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Spojovací technologie Kerbkonus se dnes 
používá po celém světě v nejrůznějších odvětvích.

Vysoce moderní výrobní zařízení zajišťují kvalitu 
a dodavatelskou způsobilost.
Vlastní oddělení výzkumu a vývoje realizuje 
náročná řešení spojování pro nejrůznější použití.

Úzká mezinárodní spolupráce a výměna zkušeností 
zaručují vysoký stav techniky.

Se samostatnými pobočkami a zastoupeními 
v mnoha zemích jsme spolehlivým partnerem, vždy, 
když jde o téma technologií pro bezpečné spojení.

Dle způsobu ukotvení v materiálu nabízí Kerbkonus 
nejrůznější provedení závitových vložek:

• Samořezné závitové vložky pro kovy, 
dřevo a umělé  hmoty

• Závitové vložky pro vtlačování za tepla 
nebo ultrazvukem

• Závitové vložky pro zašroubování do mateřského závitu
• Závitové vložky pro zanýtování

Kromě již roky osvědčených a mnohostranně 
použitelných závitových vložek nabízí Kerbkonus další
výrobky a služby z technologie spojování:

• systém lisovaných nýtů pro tenké tvarové díly
• jištění šroubů
• těsnění závitů
• izolující vrstvení umělými hmotami

Máte-li speciální problém na téma spojovací technika - 
s know-how a výrobky Kerbkonus máte řešení.
Technické detaily výrobků Kerbkonus naleznete také 
na naší stránce: www.kerbkonus.de

…na‰e v˘robky a sluÏby

KERB KONUS - Vertriebs GmbH
Wernher-von-Braun-Strasse 7
Gewerbegebiet Nord

D-92224 Amberg

Tel.: ++49 9621 679-0
Fax.: ++49 9621 679444
e-mail: KKV-Amberg@kerbkonus.de

internet www.kerbkonus.de

d

KK_40_v01  15.5.2007  9:44  Page II



M3 - M5 pro umělé hmoty předražený střední podn. norma Str. 19
vrtaný 506 7 - 518 7

M2 - M8 úsporné vahou předražený střední podn. norma Str. 8
a prostorem vrtaný 721 - 738

M3 - M12 závit slepý předražený vysoký podn. norma Str. 9
otvor vrtaný 741 - 758

Závity pro tenkostûnné materiály ...

Závitové vloÏky Kerb-Konus

Anchor®- n˘tovací matice

Anchor®-Mini

Anchor®-Tanktyp

M2 - M10 pro kovy předražený vysoký podn. norma Str. 12
vrtaný 500 0 - 503 0

Clifa®-M

M3 - M5 distanční pouzdro předražený vysoký podn. norma Str. 14
pro kovy vrtaný 503 8 - 525 8

Clifa®-AM

M2 - M5 distanční pouzdro předražený střední podn. norma Str. 15
pro uměl. hmoty vrtaný 503 6  - 525 6

Clifa®-AL

M2,5 bis M8 po zalisování povrch předražený střední podn. norma Str.18
zarovnaný. - vrtaný 506 0 - 534 0
SP hrubé ozubení
SR jemné ozubení podn. norma

506 1 - 534 1

Clifa®-SP/-SR/-SPD

M4 - M10 Pro zvýšené předražený vysoký podn. norma Str. 20
zatížení vrtaný 515 4  - 534 4

Clifa®-SA

Clifa®-SL

Anchor®-MontáÏ

Hospodárné zpracování

M2 - M16 standardní předražený vysoký podn. norma Str. 7
provedení vrtaný 701 0 - 718 0
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M3 - M6 pro kovy předražený vysoký podn. norma Str. 13
vrtaný 500 5 - 503 5

Clifa®-P

Kvalita,zkušební metody Str. 2 - 3
Anchor-oblasti použití a charakteristiky výrobku Str. 4 - 5

M3 - M5 Lisovací předražený vysoký podn. norma Str. 16
závitová vložka - vrtaný 570 0 - 570 1
- otevřená -
s šestihranem

Clifa®-ABO

M3 - M5 Lisovací předražený vysoký podn. norma Str. 17
závitová vložka - vrtaný 571 0 - 571 1
- uzavřená -
s šestihranem

Clifa®-ABG

Nástroje Str. 6

Ekonomické výhody použitím závitových vložek Str. 23

Clifa® poptávkov˘ data-list

na zvláštní zhotovení pro lisovací šrouby Clifa Str. 21

Clifa® lisovací matice a ‰roub

Oblasti použití,charakteristiky výrobku a montážní pokyny Str. 10 und 11
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V našem hlavním sídle 
v Ambergu vyrábíme závitové
vložky racionálními výrobními
metodami. Kvalifikovaní a vysoce
motivovaní odborní pracovníci
zaručují stejnoměrnou a vysokou
úroveň výrobků.

