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Celotvrdokovové závitové frézy

Celotvrdokovová závitová fréza 
Univerzálnû pouÏiteln˘ nástroj pro nenákladnou 
v˘robu vnitfiních závitÛ.

Celotvrdokovová závitová fréza 
se sráÏecím stupnûm
Univerzálnû pouÏiteln˘ nástroj pro kombinovanou 
v˘robu vnitfiních závitÛ se zahloubením. Zv˘‰ení 
produktivity díky sraÏení hrany a frézování závitÛ   
v jednom pracovním cyklu bez v˘mûny nástroje.

Celotvrdokovová víceúãelová závitová fréza 
Univerzálnû pouÏiteln˘ nástroj pro v˘robu velkého 
mnoÏství závitÛ rÛzn˘ch prÛmûrÛ s definovan˘m 
stoupáním.

Celotvrdokovová závitová fréza se sráÏecím 
stupnûm pro oceli a tûÏce obrobitelné 
materiály
Specializovaná varianta frézy typu GFS pro v˘robu 
vnitfiních závitÛ se zahloubením.

Celotvrdokovová víceúãelová závitová fréza 
pro oceli a tûÏce obrobitelné materiály
Specializovaná varianta frézy typu GFM pro v˘robu 
velkého mnoÏství závitÛ rÛzn˘ch prÛmûrÛ              
s definovan˘m stoupáním.

Celotvrdokovová víceúãelová závitová fréza, 
prodlouÏené provedení pro oceli a tûÏce 
obrobitelné materiály
Specializovaná varianta podobná fréze GFM-ST pro 
v˘robu velkého mnoÏství závitÛ rÛzn˘ch prÛmûrÛ  
s definovan˘m stoupáním. Optimální nástroj pro 
vût‰í hloubky závitÛ bez axiálního pfiesazení 
nástroje.

Celotvrdokovová závitová fréza pro obrábûní 
kalen˘ch dílÛ
Specializovaná varianta frézy typu GF pro v˘robu 
vnitfiních závitÛ v zu‰lechtûn˘ch, popfi. kalen˘ch 
ocelích v rozsahu 54-63 HRC.

Celotvrdokovová jednoprofilová závitová fréza 
Univerzálnû pouÏiteln˘ nástroj pro v˘robu vnitfiních 
závitÛ od M 1,0 mm do M 3,5 mm.

Celotvrdokovová vrtací závitová fréza 
Nástroj pro kombinovanou v˘robu vnitfiních závitÛ 
s otvorem a sraÏením hrany. Maximální 
produktivita díky redukci vedlej‰ích ãasÛ – není 
nutné provádût Ïádnou v˘mûnu nástrojÛ. Speciálnû 
pro obrábûní neÏelezn˘ch kovÛ a ‰edé litiny.

Celotvrdokovová vrtací závitová fréza 
se tfiemi bfiity
Optimalizovaná varianta frézy typu BGF urãená 
pfiedev‰ím pro obrábûní kfiehk˘ch materiálÛ. Tento 
nástroj nabízí vy‰‰í v˘kon díky vût‰ímu poãtu bfiitÛ 
a vylep‰enému vystfiedûní.

Solid carbide thread milling cutter 
Universal tool for cost effective production 
of internal screw threads.

Solid carbide thread milling cutter with 
chamfering capability
Universal tool for cutting internal screw 
threads. Increased productivity resulting from 
combined thread milling and chamfering in a 
single machining cycle without tool changing.

Solid carbide wide range thread milling 
cutter
Universal tool for cutting a wide range 
of thread-Ø with an identical pitch.

Solid carbide thread milling cutter with 
chamfering capability for steel and tough 
materials 
Special version of GFS cutter for internal 
screw threads with chamfer.

Solid carbide wide range thread milling 
cutter for steel and tough materials
Special version of GFM cutter for cutting 
a wide range of thread-Ø with an identical pitch.

Solid carbide thread milling cutter 
for hard materials
Special version of GF cutter for cutting 
internal threads in tempered and hardened steels 
in the 54-63 HRC range.

