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Držáky nástrojů pro rychlou výměnu

Držáky nástrojů pro řezání závitů od M3 do M30 pro možnost řezání slepých i průchozích otvorů. 

Sklíčidlo

Sklíčidlo pro upnutí nástrojů s válcovou stopkou.
Upínací rozsah 1 – 13 mm 

Upínací magnet

Vypínatelný permanentní magnet s přírubou pro ustavení závitořezu na jakoukoliv feromagnetickou 
plochu. Možnost umístění přímo na závitovaný dílec!

Hloubkový senzor

Elektronický hloubkový senzor s funkcí automatického reversu. Po dosažení nastavené hloubky závitování se motor 
automaticky přepne do zpětných otáček pro vyjetí nástroje ze závitu.

Automatický přimazávací systém 

Pneumatický systém pro automatické přimazávání  nástroje s flexibilní  nastavitelnou 
tryskou.  Celý systém včetně olejové nádržky je zabudován v rámu stroje.

Pracovní stůl s obrobenými T-drážkami.
Rozměr 800 x 600 mm, výška 830 mm.
Hmotnost 150 kg

Pojízdné vozíky a upínací stolky

Pojízdný vozík s policemi a otočnými kolečky.
Rozměr 850 x 750 x870 mm.
Hmotnost 65 kg

ZávitořeZy s kloubovým
ramenem
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Pneumatické

Ukázky aplikacíPříslušenství a volitelná výbava

Elektrické



PNEUMATICKÉ ZÁVITOŘEZY

ELEKTRICKÉ ZÁVITOŘEZY

Trojramenné závitořezy VT, VTS a JT3 Dvouramenné závitořezy ET a JT2 M2 - M14 (M16)

elektrický závitořez s vyváženým ramenem 

Pneumatické, 
série VT a VTS

Pneumatické, série ET

Pneumatické, 
série JT2

Pneumatický motor, který 
nevyžaduje další moduly 
na rychlost. 

Filtrační jednotka 
s regulátorem tlaku 
a maznicí.

Dva stupně rychlosti

Systém se dvěma měnitelnými 
polohami rychlosti a točivého 
momentu dle potřeby řezání (VTS).

Otočná hlava

Stroj je standardně vybaven otočnou 
hlavou umožňující řezání závitů 
v jakékoliv poloze, pod jakýmkoliv úhlem.

Pracovní rádius až 1900 mm

Trojkloubové rameno série  VT/VTS 
umožňuje pohodlnou práci  
v okruhu až 1900 mm.

Parametry závitořezů série ET

Parametry závitořezu SNIPER

Pracovní rádius až 1900 mm

Trojkloubové rameno série JT3 umožňuje 
pohodlnou práci v okruhu až 1900 mm.

Pracovní rádius až 1102 mm

Regulace rychlosti

Možnost měnit rychlost  
závitování podle  průměru 
používaného nástroje.

Regulace rychlosti

Možnost měnit rychlost  
závitování podle  průměru 
používaného nástroje.

Otočná hlava – volitelná výbava 

Stroj je možné vybavit otočnou hlavou  
pro řezání pod jakýmkoliv úhlem.
Nastavení úhlu je prováděno pomocí 
polohovacího magnetu. 

Snadná obsluha

Standardně je stroj dodáván s pevnou hlavou a joystickem 
s ovládacími tlačítky a integrovaným potenciometrem pro volbu 
rychlosti pro snadnou obsluhu.  

Otočná hlava

Stroj je standardně vybaven otočnou 
hlavou umožňující řezání závitů v jakékoliv 
poloze, pod jakýmkoliv úhlem.

Model
Velikost řezaného 

závitu do oceli 
Rychlost bez 

zatížení (ot/min)
Hmotnost Vřeteno

JT 3000 M2–M12 100–1000 19 Kg GR2 (Ø31)

JT 3150 M3–M16 (M20) 50–500 19 Kg GR2 (Ø31)

JT 3500 M5–M24 (M26) 20–200 20 Kg GR2 (Ø31)

Model
Velikost řezaného 

závitu do oceli
Rychlost bez 

zatížení (ot/min)
Hmotnost Vřeteno

JT 2000 M2–M12 100–1000 16 Kg GR2 (Ø31)

JT 2150 M3–M16 (M20) 50–500 16 Kg GR2 (Ø31)

JT 2500 M5–M24 (M26) 20–200 17 Kg GR2 (Ø31)

Parametry závitořezů série JT3 

Elektrický motor s bezkartáčkovou  
technologií na 230 V.