Dodnes vyrobená množství jdou
do miliard. Vysoce moderní 
automatické linky vyrábí zcela
nepřetržitě. Přesně a v nejvyšší
kvalitě. Vyrábět velké série 
racionálně a levně, to je jedna 
z našich osvědčených předností.

Při tom jsme nezanedbali 
flexibilitu. Rychle odstraňujeme
úzké profily našich zákazníků 
a vyrábíme také speciální díly 
v malých sériích.

Náš dobře utříděný sklad 
umožňuje dodávat sériové 
výrobky spolehlivě a rychle. 
Vaše výroba bude tak probíhat
vždy ve shodě s termíny. 

Kvalita je u Kerbkonus nejvyšší
vůdčí myšlenkou. Vědomí kvality
se táhne jako červená nit našimi
aktivitami a službami podniku.
Kvalita se u Kerbkonus prožívá.

U významných certifikací jsme
důsledně na nejnovějším stavu.
Pravidelně necháváme provádět
kontroly podle nejdůležitějších
mezinárodních norem.

Kontrolovaná kvalita

Systém řízení kvality : 
DQS - certifikováno dle
DIN EN ISO 9001 : 2000 Reg. č. 001743 QM
ISO / TS 16949 : 2002 Reg. č. 001743 TS 2/78
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… technologies for a reliable hold
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Ve zku‰ebnû...

Závitové vložky Kerbkonus 
se vyrábí ve velkém počtu kusů.
Ne zřídka závisí na těchto malých
komponentách, jako třeba 
u držáků airbagů, bezpečnost
lidí.

Proto kontrolujeme a zkoušíme
naše výrobky důsledně dle 
nejpřísnějších směrnic. 
U zvláště kritických použití, 
zkoušíme každý jednotlivý 
kus na moderních zkušebních
zařízeních. Teprve poté jsou
expedovány.

Zatížitelnost závitové vložky 
závisí v podstatě na ploše pláště
dílu namáhané střihem. Správným
výběrem závitové vložky pro dané
použití je dosaženo nejvyšší míry
spolehlivosti.

Vyzkoušenými praktickými 
zkušebními metodami (viz tabulka
níže) dodáváme konstruktéru
bezpečné údaje, aby bylo možno
zvládnout každý, také zcela 
exotický případ použití zcela 
bezpečně. Ve většině případů
dokonce se standardními 
závitovými vložkami.

Zku‰ební metody
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Anchor®– 
n˘tovací matice 
s vrubov˘m ozubením

Nýtovací matice Anchor je závitová 
vložka z oceli nebo nerez materiálu,
mosazi, nebo lehkého kovu.Dřík je
zarovnán a opatřen vrubovým ozube-
ním.

Anchor se nýtuje do tenkých výlisků 
s předraženými úložnými otvory.Při
tom se zařezává ozubený věnec dříku
do stěny otvoru.Vzniká tak absolutně
pevné ukotvení.

Zvláštní tvar dříku a zahloubení 
na spodní straně chrání zdvih před
poškozením při montáži.Téměř ve
všech případech použití se ukazuje 
při zkouškách přetížení:Anchor drží
ještě pevně, když už je závit úplně 
přetočen.

Nýtovací matice Anchor má univerzální
použití.Nabízí mnohostranné konstru-
kční možnosti:pro robustní šroubení 
v automobilovém průmyslu, k bezpeč-
nému upevnění vysoce citlivých
elektronických dílů atd.

• Anchor je zajištěná proti protočení
a oboustranně zatížitelná

• Anchor je možno použít na dílech 
s povrchovou úpravou,hotově pozin-
kované. Odpadá časově náročné
čistění vnitřních závitů a dopracová-
vání poškození povrchů.

• Při zašroubování šroubů nelze
Anchor vytlačit. To spoří časové 
ztráty.