Solid carbide thread milling cutter with 
single ring of teeth
Universal tool for cutting internal threads 
ranging from M 1.0 mm to M 3.5 mm

Solid carbide drill thread milling cutter with 
3 flutes
Optimised version of the BGF tool, particularly 
suitable for machining materials that yield short 
chips. Because of the greater number 
of cutting edges, this tool offers enhanced 
performance with improved centring.

Solid carbide drill thread milling cutter 
Combines drilling with thread milling and 
chamfering in the production of internal threads. 
Maximises productivity by eliminating tool 
changing. Particularly suitable for machining 
nonferrous metal and cast iron.

Solid carbide wide range thread milling 
cutter, extended version for steel and tough 
materials
Special cutter similar to GFM-ST for cutting a 
wide range of thread-Ø with an identical pitch. 
Optimum tool for cutting deep threads without 
axial displacement of tool.

Solid Carbide Thread Milling Cutters



V‰eobecné v˘hody frézování závitÛ
– Lze ovlivnit rozmûrovou stálost závitÛ 
– Zlomení nástroje bezprostfiednû nevede k zmetkovitosti obrobku
– Nízk˘ potfiebn˘ pfiíkon stejnû jako u vrtání závitÛ
– Krátké ãasy obrábûní díky vysok˘m fiezn˘m rychlostem 
– Velmi dobrá kvalita povrchu frézovan˘ch závitÛ 
– Îádné problémy s tvorbou tfiísek díky krátk˘m tfiískám
– Jedním nástrojem lze vyrobit pravé i levé závity v prÛchozích i neprÛchozích otvorech
– Prostfiednictvím nepatrn˘ch frézovacích sil lze obrábût tenkostûnné díly
– Individuální pfiizpÛsobení fiezné síly a posuvu dle druhu obrábûného materiálu
– Není nutná zmûna smûru otáãek hlavního vfietene 
– Îádná speciální upínací pouzdra pro závitníky nejsou potfiebná, standardní pouzdro je postaãující
– Lze vyrobit pfiesné hloubky závitÛ
– U neprÛchozích otvorÛ lze vyrobit závity i v blízkosti dna otvorÛ
– Zaãátek závitu je jednoznaãnû urãen prostfiednictvím NC programu

Servis pfiímo na místû: Rádi s Vámi vypracujeme pfiímo na místû optimální fie‰ení dle Va‰ich 
poÏadavkÛ v oblasti obrábûní. ZároveÀ máte plnou podporu na‰eho zku‰eného t˘mu.

Pfiíklady obrábûní Tr 24x5

¤ezáno závitníkem

Frézováno závitovou frézou

On-site service: Our experienced team will gladly work with you on location to achieve optimum 
solutions to your machining jobs.

General advantages of thread milling
– Threads to different tolerance classes can be produced with same cutter
– Tool breakage does not necessarily entail scrapping of the workpiece
– Less power needed for cutting internal threads
– Short machining times due to high cutting speeds
– Excellent thread surface finish
– Short chips, hence no chip problems
– Right and left hand threads can be produced in blind or through holes by the same cutter
– Low cutting forces enable threads to be cut in thin wall workpieces
– Cutting speeds and feeds can be matched individually to workpiece material
– No change of cutter spindle direction of rotation required
– No special tapping chucks required, standard chucks suffice
– Threads can be cut to exact depth
– Threads can be cut down to near bottom of blind holes
– Start of thread accurately determined by NC programme

Machined with taps

Production example Tr 24x5

Machined with thread milling cutter



Speciální nástroje na pfiání zákazníka

Rychlé fie‰ení, desetileté know-how: 
Speciální nástroje dle specifikace zákazníka 
jsou u JBO navrhovány, vyvíjeny 
a realizovány rychle a efektivnû.

PrÛbûh návrhu speciálního nástroje

Intenzivní anal˘za 
v‰ech parametrÛ:
Analysis of 
all Parameters:

Individuální fie‰ení 
zpÛsobu obrábûní
Individual solutions 
of machining task

Nástroj/tool

Obrobek/workpiece

Stroj/machine

Závitová fréza pro v˘robu obl˘ch závitÛ 
Rd 48 x 1/6 dle DIN 405.

Vrtací závitová fréza M 14 x 1,5 s ãelní vrtací ãástí 
a s válcovou ãástí ochranného zahloubení pro závity 
vypou‰tûcího ‰roubu olejové vany.

