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Závitořez 

1 Správné používání 

Použití 

Závitořez je určen zejména pro použití na sloupových a stolních vrtačkách. 

S použitím integrované reverzní převodovky je změna směru otáčení (levotočivé) dosažena 
vytažením vřetene stroje. 

Výhody:  
• Úspora času z důvodu kratších pevných cyklů 
• Jemné zacházení se strojem 
• Úspora energie díky téměř konstantnímu odběru proudu. 

Pro použití závitořezu je nutné ho upnout do vřetene stroje. Po vložení do stroje musí být 
zajištěn proti protáčení v obou směrech otáčení. 

Závitořez je opatřen kompenzací délky ve směru tahu a tlaku. Tímto způsobem jsou 
kompenzovány rozdíly mezi posuvem vřetene a roztečí závitu. 

Závitořez je vybaven integrovanou spojkou proti přetížení. 

Závitníky se upínají a centrují  pomocí upínacích kroužků. 

Kroutící moment, který vzniká při řezání závitů, je přenášen stavitelnými a volně otočnými 
vačkami. 
• Závitořez není konstruován pro vnitřní chlazení chladící kapalinou. 
• Závitořez je použitelný pouze pro řezání pravých závitů. 

Nepřebíráme žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním. 

2 Bezpečnostní pokyny 

VAROVÁNÍ! 

 
Před spuštěním závitořezu zkontrolujte zda: 
• Nedojde k ohrožení druhých osob 
• Nedojde k poškození zařízení 

Nedopusťte nebezpečné pracovní praktiky : 
• Ujistěte se, že vaše práce nikoho neohrožuje 
• Pro sestavení, provoz, údržbu nebo opravu  dodržujte přísně pokyny uvedené v tomto 

návodu. 
• Nepracujte se závitořezem, jestliže je vaše koncentrace na práci snížena na př. z důvodu 

braní léků. 
• Dodržujte předpisy prevence úrazů vydaných vaší firmou, abyste zabránili pracovním 

úrazům a zajistili bezpečnou práci na pracovišti. 
• Informujte vedoucího o všech nebezpečích a závadách 
• Používejte předepsané ochranné pomůcky. Vždy noste správně oblečen pracovní oděv a v 

případě potřeby i pokrývku hlavy. 
• Stále platí pokyny výrobce obráběcího stroje. 
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Závitovka

3 Rozsah dodávky 

  
Závitořez Nářadí: 

Otevřený stranový klíč  2 
Rukojeť 1 
Imbusový klíč 1 

Flexibilní upínací kroužky 

Obr. 3-1:   Obsah dodávky 

INFORMACE 

Závitořez se dodává bez stopky Morse. Stopka morse, která vyhovuje stroji, se musí objednat 
zvlášť. 

+ Technické údaje jsou na této straně 

4 Technické údaje 

Závitořez  M5 - M12 
Nařezávací 
vzdálenost 

volnoběh Kompenzace 
délky na tah 

Maximální 
počet otáček 

Poměr  posuvu 
k vysunutí 

Rozsah řezaných 
závitů 

Rozsah 
upínání 

Pouzdro 
hřídele 

Délka Kompenzace 
délky na tlak 

4 mm 1,5 mm 8,5 mm 1000 min-1 1 : 1,75 M5 - M12 3,5 - 10 B16 

DIN 238 

156 mm 5 mm 

4.1 Konstrukce 

 

Nastavovací stupnice  
kroutícího momentu 

Univerzální upínací 
hlava

Dosedací páka Stavěcí kroužek 
kroutícího momentu 

Obr. 4-1:   Konstrukce závitořezu 
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Závitořez 

5 Montáž 
 Očistěte pouzdro v závitovce a očistěte hřídel 

 Vložte stopku do pouzdra 

 Upevněte stopku mírným poklepáním gumovou paličkou 

 

Stopka 

Pouzdro stopky 
Obr. 5-1:   Montáž stopky 

 Zasuňte rukojeť do pouzdra 

 Zajistěte rukojeť kolíkem se závitem 

 

Pouzdro rukojeti 

Rukojeť 

Kolík se závitem 

Obr. 5-2:   Montáž rukojeti 

 

UPOZORNĚNÍ! 

Kolík se závitem musí být zašroubován úplně do rukojeti. 

Polohujte otvor v rukojeti vůči kolíku se závitem. 

 

Upevnění

Rukojeť

Stativ

Obr. 5-3:   Zajištění při montáži 

UPOZORNĚNÍ! 

 
Stroj musí být zabezpečen proti zapnutí během montáže závitořezu. Dodržujte pokyny 
výrobce stroje. 
• Namontujte závitořezu do pouzdra vřetene stroje. 
• Zajistěte rukojeť proti otáčení v obou směrech 
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Závitovka

6. Manipulace 

6.1 Vložení závitníku 
Upnutí závitníku se provede pomocí stavitelných a volně otočných  nosných vaček. Vystředění 
závitníku je provedeno  upínacím  kroužkem. 