• Závit Anchor je čistý,kalibrovaný 
a proti opotřebení odolný. Je usazen
přiléhavě a centricky bez použití
šablon, nebo jiných nastavovacích
přípravků.

Oblasti pouÏití:

Charakteristiky v˘robku:

Podniková norma 701-758  str.7-9

Na poptávku:

Speciální Anchor-S se zajištěním šrou-
bů Tuflok ve vnitřním závitu.Nanesená
vrstva z umělé hmoty slouží jako
pojistka proti samovolnému uvolnění
šroubu.

Dodávají se rovněž:

Speciální Anchor-D s těsnícím pro-
středkem precote 5 na úložné ploše.

Technické údaje
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… technologies for a reliable hold
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Zvlá‰tní poÏadavek Na‰e doporuãení

Váhu a prostor šetřící konstrukce

Těsný závit

Distanční upevnění

Opěrná a ložisková funkce

Lícování s povrchem plechu

Extrémně vysoká zatížení 
(kroutící moment/vytlačovací síly)
nebo utěsnění mezi Anchor a plechem

Pokud dostačují menší pevnosti 
usazení, např. v umělé hmotě 
nebo deskách z měkkých kovů

Mini-Anchor s malými vnějšími rozměry 
(podniká norma 721-738)

Tanktyp s závitovým slepým otvorem (podniká norma 741 - 758)

Anchor ve zvláštní délce

Anchor bez vnitřního závitu (zvláštní provedení)

Anchor zatemovat radiálním nýtovacím zařízením, nebo použít
Anchor na nejbližší menší tloušťkou plechu

Zvolit menší úložný otvor a Anchor pevně usadit před 
zanýtováním dutým razníkem. (Nebo: v jednom pracovním 
úkonu pomocí kombinovaného usazovacího 
a nýtovacího nástroje)

Anchor jednoduše vtlačit bez zanýtování.
Je možno např. dřík také připájet.
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6

Nýtovací nástroj

Plech

Přípravek

Šroubová pružina

Anchor

MontáÏ Anchor® 

MontáÏ:

Otvor vyrazit, nebo vyvrtat, Anchor vlo-
žit a dřík zanýtovat jednoduchým nýto-
vacím nástrojem (obr. 1+2)
• ručně
• pneumatickým ručním nýtovacím 

kladivem
• jednoduchým lisem
• vložit Anchor a zatemovat, nebo

zanýtovat radiálním nýtovacím 
procesem

• automatický přísun do postupových
nástrojů

• speciálním vysoce výkonným montáž-
ním nástrojem pro velké série. Výkon
až 50dílů/min

• pro vysoké nýtovací síly vzhledem 
k extrémně vysokému zatížení toči-
vým momentem, použít dvoučinný
nýtovací nástroj. (obr.3)

Nýtovací tlak P 
při strojním nýtování
(Anchor z oceli)

M 2 / M 3 ca. 15 až 27 kN
M 4 20 až 30 kN
M 5 22 až 42 kN
M 6 30 až 54 kN
M 8 45 až 81 kN
M 10 65 až 97 kN
M 12 - M16 80 až 160 kN

Rozměry nýtovacích nástrojů(obr.2)

Díl č. 401 ... ... ... Díl č. 421 ... ... ...
pro Anchor a Tank-Typ pro Mini-Anchor
E1 R1 R2 E2 E E1 R1 R2 E2 E

M 2 4,3 0,6 0,5 7,1 12 2,4 0,6 0,5 4,8 12
M 2,5/ M 3 4,3 0,6 0,5 7,1 12 3,2 0,6 0,5 5,5 12
M 3,5/ M 4 5,3 0,7 0,5 8,7 12 4,3 0,6 0,5 7,1 12
M 5 6,7 0,9 0,5 10,3 16 5,3 0,6 0,5 8,7 12
M 6 8,0 1,0 0,6 11,9 16 6,5 0,6 0,6 10,3 12
M 8 11,1 1,1 0,6 15,5 20 8,5 0,6 0,5 11,5 12
M 10 13,5 1,2 0,6 18,3 20 - - - - -
M 12 - M16 17,1 1,4 0,6 22,2 25 - - - - -

Materiál nýtovacího nástroje : ocel 115 CrV3(1.2210)
Tvrdost : 58-62 HRc,dřík 20-25 HRc 

Obrázek 1 Obrázek 2 Obrázek 3
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Anchor®

podniková norma
701 0 až 718 0

Nýtovací matice
s vrubovým ozubením
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Použití:

Anchor je nýtovací matice pro
šroubové spoje zajištěné proti
ztrátě a pootočení, s možností
oboustranného zatížení 
v tenkostěnných materiálech
(0,5 - 5 mm tloušťka).