Vrtací závitová fréza M 8 s více válcov˘mi 
sráÏecími stupni pro obrábûní víka benzínového ãerpadla.

PKD vrtací závitová fréza M 38 x 3.

Závitová fréza pro trapézové závity Tr 30 x 6.

Project flow for special tools

Special client-specific tools

Short ways and decades of experience: 
Special client-specific tools will be designed, 
developed and realized at JBO in a 
very efficient and quick way.

Thread milling cutter for the production of an 
Rd 48 x 1/6 knuckle thread to DIN 405.

Drilling, thread milling, counterboring and spot 
facing tool for M 14 x 1.5 drain plug thread in 
oil sump.

Drill thread milling cutter M 8 with multi-step 
counterbore for machining a petrol pump cover.

PCD Drill thread milling cutter M 38 x 3.

Thread milling cutter for thread Tr 30 x 6. 



Kombinované nástroje pro ãelní obrábûní, 
zahloubení, vrtání a frézování závitu

V˘hody
Tento nástroj kombinuje ãelní obrábûní, zahloubení, vrtání a frézování závitu. 
Slouãením rÛzn˘ch operací obrábûní do jednoho systému u‰etfií uÏivatelé v˘raznû ãas 
díky redukci vedlej‰ích ãasÛ pfii v˘mûnû nástrojÛ a redukci pojezdov˘ch drah.

Pfiíklad obrábûní

Obrobek: DrÏák motoru
Materiál: GD AlSi 12 
Obrábûní: vyvrtání otvoru �10,2, 
zahloubení 45° pomocí v˘mûnné bfiitové destiãky VCGT, 
zarovnání litinového oãka pomocí v˘mûnné bfiitové destiãky TCGT, 
frézování závitu M 12, hloubka závitu: 28 mm

Nástroj:
Kombinovan˘ nástroj SK 40 v provedení AD s vrtací závitovou frézou M12 2,5xD 
s chladicím kanálkem. V˘mûnná bfiitová destiãka VCGT pro sráÏení hran 
a v˘mûnná bfiitová destiãka TCGT pro zarovnávání. 
¤ezná rychlost: 200 m/min 
Posuv: vrtání 0,3 mm/ot, závitové frézování 0,08 mm/zub 
âas obrábûní: 3,7 s

Pfiívod chladiva

âip RFID s daty nástroje

Zaslepovací ‰roub vnitfiního pfiívodu chladiva

Vnitfiní pfiívod chladiva pro v˘mûnné bfiitové destiãky

SráÏecí v˘mûnná bfiitová destiãka

Stopka SK40

Stavûcí ‰roub

Upínací ‰roub pro vrtací závitovou frézu

Zarovnávací v˘mûnná bfiitová destiãka

Vrtací závitová fréza s vnitfiním pfiívodem chladiva

Pfiíklady pouÏití 
kombinovan˘ch nástrojÛ

Kombinovan˘ nástroj se standardní 
závitovou frézou M 12 x 1,5 1,5xD, 
s vnitfiním pfiívodem chladiva 
a dvûma zarovnávacími destiãkami

Kombinovan˘ nástroj s vrtací 
závitovou frézou M 12 2,5xD, 
s vnitfiním pfiívodem chladiva 
a zarovnávací a sráÏecí destiãkou

Kombinovan˘ nástroj s vrtací 
závitovou frézou M 16 x 1,5 s ãelním 
bfiitem a PKD povlakovanou tvarovou 
destiãkou pro obrábûní pfiedlitého 
otvoru

Coolant supply

RFID-Chip with tool data

Closing plug for internal cooling supply

Internal cooling supply for indexable inserts

Indexable chamfering insert

Indexable facing insert

Adjusting screw

ISO 40 taper shank

Clamping screw for drill thread milling cutter

Examples for Combination Tools

Production example

Workpiece: engine mounting
Material: aluminium alloy die casting (380 aluminium) 
Operations: boring of minor �10.2 mm diameter 
45° chamfering with VCGT indexable insert 
spot facing of boss with TCGT indexable insert 
milling of M12 thread 
Depth of thread: 28 mm

Tool: 
SK 40 form AD combination tool and M 12 2.5xD 
drill thread milling cutter with internal coolant supply 
VCGT indexable insert for chamfering and 
TCGT indexable insert for spot facing 
Cutting speed: 200 m/min 
Feeds: boring of minor diameter 0.3 mm/rev. 
thread milling 0.08 mm per tooth 
Machining time: 3.7 s

Combination Tools for spotfacing, counterboring, 
drilling and thread milling in a single cycle

Advantages
This tool combines spotfacing, counterboring, drilling and thread milling in 
a single cycle. The result is an appreciable reduction in the time required 
for such non-cutting elements in the cycle as tool changing and traversing.

