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RDZENIE SKŁADANE
KOAXIÁLNÍ JÁDRO

Wasz silny i zaufany partner w branży budowy form wtryskowych. 
Váš spolehlivý partner pro výrobu nástrojů a forem.



W SKRÓCIE
  Wyformowanie gwintów i podcięć tylnych
  Wykonanie wg specyfikacji
  Jednostki jedno i wielokrotne
  Na życzenie z powłoką
  Możliwość kombinacji różnych materiałów  
(segmenty / rdzenie)
  Prosta instalacja
  Długa żywotność
  Konstrukcja i wykonanie przez KNARR

NA PRVNÍ POHLED
 Odformování závitů a vytáčení
 Vyrobeno dle specifikace
 Jednou a vícenásobné nástroje
 V případě potřeby s povrchovou vrstvou
 Možnost použít rozdílné materiály pro  
( segmenty / trny)
 Jednoduchá zástavba
 Dlouhá životnost
 Konstrukce a produkce přes Knarr

RDZENIE SKŁADANE
Rdzenie składane to rozwiązanie pozwalające na oszczędność czasu 
i kosztów służące do uwalniania wyprasek z podcięciem i gwintami. 
Każdy rdzeń składany konstruowany jest indywidualnie pod 
odpowiednią część. Nasi specjaliści służą pomocą już na poziomie 
konstrukcji i oferują specyficzne rozwiązania dla różnych obszarów 
zastosowań. 
Dzięki temu długość cyklu redukuje się do minimum.
W celu przygotowania oferty konieczne jest przedłożenie rysunków 
wykonawczych i/lub danych 3D.

ŚREDNICA
od 8 mm  
(na zapytanie)

PRŮMĚR
od 8 mm ( na vyžádání )

KOAXIÁLNÍ JÁDRA
Koaxiální jádra nabízí snížené náklady a časovou úsporu při 
odformování dílu se závitem. Každé jádro je samostatné a 
zkonstruované pro konkrétní díl. Naši odborníci s vámi budou 
spolupracovat od vypracování koncepce a poskytnou vám specifická 
řešení pro různé aplikace. 
Při užití Koaxiálního jádra je doba odformování zkrácena na minimum. 
Pro vypracování nabídky proto potřebujeme spolehlivé výkresy nebo 
3D data.

ANIMACJA/ANIMACE
Jak funkcjonuje rdzeń składany?

Jak funguje koaxiální jádro?

RDZENIE SKŁADANE
KOAXIÁLNÍ JÁDRO

Półpierścień
Pojízdná část

Chłodzenie
Chlazení

Rdzeń centrujący
Středové jádro

Segmenty
Segmenty

Pierścień prowadzący
Vodící část

Pierścień bazowy
Přídržná část



PRZYKŁAD JEDNOSTKI 
PŘÍKLAD PRODUKTU
  Wyrób/Výrobek: Nakrętka z gwintem/uzávěr závitu
 Rozmiar/Velikost: M30x2

PRZYKŁAD KALKULACJI
PŘÍKLAD KALKULACE

ZASTOSOWANIE
POUŽITÍ

Parametry/Parametry

Jednostka wykręcana 
Odformování pomocí 
 vytáčecího nástroje

Rdzeń składany 
Koaxiální jádro

Długość cyklu/Cyklus (15+8 sec) 23 sec 15 sec

Czas wykręcania/Čas vytáčení 8 sec 0 sec

Ilość na godzinę/Počet dílu za hodinu 157 240

Ilość na dzień (18h)/Počet dílu zaden (18 hod) 2.817 4.320

Ilość w ciągu miesiąca (20 dni)/Počet dílu za měsíc (20 dní) 56.348 86.400

Ilość w ciągu roku/Ilość w ciągu roku 676.174 1.036.800

Docelowa ilość/Cílový počet 1.500.000 1.500.000

Czas wyprodukowania docelowej ilości/ 
Cílový počet vyrobených kusů

9.583 h 6.250 h

Koszt godzinowy/Hodinová sazba 40 EUR 40 EUR

Koszt całkowity/Náklady celkem 383.320 EUR 250.000 EUR

Oszczędność czasu/Ušetření času 3.333 h

Oszczędność kosztów/Ušetření nákladů 133.320 EUR

Ilość 
Počet kusů

2.750.000

2.500.000

2.250.000

2.000.000

1.750.000

1.500.000

1.250.000

1.000.000

750.000

500.000

250.000

1 month 6 months 1 year 2 years 3 years
Czas pracy 
Požadovaný  
čas výroby

Rdzeń składany/Koaxiální jádro   Jednostka wykręcana/Odformování pomocí vytáčecího nástroje

Docelowa ilość/Cílový počet

6.250 h

3.333 h

9.583 h

Zamknięcie Bayonet
Bajonetový uzávěr

Gwint
Závit

Podcięcie tylne
Podříznutí

Gwint przerywany
Závit s přerušením

Długi gwint (prawy / lewy)
Dlouhý závit (pravý / levý)



KNARR VERTRIEBS GMBH  
Gunterstraße 31
95233 Helmbrechts
Germany

Phone: +49 9252 9993-500
Fax: +49 9252 9993-33
E-Mail: sales@knarr.com
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