Anchor je vhodná pro tenkostěn-
né výlisky z 
- oceli
- lehkých kovů
- NE-kovů a 
- umělé hmoty

Rozměry v mm

č. dílu
druhý a třetí
sloup. číslic

... 000 020 ...

... 000 025 ...

... 000 030 ...

... 000 035 ...

... 000 040 ...

... 000 050 ...

... 000 060 ...

... 000 080 ...

... 000 100 ...

... 000 120 ...

... 000 140 ...

... 000 160 ...

M 2
M 2,5
M 3
M 3,5
M 4
M 5
M 6
M 8
M 10
M 12
M 14
M 16

6,0
6,0
6,0
7,0
7,0
8,4
9,7

13,2
15,5
19,6
19,6
19,6

5,8
5,8
5,8
6,8
6,8
8,2
9,5

12,9
15,3
19,3
19,3
19,3

3,2
3,2
3,2
3,8
3,8
4,4
5,7
6,4
7,6

10,2
10,2
10,2

vnitřní závit vnější
průměr

výška matice

A E K

doporučený 
průměr otvoru

L  a) L  b)

Příklad pro nalezení nýtovací matice Anchor s vrubovým ozubením s vnitřním závitem M5 z oceli pro tloušťku plechu 2mm:
čísla dílu Anchor 708 000 050.100

Materiály ocel nekalená, bez zušlechtění  č.art. (čtvrtý sloup.) ... ... ...100
ocel nekalená, pozink. modře chromát č.art. (čtvrtý sloup.) ... ... ...110
ocel nekalená, pozink. žlutě chromát č.art. (čtvrtý sloup.) ... ... ...120
nerez 1.4305 č.art. (čtvrtý sloup.) ... ... ...500
lehký kov č.art. (čtvrtý sloup.) ... ... ...700
mosaz č.art. (čtvrtý sloup.) ... ... ...800

Jiné materiály (na př.ocel, třída pevnosti 8) a provedení 
(např. výška matice nebo délky krku pro jiné tloušťky plechu) na poptávku.

Tolerance ISO 2768-m

Závit vnitřní závit: dle ISO 6 H

č. dílu
první sloup.

číslic

701 ... ... ...
702 ... ... ...
703 ... ... ...
704 ... ... ...
705 ... ... ...
706 ... ... ...
707 ... ... ...
708 ... ... ...
709 ... ... ...
710 ... ... ...
711 ... ... ...
712 ... ... ...
713 ... ... ...
714 ... ... ...
715 ... ... ...
716 ... ... ...
717 ... ... ...
718 ... ... ...

0,5 až 0,6 1)
0,7 1)
0,8 1)
0,9 až 1,0 1)
1,1 až 1,3 1)
1,4 až 1,6 1)
1,7 až 1,9 2)
2,0 až 2,2 2)
2,3 až 2,5 2)
2,6 až 2,8 2)
2,9 až 3,1 2)
3,2 až 3,4 2)
3,5 až 3,7 2)
3,8 až 4,0 2)
4,1 až 4,3 2)
4,4 až 4,6 2)
4,7 až 4,9 2)
5,0 2)

pro tloušťku plechu

M

a) směrné hodnoty pro normální použití
b) směrné hodnoty pro extrémní zatížení (točivé momenty/vytlač.síly) a pro ruční nýtování
První skupina číslic platí pro obvyklé nýtování i pro případy, kdy je potřeba aby matice lícovala 
s povrchem plechu /pro Niro-obrobky se doporučují délky krku pro nejbližší 
menší tloušťku plechu!

1) osazení 20° podsoustruženo           2) osazení čelně osoustruženo

Výlisek

KK_40_v01  15.5.2007  9:45  Page 7



Anchor®-Mini
podnik. norma
721 0 až 738 0

Nýtovací matice
s vrubovým ozubením
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5,0
5,5
5,5
7,0
7,0
8,5

10,0
12,0

Použití

Anchor – Mini je nýtovací matice
pro šroubové spoje zajištěné
proti ztrátě a pootočení, s mož-
ností oboustranného zatížení 
v tenkostěnných materiálech
(0,5 - 5 mm tloušťka) 
z oceli, lehkých kovů,
NE-kovů,umělé hmoty.