Drill thread milling cutter with internal coolant supply

Combination tool with M 12 2.5xD 
drill thread milling cutter, including 
internal cooling supply and index-
able facing and chamfering inserts

Combination tool with M 16 x 1.5 
drill thread milling cutter with 
end teeth and a PCD tipped 
contoured insert for machining 
a pre-cast hole

Combination tool with standard 
M 12 x 1.5 1.5xD drill thread milling 
cutter, including internal cooling supply 
and two indexable facing inserts



Zvonové frézy GFG-WP

âip RFID s daty nástroje

Vnitfiní pfiívod chladiva 
pro závitové frézovací destiãky

Zaslepovací ‰roub 
vnitfiního pfiívodu chladiva

Závitová frézovací destiãka

Pfiíklad obrábûní

V˘roba závitÛ M 40 x 1,5-A, nástroj GFG M 1,5 Futura, 
hloubka závitu 10 mm, materiál Ms58, fiezná rychlost 
400 m/min, posuv: frézování závitu 0,6 mm/zub, 
ãas obrábûní 1,5 s

Zvonové frézy s v˘mûnn˘mi bfiitov˘mi destiãkami GFG-WP
Univerzálnû pouÏitelná zvonová fréza s v˘mûnn˘mi bfiitov˘mi destiãkami, která se vyznaãuje optimální dostupností
a jednoduchostí. Skladem je k dispozici mnoÏství rÛzn˘ch v˘mûnn˘ch bfiitov˘ch destiãek s rÛzn˘mi profily závitÛ. 

V˘mûnné destiãky (fiezná délka 14 a 20 mm) jsou k dispozici pro metrické, trubkové a palcové závity.

Zvonová fréza pro pfiedobrobení kontury Zvonová závitová fréza 
pro v˘robu závitu

HSK-A63
RFID-Chip with tool data

Indexable thread milling insert
Closing plug for internal cooling supply

Internal cooling supply for 
thread milling inserts

Shell Type Milling Cutter 
for rough machining of contour Shell Type Thread Milling Cutter 

for cutting of screw thread

Shell Type Milling Cutters with indexable inserts GFG-WP 
Universal shell type milling cutter with indexable inserts, outstanding for its optimum accessibility and simplicity. 
A wide range of different indexable inserts for various thread profiles is available ex stock.

Indexable inserts (14 and 20 mm long cutting edge) are available for M threads, G pipe threads and UN threads.

Shell Type Milling Cutters GFG-WP

Production example

Production of M 40 x 1.5-A, Tool GFG M 1.5 Futura, 
Depth of thread 10 mm, Material Ms58, Cutting speed 400 m/min, 
Feeds: thread milling 0.6 mm per tooth, Machining time: 1.5 s



Zvonové závitové frézy GFG-WFE

Ideální pro obrábûní oceli a tûÏce obrobiteln˘ch materiálÛ ve velkosériové v˘robû
V˘raznû vy‰‰í poãet bfiitÛ, stabilnûj‰í konstrukce a uloÏení jednotliv˘ch bfiitÛ umoÏÀuje dosaÏení vy‰‰ích fiezn˘ch rychlostí 
a posuvÛ ve srovnání s frézami s klasick˘mi v˘mûnn˘mi bfiitov˘mi destiãkami. Díky tomu lze podstatnû redukovat v˘robní ãasy 
a zv˘‰it Ïivotnost o 50 % a ãásteãnû dokonce aÏ o 100 %.

