
Šikovný systém pro 
pøenosné tepelné 
tváøení otvorù a 

studené tváøení závitù

Pøíslušenství na pøání:

ü Flowdrill + Flowtap (tváøecí závitník) pro M4 + M5

ü Kleština pro Flowtap M4

ü Speciální mazadlo pro Flowdrilling (tváøení otvorù)

ü Výmìnná hliníková èelist, 100x45 mm

ü Redukèní deska pro svaøovací stùl Demmeler

Šikovné a úèinné spojování...

Vrtací stojan

Ruèní vrtací jednotku pøíkon: 1020W, 2600 otáèek

Svìrák se šíøkou èelistí 100x100 mm

Detailní uživatelskou pøíruèku

Kufr s rozsáhlým pøíslušenstvím 

ü Flowdrill + Flowtap (tváøecí závitníky) M6 + M8

ü Speciální držák nástroje vèetnì upínacích kleštin Ø 6+8 mm 

ü Mazivo pro závitníky (FTMZ)

ü Závitové kameny pro T-drážky

ü Montážní náøadí

Standardní sada zahrnuje:

Další možné aplikace 
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www.kavon.czwww.flowdrill.com

Sídlo společnosti:
KAVON CZ s.r.o.
Mikulovická 2642, 530 02 Pardubice

Provozovna:
KAVON CZ s.r.o.
Medlešice 139, 538 31 Chrudim

Váš Flowdrill partner:

tel.: +420 466 797 511
fax: +420 466 797 520
e-mail: info@kavon.cz • www.kavon.cz



Pøenosné, jednoduché zaøízení pro použití na 
montážích a v dílnách 

Technologie Flowdrill:
Po 25 letech od uvedení originální technologie Flowdrill na 

svìtový trh a na základì požadavkù zákazníkù pro pøenosné 

použití tváøení otvorù jsme pro vás pøipravili Flow2go.

Vysokými otáèkami a velkou axiální silou mùžete tváøet otvory:

 zhotovení pouzdra 3x delšího než je základní tlouš�ka materiálu

využití pro velmi namáhané závity v tahu nebo tlaku

pro støednì pevnostní a nerezovou ocel, hliník, mìï, mosaz

bez tøísek, bez nepoøádku 

n ahrazuje pøivaøování matic, maticové nýty nebo lisovací matice

pro materiály tl. od 0,8 do 2,5 mm

Ideální pro závity od M4 do M8

Typické aplikace:

 Stavební èela

 Schody, Zábradlí 
 napø. pro zábradlí, svorky pro pøipevnìní skla, vzpìry zábradlí

Spoje pro pájení, 
svaøování, nýtování

nezávislé na prostoru

jednoduché ovládání

precizní výsledek

mobilní a bezpeèné uložení

ideální pro ovìøovací malé série

i pro opravu poškozeného závitu

použitelný také pro standardní úèel - 

vrtání a tváøení závitù

šetøí prostor, èas, materiál a náklady

Efektivní a beztøískové spojování...

Všechny druhy 
              šroubového upevnìní


