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Vysoce v˘konné závitové kruhové ãelisti 
Vysoce v˘konné závitové rolny 
Pfiesné závitové kalibry

Inovace produktÛ

2009/2010

Nápady
„Made in Germany“:



SniÏování v˘robních nákladÛ s více bfiity

Zvonové závitové frézy GFG-WFE 
pro tûÏko obrobitelné materiály 
a velkosériovou v˘robu

V˘hody:
SníÏení v˘robních ãasÛ díky vy‰‰ím fiezn˘m hodnotám (posuv) 
Del‰í Ïivotnost díky vût‰ímu poãtu bfiitÛ 
Kvalitní povrch závitÛ díky stabilnûj‰í konstrukci 
PouÏitelné témûfi pro kaÏd˘ závit a profil 
Obzvlá‰tû vhodné pro obrábûní oceli ve velkosériové v˘robû 
V˘raznû niÏ‰í náklady nástroje na vyroben˘ kus  
V˘mûnné frézy mohou b˘t, jako obvykle, nûkolikrát pfieostfieny

Mikronová pfiesnost 

Pfiesné mezní závitové trny � < 1 mm

Skuteãná velikost

Zvût‰eno

V pfiesném strojírenství a hodináfiském prÛmyslu se vyrábí 
stále více závitÛ s prÛmûrem < 1 mm.

Abychom na‰im zákazníkÛm i zde umoÏnili zku‰ební kontroly 
v obvyklém standardu JBO, roz‰ífiili jsme ná‰ v˘robní program 
o mezní závitové trny M 0,5 aÏ M 0,9. 



V˘hody:

V˘hody:

Krat‰í ãasy obrábûní, del‰í Ïivotnost

Vy‰‰í poãet zubÛ, krat‰í v˘robní ãas

Celotvrdokovové závitové frézy GFS-ST, GFM-ST 
a GFM-STL pro ocel a tûÏko obrobitelné materiály

Varianty ST/STL
Varianty ST/STL jsou optimalizacemi dal‰ích v˘vojov˘ch typÛ GFS/GFM 
z na‰eho standardního programu.

GFS-ST
Dvû v˘robní operace, jeden nástroj:
1. sraÏení 45°
2. frézování závitu

GFM-ST
Tato víceúãelová závitová fréza umoÏÀuje v˘robu rÛzn˘ch velikostí závitÛ 
jednoho definovaného stoupání. Odlehãení dfiíku nabízí dodateãnû moÏnost 
dosaÏení vût‰ích hloubek závitÛ díky axiálnímu pfiesazení nástroje 
(viz frézy GFM z v˘robního programu JBO).

GFM-STL
Na rozdíl od GFM-ST je fréza GFM-STL opatfiena prodlouÏenou délkou 
závitové ãásti bez odlehãení dfiíku, coÏ umoÏÀuje v˘robu vût‰ích hloubek závitÛ 
bez axiálního pfiesazení.

Krat‰í ãasy obrábûní díky vût‰ímu poãtu bfiitÛ
AÏ o 200 % vy‰‰í Ïivotnost 
NiÏ‰í náklady na v˘robu a nástroje

Efektivní obrábûní díky velkému prÛmûru nástroje a vysokému poãtu zubÛ 
Nízké náklady na nástroj i u velk˘ch závitÛ (� 50–1000 mm)
Mohou b˘t pouÏity jiÏ existující upínaãe 
Rychlá a jednoduchá v˘mûna nástrojÛ uvnitfi stroje

Celotvrdokovové nástrãné závitové frézy GFA



V˘hody:

Osvûdãená kvalita v˘roby v medicínské technice

Vy‰‰í v˘kon, lep‰í fiezné podmínky

Obecné v˘hody:
Bez pfiítomnosti tfiísek, mazacích prostfiedkÛ nebo baktérií 
Zlomení nástroje nevede nutnû ke vzniku zmetkÛ 
Lze pouÏít i pro tûÏkoobrobitelné materiály (titan, nerez oceli…)

Celotvrdokovové jednoprofilové závitové frézy GFE
Vysoká Ïivotnost díky podbrou‰ení ve tvaru Archimédovy spirály 
Jednoduché pouÏití nástroje 
Mohou b˘t vyrobeny velmi malé a hluboké závity

Jednoprofilové frézy JBO jsou k dispozici ve velikostech od M 1,4 do M 3,5

Celotvrdokovové víceprofilové závitové frézy
Malé závity mohou b˘t vyrobeny hospodárnû díky optimalizované geometrii 
Úspory v˘robních ãasÛ – staãí pouze 1-2 otáãky na cel˘ závit 
Lze dosáhnout hloubky závitÛ aÏ 5xD

Speciální víceprofilové závitové frézy JBO jsou navrÏeny dle specifick˘ch 
poÏadavkÛ zákazníka.

Závitové kruhové ãelisti z HSS a HSS-E 
s povlakem JBOcoat pro obrábûní oceli

Speciální povlak JBOcoat se na základû své vysoké 
tvrdosti a nízkého koeficientu tfiení hodí zejména pro 
obrábûní oceli a dosahuje je‰tû lep‰í v˘konnosti 
neÏ napfi. povlaky TiCN nebo TiN.

Dodací termín a cenu za dodateãné povlakování 
se dozvíte od na‰ich prodejcÛ.



Obchodní vedoucí
Heinz Boss, Melanie Boss, Sven Blickle

Orientace na zákazníka znamená mu porozumût.

âas a náklady jsou 
základními stavûcími ‰rouby.
A my stále pracujeme 
na jejich dal‰ích utaÏeních.
(a je‰tû na dal‰ích)

Jak lze ãelit tlaku na sniÏování nákladÛ bez sníÏení kvality? Spojením kvalitních materiálÛ a v˘roby 
s kvalitními nápady. To je na‰e filozofie JBO.
Neustále se pokou‰íme vyvíjet inteligentní nástroje, se kter˘mi mohou na‰i zákazníci u‰etfiit ãas 
i náklady, aby mohli díky investování do kvality zÛstat konkurenceschopní. Spolehlivost a vstfiícnost 
témûfi 160 let trvajícího rodinného podniku k tomu dáváme zdarma.



Co pro Vás mÛÏeme udûlat?

Zastoupení pro âR a SR: 
SK TECHNIK, spol. s r.o.

Merhautova 20
CZ - 613 00 BRNO 

Tel.: +420 545 429 511
Fax: +420 545 211 275 

info@sktechnik.cz
www.sktechnik.cz

Johs. Boss GmbH & Co. KG 
Precision Tool Manufacturer

Talstraße 19
D-72461 Albstadt/Germany 

Tel.: +49(0) 7432/9087-0
Fax: +49(0) 7432/9087-60 

contact@johs-boss.de
www.johs-boss.de