Plynulá volba rychlosti otáček podle průměru 
použitého nástroje.

Joystick s ovládacími tlačítky pro snadné  
polohování a rychlé provádění  pracovních operací. 

Minimální hluk a nízká spotřeba el. proudu. 

3 klouby

2 klouby

3 klouby

2 klouby

Pracovní rádius 
až 1300 mm

Systém 
s vyváženým 

trojkloubovým speciálním 
hliníkovým ramenem, které 

zajišťuje rychlé a přesné 
polohování nástroje 

na otvor.

Systém 
s vyváženým 

speciálním hliníkovým 
ramenem s dvěma klouby, 

který zajišťuje rychlé 
a přesné polohování 

nástroje na otvor.

Možnost 
řezání slepých 

i průchozích závitů 
díky nastavitelné 

spojce.

Možnost 
řezání slepých 

i průchozích závitů 
díky nastavitelné 

spojce.

Rovnováhu  
a plynulost pohybu 

zajišťují nastavitelné 
plynové pružiny  a klouby 
ramen, které jsou uloženy 

v kuličkových ložiscích.
Rovnováhu  

a plynulost pohybu 
zajišťují nastavitelné 

plynové pružiny  a klouby 
ramen, které jsou uloženy 

v kuličkových ložiscích.

Parametry závitořezů série JT2
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Model
Velikost řezaného 

závitu do oceli
Točivý moment 

(Nm)
Rychlost bez 

zatížení (ot/min)
Hmotnost Vřeteno

VT 508 M3–M12 28 350 18 Kg GR1 (Ø19)

VT 512 M3–M12 28 600 19 Kg GR2 (Ø31)

VT 516 M3–M16 38 450 19 Kg GR2 (Ø31)

VT 600 M5–M27 (M30) 180 100 20 Kg GR2 (Ø31)

VTS 1000 M3–M27 (M30) 50/180 350/100 20 Kg GR2 (Ø31)

Parametry závitořezů série VT / VTS

* výše uvedené hodnoty jsou dosažitelné při tlaku 6 barů
* výše uvedené hodnoty jsou dosažitelné při tlaku 6 barů

Model
Velikost řezaného 

závitu do oceli
Točivý moment 

(Nm)
Rychlost bez 

zatížení (ot/min)
Hmotnost Vřeteno

ET 220 M3–M12 24 310 15 Kg GR1 (Ø19)

ET 300 M3–M8 16 650 15 Kg GR1 (Ø19)

ET 350 M3–M12 28 350 15 Kg GR1 (Ø19)

ET 500 M3–M16 38 430 16 Kg GR2 (Ø31)

Stroj je díky 
své lehké hliníkové 
konstrukci snadno 

přenosný a s využitím 
magnetického stojanu může 
být upnut  třeba přímo na 

závitovaný dílec větších 
rozměrů.

Magnetické polohování 
vřetena. Magnet se umístí 
do vřetena místo nástroje 

a přiložením na závitovanou 
plochu zajistí rychle a snadno 

absolutní kolmost 
vřetena.

• Elektrický motor s bezkartáčkovou technologií

• Nízká spotřeba, minimální hluk a maximální výkon.

• Kompaktní design – vše integrováno v rámu stroje. 

• Plynulá regulace řezné rychlosti, bez nutnosti 
přídavných modulů. 

• Vyvážené kloubové rameno kompletně 
vyrobené ze slitin hliníku zajišťuje snadné, 
přesné a pohodlné polohování. 

• Výborný poměr kvality a ceny. 

• Napájecí napětí 230 V

Typ
Velikost 

řezaného závitu 
do oceli

Točivý moment 
(Nm)

Rychlost bez 
zatížení
(ot/min.)

Hmotnost Vřeteno

SNIPER 400
M2 - M14

 (M16 hliník)
39 40 - 450 15 kg GR1 (Ø19)

Elektrické, 
série JT3