Anchor – Mini svým malým vně-
jším rozměrem šetří zvláště váhu
a prostor.

Rozměry v mm

č. dílu
druhý a třetí
sloup. číslic

... 000 020 ...

... 000 025 ...

... 000 030 ...

... 000 035 ...

... 000 040 ...

... 000 050 ...

... 000 060 ...

... 000 080 ...

M 2
M 2,5
M 3
M 3,5
M 4
M 5
M 6
M 8

3,5
4,2
4,2
5,5
5,5
6,5
7,7
9,7

2,3
2,8
2,8
3,2
3,2
3,8
5,1
6,5

vnitřní závit vnější
průměr

výška matice

A E K

doporučený 
průměr otvoru

Příklad pro nalezení nýtovací matice Anchor – Mini s vnitřním závitem M5 z oceli pro tloušťku plechu 2m:
čísla dílu Anchor – Mini 728 000 050.100

Materiály ocel bez zušlechtění č.art. (čtvrtý sloup.) ... ... ...100
ocel.pozink. modře chromátovaná č.art. (čtvrtý sloup.) ... ... ...110
ocel.pozink. žlutě chromát. č.art. (čtvrtý sloup.) ... ... ...120
nerez 1.4305 č.art. (čtvrtý sloup.) ... ... ...500
lehký kov č.art. (čtvrtý sloup.) ... ... ...700
mosaz č.art. (čtvrtý sloup.) ... ... ...800

Jiné materiály, provedení a způsoby zušlechtění na poptávku

Od poptávaného množství ca. 200.000 ks také dodáváno jako díl tvářený za studena (M4 a M5),
jiné rozměry na dotaz

Tolerance ISO 2768-m

Závit vnitřní závit: dle ISO 6 H

č. dílu
první 
sloup.
číslic

721 ... ... ...
722 ... ... ...
723 ... ... ...
724 ... ... ...
725 ... ... ...
726 ... ... ...
727 ... ... ...
728 ... ... ...
729 ... ... ...
730 ... ... ...
731 ... ... ...
732 ... ... ...
733 ... ... ...
734 ... ... ...
735 ... ... ...
736 ... ... ...
737 ... ... ...
738 ... ... ...

0,5 až 0,6 1)
0,7 1)
0,8 1)
0,9 až 1,0 1)
1,1 až 1,3 1)
1,4 až 1,6 1)
1,7 až 1,9 2)
2,0 až 2,2 2)
2,3 až 2,5 2)
2,6 až 2,8 2)
2,9 až 3,1 2)
3,2 až 3,4 2)
3,5 až 3,7 2)
3,8 až 4,0 2)
4,1 až 4,3 2)
4,4 až 4,6 2)
4,7 až 4,9 2)
5,0 2)

pro tlouštky plechu

M

Pro optimální hodnoty pevnosti se doporučuje montáž metodou temování nebo radiálního nýtování.

První skupina číslic platí pro obvyklé nýtování, pro případy, kdy je potřeba aby matice lícovala 
s povrchem plechu se doporučují délky krku pro nejbližší menší tloušťku plechu!

1) osazení 20° podsoustruženo
2) osazení čelně osoustruženo

L +0,05

Výlisek
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Anchor®-Tanktyp
podnik. norma
741 0 až 758 0

Nýtovací matice
s vrubovým ozubením

… technologies for a reliable hold

9Kerb-Konus-Vertriebs-GmbH • Postfach 16 63 • D-92206 Amberg • Telefon ++499621 679-0 • Telefax ++499621 679444

Použití

Anchor Tanktyp je nýtovací mati-
ce se závitovým slepým otvorem
(utěsněný závit) pro vytvoření
šroubového spoje se zajištěním
proti ztrátě a pootočení 
v tenkostěnných materiálech
(0,5 – 5 mm tloušťka).

Anchor je vhodná pro tenkostěn-
né výlisky z oceli, lehkého kovu,
NE-kovu a umělé hmoty.

