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Neměňte - opravte!
Vnější závity jsou opraveny bez

odstranění materiálu
a tím nejsou oslabeny.

Univerzální nástroj

Vyšší odolnost

Jeden nástroj vhodný
pro všechny typy závitů.

Testovací institut materiálu (MPA v Hannoveru)
dokázal, že závit opravovaný nářadím

Silbertool® odolává stejnému statickému
a dynamickému zatižení jako nový nepoškozený

závit. Testy navíc ukázaly vyšší limit odolnosti.

Studené tvrzení 
Během procesu se povrch

závitu vytvrzuje za studena.

Pouze nejlepší výběr materiálu, přesná
implementace a svědomitá kontrola
kvality splňují požadavky společnosti

Silbertool. Výrobky Silbertool odpovídají
nejvyšším německým normám

pro schválení označení „Made in Germany“.

Made in Germany 



® Opravný proces Silbertool

Při práci na jakémkoli typu mechanického zařízení je jen otázkou času, 
než se setkáte s poškozeným závitem. V mnoha případech bude poškozený
závit vyžadovat výměnu celé součásti.

Zachování původního tvaru závitu je zásadní pro integritu mechanických
součásti. To je důvod, proč použiti technologie, která odstraňuje materiál 
a oslabuje závit, může být riskantní.

Opravný proces Silbertool® je jednoduchý a bezpečný.

Silbertool® využívá technologii pro opravu vnějších závitů a opravuje závit tak, 
že jej přetvoří zpět do původní geometrie.

1. Požadované válečky jsou namontovány v držáku, který je pak umístěn
 vedle poškozené části.

2. Pomocí imbusového klíče, který je součásti balení, nastavte nástroj 
 a poté jej manuálně otáčejte kolem obrobku, až se závit zcela obnoví.

Testovací institut materiálu (MPA) dokázal, že závity opravované pomocí
nástroje Silbertool® vykazují dokonce vyšší limit odolnosti než závit nový.

Opravný proces Silbertool® opraví jakýkoli vnější závit!

Neměňte – opravte!!

Rádi Vám pomůžeme



88% pevnější
než závit řezanýRotačně - ohybový

zátěžový test 

*Otáčky - počet cyklů, dokud se
vzorek nezlomí v simulátoru testu ohybu

Pevnost vnějšího závitu
vyválcovaného nástrojem Silbertool® 
vs. pevnost závitu strojně řezaného



2.563 16 15 10

66x hladší než ručně 
řezaný závit Průměrný dosažitelný

povrchový test

Závit opravovaný pomocí opravné 
sady Silbertool® má hladší povrch než 

většina známých výrobních procesů 
pro vytváření závitů. Hladký povrch 

je jedním z faktorů snižujících 
možnost vzniku koroze



O 39% tvrdší než
řezaný závitTest mikrotvrdosti

závitů

Tv
rd
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t

nový řezaný závit

Tento test ukazuje výsledky
vytvrzování za studena pomocí
válcovacího procesu Silbertool®.
Tyto výsledky byly porovnány
s tvrdostí nových řezaných závitů.



Silbertool® R16  
nástroj pro opravu 
vnějších závitů
5mm-16mm



Výrobek Objednací číslo   

Počet chodů

R16 - Jeden nástroj vhodný pro všechny závity



Silbertool® R36  
nástroj pro opravu 
vnějších závitů 
10mm-36mm



Výrobek Objednací číslo

Univerzální hlava R36   

Válečky  
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Počet chodů

R36 - Jeden nástroj vhodný pro všechny závity 



Silbertool® R60  
nástroj pro opravu 
vnějších závitů 
10mm-60mm



Silbertool® R110  
nástroj pro opravu 

vnějších závitu 
50mm-110mm



Univerzální hlava  R60   

Univerzální hlava R110   

Válečky    

Počet chodů
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Výrobek Objednací číslo

R60 & R110 - Jeden nástroj vhodný pro všechny závity 



Max 3Nm

- Silbertool® je určen k ručnímu použití. Není potřeba žádný externí pohon.
- Vyberte si válečky pro požadované stoupání závitu a namontujte je do nástroje.
- Nástroj Silbertool® umístěte k poškozené části závitu.
- Pomocí imbusového klíče, který je součásti balení, nastavte nástroj a poté jej manuálně
  otáčejte kolem obrobku.
- Pro snížení tření požívejte běžné mazací prostředky.

Obsluha
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Obchodník: 
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