katalogu v ČR k volnému prodeji.
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1.9 Toleranční pole středního průměru metrických
"M" závitů (schématické znázornění)
+μm

1.9 Tolerance zones of the pitch diameter
on the Metric thread (graphic representation)

Vnitřní závit
Internal thread

Tolerance středního průměru vnitřního závitu
dle DIN ISO 965-1
Pitch diameter tolerance of the internal thread
acc. DIN ISO 965-1
Tolerance středního průměru závitu
dle DIN EN 22857 (7G dle DIN 802-4)
Pitch diameter tolerance of the tap
acc. DIN EN 22857 (7G acc. DIN 802-4)
Tolerance řezacího závitníku dle EMUGE ﬁremních
norem
Pitch diameter tolerance of the tap
acc. EMUGE standards
7G
6HX

7GX
6G
7G

Tolerance tvářecího závitníku dle EMUGE ﬁremních
norem
Pitch diameter tolerance of the cold-forming tap
acc. EMUGE standards

6GX
6H

Pitch diameter tolerance of the no-go thread plug
gauge acc. DIN ISO 1502

ISO 3

6HX
4H

Toleranční pole středního průměru závitu - zmetkové
strany závitového kalibru dle DIN ISO 1502

6G

Toleranční pole středního průměru závitu - dobré
strany závitového kalibru dle DIN ISO 1502

6H

Pitch diameter tolerance of the go thread
plug gauge acc. DIN ISO 1502

ISO 2

4HX

ISO 1

4H

0

Střední průměr závitu (Základna) · Nominal pitch diameter (basis)
Tolerance středního průměru vnějšího závitu
dle DIN ISO 965-1

4h

Pitch diameter tolerance of the external thread
acc. DIN ISO 965-1

4h

Tolerance středního průměru závitu očka
dle EMUGE-ﬁremních norem
Pitch diameter tolerance of the die
acc. EMUGE standards

6g
6g

Tolerance středního průměru závitu zmetkového
kroužku dle DIN ISO 1502
Pitch diameter tolerance of the no-go thread
ring gauge acc. DIN ISO 1502

6e
6e

Tolerance středního průměru závitu dobrého
kroužku dle DIN ISO 1502
8e

8e

-μm
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1.10 Toleranční pole středního průměru Uniﬁkovaných
"UN" závitů (schématické znázornění)
+μm

1.10 Tolerance zones of the pitch diameter
on the Uniﬁed thread (graphic representation)

Vnitřní závit
Internal thread

Tolerance středního průměru vnitřního závitu
dle ASME B1.1
Pitch diameter tolerance of the internal thread
acc. ASME B1.1
Tolerance řezacího závitníku dle EMUGE ﬁremních
norem
Pitch diameter tolerance of the tap
acc. EMUGE standards
Tolerance tvářecího závitníku dle EMUGE ﬁremních
norem
Pitch diameter tolerance of the cold-forming tap
acc. EMUGE standards
Toleranční pole středního průměru závitu - zmetkové
strany závitového kalibru dle ANSI/ASME B1.2

2BX

Pitch diameter tolerance of the no-go thread
plug gauge acc. ANSI/ASME B1.2

1B

1B

Toleranční pole středního průměru závitu - dobré
strany závitového kalibru dle ANSI/ASME B1.2
Pitch diameter tolerance of the go thread
plug gauge acc. ANSI/ASME B1.2

2B
2BX
3BX

3B

2B
3B

0

Střední průměr závitu (Základna) · Nominal pitch diameter (basis)
Tolerance středního průměru vnějšího závitu
dle ASME B1.1
3A

Pitch diameter tolerance of the external thread
acc. ASME B1.1

3A

Tolerance středního průměru závitu očka dle EMUGE
ﬁremních norem
Pitch diameter tolerance of the die
acc. EMUGE standards

2A
2A
1A

Tolerance středního průměru závitu zmetkového
kroužku dle ANSI/ASME B1.2
Pitch diameter tolerance of the no-go thread
ring gauge acc. ANSI/ASME B1.2

1A

Tolerance středního průměru závitu dobrého
kroužku dle ANSI/ASME B1.2
Pitch diameter tolerance of the go thread
ring gauge acc. ANSI/ASME B1.2

-μm

Vnější závit
External thread
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1.11 Schématické znázornění kroutícího momentu při
řezání závitu

2.

Kroutící moment Torque

1.

1.11 Schematic of torque curve
during a thread cutting process

3.

4.

5.

6.

7.

Levořezné otáčky
Left-hand rotation

Řezání závitu
Thread cutting process

Pravořezné otáčky
Right-hand rotation

1. Zaříznutí závitníku až k záběru všech náběhových zubů

1. Beginning of cut to full contact of all chamfer teeth

2. Řezný moment závitníku. který nyní řeže všemi náběhovými zuby
3. Zbrždění vřetena stroje až do jeho zastavení

2. Cutting torque of the tap which is now cutting with all
its chamfer teeth
3. Braking the machine spindle to a stop

4. Začínající zpětný chod vřetena až do dotyku hřbetu zubu s třískou
následujícího břitu v otvoru

4. Beginning reversal of the spindle to contact of the tooth back
with the chip root left standing by the next cutting tap tooth

5. Odstřižení třísky
5. Shearing off the chip root
6. Stlačení kořene třísky, který zůstal po jejím odstřižení (velikost závisí
na úhlu hřbetu závitníku)

7. Kluzné tření mezi závitníkem a obrobkem
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6. Squashing back the chip root remains left after the shearing off of
the chip root (size depending on the chamfer relief angle of the tap
and on the rear cutting angle of the tap tooth)

7. Sliding friction between tap and workpiece
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· Taps
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1.12 Technický dotazník pro poptávku správného typu závitníku
)LUPD .......................................................................................................................................