Příklad pro nalezená nýtovací matice Anchor – Tanktyp s vnitřním závitem M5 z oceli pro tloušťku plechu 2mm:
čísla dílu Anchor Tanktyp 748 000 050.100

Materiály ocel bez zušlechtění č.art. (čtvrtý sloup.) ... ... ...100
ocel.pozink. modře chromátovaná č.art. (čtvrtý sloup.) ... ... ...110
ocel.pozink. žlutě chromát. č.art. (čtvrtý sloup.) ... ... ...120
nerez 1.4305 č.art. (čtvrtý sloup.) ... ... ...500
lehký kov č.art. (čtvrtý sloup.) ... ... ...700
mosaz č.art. (čtvrtý sloup.) ... ... ...800

Jiné materiály, provedení a druhy zušlechtění na poptávku (na př. ocel, pevnost 8).

Tolerance ISO 2768-m

Závit vnitřní závit A: dle ISO 6 H

č. dílu
první
sloup.
číslic

741 ... ... ...
742 ... ... ...
743 ... ... ...
744 ... ... ...
745 ... ... ...
746 ... ... ...
747 ... ... ...
748 ... ... ...
749 ... ... ...
750 ... ... ...
751 ... ... ...
752 ... ... ...
753 ... ... ...
754 ... ... ...
755 ... ... ...
756 ... ... ...
757 ... ... ...
758 ... ... ...

0,5 až 0,6 1)
0,7 1)
0,8 1)
0,9 až 1,0 1)
1,1 až 1,3 1)
1,4 až 1,6 1)
1,7 až 1,9 2)
2,0 až 2,2 2)
2,3 až 2,5 2)
2,6 až 2,8 2)
2,9 až 3,1 2)
3,2 až 3,4 2)
3,5 až 3,7 2)
3,8 až 4,0 2)
4,1 až 4,3 2)
4,4 až 4,6 2)
4,7 až 4,9 2)
5,0 2)

pro tlouštky plechu

M

a)směrné hodnoty  pro normální použití
b)směrné hodnoty pro extrémní zatížení (točivé momenty/vytlačovací síly) a pro ruční nýtování.

První skupina číslic platí pro obvyklé nýtování, pro případy, kdy je potřeba aby matice lícovala 
s povrchem plechu se doporučují délky krku pro nejbližší menší tloušťku plechu!

1) osazení 20° podsoustruženo
2)osazení čelně osoustruženo

8,0
9,5
9,5

11,0
12,5
16,0
19,0
25,4

Rozměry v mm

č. dílu
druhý a třetí
sloup. číslic

... 000 030 ...

... 000 035 ...

... 000 040 ...

... 000 050 ...

... 000 060 ...

... 000 080 ...

... 000 100 ...

... 000 120 ...

M 3
M 3,5
M 4
M 5
M 6
M 8
M 10
M 12

8,5
9,0
9,0

10,0
10,5
12,0
13,5
19,0

vnitřní
závit

vnější
průměr

výška
matice

A E K

3,0
4,0
4,0
5,0
5,5
5,5
6,0
7,0

Gewindetiefe
mind.

C

6,0
7,0
7,0
8,4
9,7

13,2
15,5
19,6

5,8
6,8
6,8
8,2
9,5

12,9
15,2
19,3

doporučený 
průměr otvoru

L  a) L  b)

Výlisek
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Clifa®
Lisovací 
matice / ‰roub ....

Clifa – lisovací matice a Clifa – šroub
jsou závitové vložky z oceli se zvlášť
tvarovaným dříkem ev. hlavou.

Clifa – lisovací matice a Clifa – šroub
se dodávají také z nerezového materi-
álu, matice také z lehkého kovu.

Clifa – závitové vložky se vtlačují (lisu-
jí) do výlisků s předraženými  úložnými
otvory. Při tom protéká materiál z
oblasti stěny otvoru do ozubeného
věnce ev. do kruhové drážky Clifa –
závitové vložky. Vzniká tak trvanlivé
spojení.

V jednom pracovním úkonu je možno
vtlačit několik Clifa. Upevňovací 
šroub se zásadně šroubuje 
z protilehlé strany.

Clifa – lisovací matice a Clifa – šrouby
slouží k upevňování částí přístrojů růz-
ného druhu, jako distanční pouzdra 
a kolíky pro umělé hmoty, např. inte-
grované obvody atd.