 Odšroubujte upínací matici ze závitovky 

 Vložte požadované upínací kroužky do upínací matice 

 zašroubujte upínací matici a upínací kroužky na závit upínací objímky 

 

závit upínací objímky 

upínací hlava 

upínací matice 

 Zasuňte závitník do upínacího kroužku 

 Utáhněte pevně upínací matici pomocí stranového klíče 

 

Obr. 6-1:   Instalace závitníku 

Integrovaná spojka proti přetížení přeruší  přenos kroutícího momentu mezi vřetenem stroje a 
závitníkem během řezání závitu, jestliže byla překročena hodnota nastaveného momentu. 
Tímto způsobem je závitník chráněn proti poškození. 

VAROVÁNÍ! 

 
Nastavení kroutícího momentu může být provedeno pouze když je stroj vypnut !!! 

INFORMACE 

Nastavení kroutícího momentu závisí na různých faktorech, na př. na počtu otáček, materiálu, 
mazání. Tudíž není možné předepsat  hodnoty kroutícího momentu. 

6.1 Nastavení kroutícího momentu 
 Povolte červík ve stavěcím kroužku momentu  

 Otočte stavěcím kroužkem momentu na nejnižší hodnotu momentu (po směru chodu 
ručiček hodinových ke stupnici) 

 Začněte řezat zkušební závit před započetím sériové výroby závitů 

 Zvyšte kroutící moment pomocí stavěcího kroužku a zajistěte jej pomocí červíku 

 Začněte znovu řezat závit ©
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Závitořez 

 

Stavěcí kroužek momentu

červík 

Obr. 6-2:   Spojka proti přetížení 

 Pro snížení kroutícího momentu otáčejte po směru chodu ručiček 

 Pro zvýšení kroutícího momentu otáčejte proti směru chodu ručiček 

 Když  jste dosáhli potřebné hloubky závitu vytáhněte zpět vřeteno stroje. Vřeteno závitovky 
změní směr otáčení. Po vytažení závitovky z vyřezaného závitu závitovka automaticky 
přepne do pravotočivého otáčení. 

UPOZORNĚNÍ! 

Při vytahování vřetene stroje  zpět se ujistěte, že kompenzace na délku není zcela 
vytažena. Vyvarujte se prudkému vytahování vřetene zpět. 

 
 Start zastavení otáčení 

vřetene 
volnoběh opačný chod 

Obr. 6-3:   Cykly řezání závitu 

7 Údržba a oprava 
 Čistěte závitovku kouskem látky 

 Nepoužívejte žádná agresivní rozpouštědla 

 Nepoužívejte materiály s vláknitou strukturou 

 Závitovka nemá být mazána 

 Aplikujte ochrannou vrstvu oleje na závitovku pro zabránění vzniku koroze a k zajištění jejího 
volného pohybu 

 Odstraňte všechny zbytky chladící kapaliny a třísek před uložením závitovky. 
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První hanácká BOW, spol. s r.o., Příčná 84/1,77900 Olomouc, IČ 47670631 
 

Záruční list 
 

datum prodeje

podpis prodávajícího

razítko prodávajícího

Záznamy o opravách:

Závitořez

M5 - M12 / B 16

výrobek
typ
výrobní číslo

 
 

Záruční list je vystaven:  (zaškrtněte jednu z podmínek) 
 
 

 
 
 
 
 
pro koncového spotřebitele a zaručuje 
bezplatnou opravu výrobku této firmy podle 
podmínek dále uvedených po dobu 24 měsíců. 
Záruční list nenahrazuje prodejní doklad. 
 
 

podle ust. § 429 odst.2 obchodního zákoníku na 
základě ústní kupní smlouvy, na výše uvedené 
zboží a zaručuje bezplatnou opravu výrobku 
této firmy podle podmínek dále uvedených po 
dobu 12 měsíců.  

 
 
 

Záruční podmínky jsou uvedeny na druhé straně 

A B



Záruční podmínky pro případ A: 
 
 Záruční doba na výrobek prodaný koncovému spotřebiteli, kterým se rozumí osoba, která kupuje výrobek za jiným účelem 
než pro podnikání s tímto výrobkem, je 24 měsíců od data převzetí výrobku koncovým spotřebitelem. Podnikáním se rozumí 
soustavná výdělečná činnost prováděná vlastním jménem a na vlastní odpovědnost ( § 2 odst.1 obchodního zákoníku). Právo 
z odpovědnosti za vady se uplatňuje u prodávajícího písemnou reklamací, v níž je třeba označit srozumitelně a určitě vadu 
výrobku a popsat jak se tato vada projevuje. K písemné reklamaci je nutné doložit záruční list podepsaný koncovým 
spotřebitelem a doklad o zakoupení výrobku. Kopie záručních listů nebo dokladů o zakoupení výrobku, změněné, doplněné, 
bez původních údajů nebo jinak poškozené záruční listy nebo doklady o zakoupení výrobku, nebudou považovány za doklady 
prokazující zakoupení reklamovaného výrobku u prodávajícího. 
 Záruka se nevztahuje na opotřebení výrobku způsobené jeho obvyklým užíváním (§ 619 odst.2 občanského zákoníku). 
Prodávající považuje v tomto smyslu za obvyklé užívání zejména pokud výrobek: 

• Je používán pouze k účelu, ke kterému je určen a který je popsán v přiloženém návodu k použití. 
• Nebyl vystaven živelním pohromám (např. ohni, vodě, blesku). 
• Není mechanicky, tepelně nebo chemicky poškozen. 