Rozměr: ...................................................................................................................................

Kontaktní osoba: ...................................................................................................................

Provedení:

Telefon: ....................................................................................................................................

Objednací číslo.:

)D[ ...........................................................................................................................................

Projekt:

E-Mail:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Označení obrobku: ...............................................................................................................

Tvar otvoru (prosíme uvést rozměry):

Stroj:
Výrobce:
Typ:

..............................................................................................................................
..................................................................................................................

....................................................................................................................................

Průměr předvrtaného otvoru:

..........................................................................................

vrtaný

protažený

litý

tažený

lisovaný

Upínací stopka:
..................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Příkon: ............................................................................................................................... kW
horizontální

s rotujícím nástrojem

vertikální

s pevným nástrojem

MK / SK / HSK / TR / jiné:
DIN / ANSI / JIS / jiné:

.................................................................................................

........................................................................................................

Materiál obrobku:
Označení: ................................................................................................................................
Způsob opracování: .............................................................................................................

Řezné podmínky:

Pevnost v tahu: ...................................................................................................... N/mm2

Počet otáček n: .......................................................................................................... min-1

Tvrdost:

Řezná rychlost vc: .................................................................................................. m/min
Posuv:
Ostatní:

………………………………………

Hydraulika

…………………………………………………………

Závitové pouzdro

…………………………………………………………

NC-řízený

…………………………………………………………

Synchronní vřeteno

…………………………………………………………

Ozubená kola

…………………………………………………………

Upínač obrobku:

..........................................................

%

tvořící dlouhou třísku

Olej

Emulze …………………… .%

zasucha

Průběžné

Štětcem

Jiné:

Mlha

…………………

Doporučení nástroje:
Provedení: ...............................................................................................................................
Objednací číslo: ....................................................................................................................
Průměr stopky:

……………………………………

DIN:

......................................................

Speciální vlastnosti: ............................................................................................................

Tuhý (kleština)

Závitové pouzdro

tvořící krátkou třísku

Tažnost:

Chlazení:

Vačka

Závitořezný aparát

…………………………………

.....................................................................................................................................................

º
»
¼

Výrobce: ……………………………………………

.....................................................................................................................................................

Typ:

Doposud používané nástroje (Výrobce):

…………………………………………………

......................................................................

S přetěžovací spojkou

.....................................................................................................................................................

S vyrovnáním délky

.....................................................................................................................................................

S paralelním vyosením

.....................................................................................................................................................

S vnitřním přívodem chlazení

Tlak:

..................................... bar

Zpracoval: ...............................................................................................................................

ŽIvotnost:

....................................................................................................

(Počet závitů)

Datum/Podpis: .......................................................................................................................
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1.12 Technical questionnaire: Tapping of threads
Company:

................................................................................................................................

Size:

..........................................................................................................................................

Contact:.....................................................................................................................................

Design:

Phone:

......................................................................................................................................

Article no.: ...............................................................................................................................

Fax: ............................................................................................................................................

Project: .....................................................................................................................................

E-mail: ......................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Workpiece description: .........................................................................................................

Thread hole diameter: ..........................................................................................................

Hole type (please enter dimensional speciﬁcations):

.....................................................................................................................................

drilled

broached

cast

drawn

Machine:

Spindle adaptation:

Manufacturer: .........................................................................................................................

MT / ISO taper / HSK / TR / others:

Type:

DIN / ANSI / JIS / others:

.........................................................................................................................................

Power:

............................................................................................................................... kW

horizontal

rotating tool

vertical

standing tool

stamped

.................................................................................

....................................................................................................

Workpiece material:
Description: .............................................................................................................................
Condition during work:

........................................................................................................

Cutting data:

Tensile strength: ...................................................................................................... N/mm2

Speed n: ......................................................................................................................... min-1

Hardness:

Cutting speed vc: ...................................................................................................... m/min
Feed:
Others: ..........................................................

Hydraulics

.................................................................................

Lead screw

.................................................................................

NC-controlled

.................................................................................

Synchronous spindle

.................................................................................

Gear wheels

.................................................................................

Tool holder:

short-chipping

.....................................................

%

long-chipping

Oil

Emulsion

Circulation

Brush

………………

%

Mist

Dry
Others: ........................

Tool recommendation:
Design:

.....................................................................................................................................

Article no.: ...............................................................................................................................
Shank diameter: …………………………………… DIN:

......................................................

Special features: ....................................................................................................................

Rigid (collet)

Tap holder

Elongation:

Cooling/lubrication:

Pressure cam

Tapping attachment

………………………………

.....................................................................................................................................................

º
»
¼

Manufacturer: .....................................................

.....................................................................................................................................................

Type:

Tools used until now (manufacturer):

.....................................................................

..............................................................................

with overload clutch

.....................................................................................................................................................

with length compensation

.....................................................................................................................................................

 ZLWKD[LDOSDUDOOHOƃRDWLQJ

.....................................................................................................................................................

with internal coolant-lubricant supply

Pressure: ............................. bar

Tool life: ....................................................................................................... (no. of threads)

Filled in by: ..............................................................................................................................

Date/signature: .......................................................................................................................
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