Pfiíklad obrábûní

Obrobek: Uná‰ecí ãep
Materiál: X5 Cr Ni Mo 17 13 3 
Obrábûní: frézování vnûj‰ího závitu M 22 x 1,5 
Hloubka závitu: 16 mm

Nástroj: Zvonová závitová fréza 
s vsazen˘mi v˘mûnn˘mi frézami 
stoupání M 1,5 a povlakovan˘mi TiCN
¤ezná rychlost: 100 m/min 
Posuv: frézování závitÛ 0,1 mm/zub 
âas obrábûní: 4,5 s

V˘hody GFG-WFE:
• SníÏení v˘robních ãasÛ díky 

vy‰‰ím fiezn˘m hodnotám (posuv)
• Del‰í Ïivotnost díky vy‰‰ímu poãtu bfiitÛ
• Kvalitní povrch závitÛ díky stabilnûj‰í konstrukci
• Vhodné pro témûfi jak˘koliv závit a profil
• Obzvlá‰tû vhodné pro obrábûní oceli ve 

velkosériové v˘robû
• V˘raznû niÏ‰í náklady nástroje 

na jeden kus obrobku
• V˘mûnné frézy mohou b˘t, jako obvykle, 

nûkolikrát pfieostfieny

Shell Type Thread Milling Cutters GFG-WFE 

Ideal for steel and difficult to machine materials for long run production
The appreciably greater number of cutting edges, the rugged construction and the seating of the individual cutter 
inserts permit higher cutting speeds and feeds compared with indexable insert milling cutters. Machining times 
can be reduced appreciably thereby, while tool life is increased by 50%, or even 100% in some cases.

The advantages GFG-WFE: 
• Shorter machining times due to higher 

cutting speeds and feeds
• Increased tool life due to larger number 

of cutting edges
• Higher grade thread surface texture due 

to rugged construction
• Suitable for nearly any thread or profile
• Particularly advantageous for long run 

production of steel components
• Distinctly lower tooling cost per workpiece
• The inserts can be reground several times, 

as usual  

Workpiece: tightening bolt
Material: 17% Cr / 13% Ni stainless steel Op-
eration: milling of M 22 x 1.5 external thread  
Depth of thread: 16 mm

Tool: shell type thread milling cutter 
with M 1.5 pitch, TiCN coated indexable 
thread milling inserts
Cutting speed: 100 m/min 
Feeds: thread milling 0.1 mm per tooth 
Machining time: 4.5 s 

Production example



JiÏ 160 let: Johs. Boss – závod na v˘robu pfiesn˘ch nástrojÛ, Albstadt / Nûmecko

SluÏba znamená pro firmu JBO vytváfiení stále efektivnûj‰ích,
hospodárnûj‰ích, jednodu‰‰ích a pfiíjemnûj‰ích postupÛ
pro své zákazníky.

Ná‰ zákaznick˘ servis pro závitové frézy, kruhové závitové ãelisti a závitové kalibry:

Technické poradenství prostfiednictvím na‰ich aplikaãních technikÛ, telefonicky nebo pfiímo u zákazníka

V˘voj speciálních nástrojÛ na zakázku

Technická podpora pfiímo u zákazníka pfii prvním nasazení technologie frézování závitÛ 

JBOtronic pro samostatnou tvorbu CNC programÛ pro Vá‰ v˘robní proces

·kolení a pfiedná‰ky pro prÛmysl i obchod

Zkou‰ky s materiály nebo obrobky od zákazníkÛ

Datové listy s fiezn˘mi parametry a normativy pro Va‰e poÏadavky obrábûní

Kalibraãní servis JBO pro závitové kalibry

Servis nebo návody pro pfiebru‰ování

Co pro Vás mÛÏeme udûlat?

For JBO, service means to make all processes more efficient,
easier and more comfortable.

Since 160 years: Johs. Boss Precision Tool Manufacturer, Albstadt / Germany

Our client services for Thread Milling Cutters, Thread Cutting Dies 
and Thread Gauges:

Technical advice from our application engineers, by telephone or on site

Development of customized special tools

Technical on-site support with introduction to thread milling technology

JBOtronic for the independent creation of CNC programs for your production process

Training courses and technical lectures for industry and commerce

Trials on customers materials or workpieces

Data sheets with cutting parameters and approximate values for your stock removal tasks

JBO thread gauge calibration service

Regrinding service or instruction

What can we do for you?

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

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