Za rozpor s kupní smlouvou (§ 616 odst.3 občanského zákoníku)není prodávajícím považováno: 
• Opotřebení výrobku nebo části výrobku způsobené obvyklým užíváním výrobku nebo části výrobku. 
• Poškrabání povrchu výrobku či jiné drobné vnější poškození způsobené manipulací při jeho vybalování po 

koupi zejména při nedodržení instrukcí daných návodem k použití. 
• Reklamace parametrů, které nejsou uvedeny v návodu nebo v jiné obchodně-technické dokumentaci 

prodávajícího či v závazných technických normách. 
• Domnělé vady, které není schopen koncový spotřebitel prodávajícímu hodnověrně předvést či jinak doložit. 

 
 Pokud bude mít výrobek vadu, kterou je možno rychle a bez následků odstranit, bude prodávající řešit reklamační nárok 
konečného spotřebitele jejím odstraněním (opravou) nebo výměnou části výrobku, neboť v takovém případě odporuje povaze 
věci, aby byl vyměňován celý výrobek (§ 616 obč. zákoníku, směrnice EU 1999/44/ES čl.3 odst.6 o určitých aspektech 
prodeje spotřebního zboží a záruk na spotřební zboží).  
 Jako rozpor s kupní smlouvou nemohou být reklamovány parametry a vlastnosti výrobku uváděné v přehledových katalozích 
a propagačních letácích vydaných prodávajícím. 
 Konečný spotřebitel svým podpisem potvrzuje, že byl seznámen se záručními podmínkami a že převzal návod k použití 
výrobku. 
 
Podpis koncového spotřebitele:   …………………………………………………... 
 
 
Záruční podmínky pro případ B: 
 
 Záruční doba na zboží dodané kupujícímu podle ustanovení obchodního zákoníku; je 12 měsíců ode dne dodání zboží; 
v případě, že prodávající odesílá zboží kupujícímu, běží záruční doba ode dne dojití zboží do místa určení. 
 Prodávající odpovídá za konstrukci a materiál zboží a za to, že zboží bude po záruční dobu způsobilé pro použití 
k obvyklému určení. 
 Ze záruky jsou vyloučeny vady, které vznikly po přechodu nebezpečí škody na zboží, pokud ke škodě došlo vnějšími 
událostmi nebo zásahem třetích osob, jiných než subdodavatelů, prodávajícího nebo jiných osob, které prodávající použil, 
vady nástrojů a opotřebitelných dílů, k jejichž poškození došlo běžným opotřebením při obvyklém užíváním a vady 
způsobené nedodržením instrukcí daných návodem k použití. 
 Prodávající považuje za obvyklé užívaní ve shora uvedeném smyslu zejména pokud zboží: 

• Je používáno pouze k účelu, ke kterému je určeno a který je popsán v přiloženém návodu k použití. 
• Nebylo vystaveno živelním pohromám (např. ohni, vodě, blesku). 
• Není mechanicky, tepelně nebo chemicky poškozeno. 

 Právo z odpovědnosti za vady se uplatňuje u prodávajícího písemnou reklamaci nebo faxem na adrese prodávajícího, v níž je 
třeba označit srozumitelně a určitě vadu zboží a popsat jak se tato vada projevuje s uvedením dne a hodiny vzniku vady a dne 
a hodiny nahlášení. V reklamaci je kupující povinen zvolit nárok z vad zboží dle § 436 nebo § 437 obchodního zákoníku. 
K reklamaci je nutné doložit záruční list podepsaný kupujícím a doklad o zakoupení zboží. Kupující je povinen vady 
reklamovat u prodávajícího bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději do konce záruční doby. Příjem reklamace 
prodávající potvrdí  písemně, faxem nebo e-mailem s uvedením času, předběžné doby trvání a způsobu odstranění vady. 
 Pokud je to potřebné, kupující umožní prodávajícímu přístup do prostor za účelem odstranění vad zboží. Za tím účelem sdělí 
kupující prodávajícímu svého zástupce, který je oprávněn potvrdit odstranění vady nebo sdělit důvody, pro které toto 
potvrzení odmítá vydat. 
 Kupující svým podpisem potvrzuje, že souhlasí se záručními podmínkami a že převzal návod k použití zboží. 
 
Podpis kupujícího:        …………………………………………………... 
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