Oblast pouÏití

• Clifa je odolná proti pootočení,
opotřebení, s možností vysokého
zatížení

• má malé vnější rozměry díky své
místo a hmotnost šetřící konstrukci

• závit je odolný proti opotřebení, čistý
a kalibrovaný

• Clifa není při sešroubování 
vytlačována

• pro tloušťky plechu pod 1 mm:
lisovací šrouby pro tenké plechy

Charakteristika v˘robku

Technické údaje

Podniková norma Clifa,
strany 11 až 16.

Vysoce výkonné montážní nářadí 
pro krátké taktové časy ve velkosériové
výrobě na poptávku.
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Úložný otvor se razí nebo vrtá, avšak
neodstraňují se otřepy nezahlubuje se.

U ražených otvorů se Clifa vtlačuje ze
strany razného otřepu.

Vtlačování se provádí na obyčejném
lisu s nastavitelným tlakem, až plocha
osazení Clifa – lisovací matice pevně
dosedne na povrch plechu.

Je třeba zamezit příliš vysokému tlaku
jakož i šikmým úložným plochám.

MontáÏ MontáÏ

Zvlá‰tní poÏadavky Na‰e doporuãení

Malá výška matice

Distanční upevnění pro kovy

Distanční upevnění pro plasty

Lisovací šroub pro plechy pod 1,0 mm

Lisovací šroub pro vysoké zatížení

Lisovací šroub pro materiály na bázi
epoxidů

Lisovací šroub pro nízké montážní síly

Clifa-M (Podniková norma 500 0 až 503 0)

Clifa-AM (Podniková norma 503 8 až 525 8)

Clifa-AL (Podniková norma 503 6 až 525 6)

Clifa-SPD (Podniková norma 5.. 2)

Clifa-SA (Podniková norma 515 4 až 534 4)

Clifa-SL (Podniková norma 506 7 až 518 7)

Clifa-SR (Podniková norma 5.. 1)

Clifa®-MontáÏ ...

Lisovací matice Clifa Lisovací šroub Clifa-SP
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Příklad nalezení samonýtovací lisovací matice Clifa M s vnitřním závitem M3 z kalené oceli, pozink.a chromátovaná 
čísla dílu pro tloušťky plechu 1,8 mm : Clifa – M 502 000 030.100

Materiál ocel kalená,pozink. žlutě chromát. č.art. (čtvrtý sloup.) ... ... ...100
nerez 1.7305 č.art. (čtvrtý sloup.) ... ... ...500
lehký kov č.art. (čtvrtý sloup.) ... ... ...700

Jiné zušlechtění a zvláštní tvary (na př. distanč. pouzder) na poptávku

Tolerance ISO 2768-m

Závit vnitřní závit A: dle ISO 6 H

Clifa®-M
podnik. norma
500 0 až 503 0

Lisovací matice
samonýtovací

12 Kerb-Konus-Vertriebs-GmbH • Postfach 16 63 • D-92206 Amberg • Telefon ++499621 679-0 • Telefax ++499621 679444

500 ... ... ...
501 ... ... ...
502 ... ... ...
503 ... ... ...
500 ... ... ...
501 ... ... ...
502 ... ... ...
503 ... ... ...
501 ... ... ...
502 ... ... ...
503 ... ... ...

6,0
6,0
7,0
8,0
9,0

11,0
12,5
15,0

Použití

Clifa – lisovací matice slouží ke
zhotovení šroubových spojů
odolných vůči opotřebení,
s možností vysokého zatížení 
v tenkostěnných materiálech 
od tloušťky 0,8 mm z oceli,

lehkého kovu, NE-kovu 
(až do tvrdosti HRB 80).
Ukotvení v materiálu vznikne 
při vtlačení.

Rozměry v mm

... 000 020 ...

... 000 025 ...

... 000 030 ...

... 000 040 ...

... 000 050 ...

... 000 060 ...

... 000 080 ...

... 000 100 ...

M 2
M 2,5
M 3
M 4
M 5
M 6
M 8
M10

2,9
2,9
3,6
3,8
3,8
4,6
4,8
4,8

1,6
1,6
1,6
2,4
2,4
4,4
6,0
6,7

vnitřní
závit

vnější 
průměr

výška
matice

A E K

min.
vzdálenost

W

číslo dílu
první sloupec

číslic

číslo dílu
druhý 

a třetí sloup.
číslic

0,8 až 1,0
1,1 až 1,4
1,5 až 2,3

od 2,4
1,0 až 1,3
1,4 až 2,3
2,4 až 3,2

od 3,3
2,4 až 3,2
3,3 až 6,3

od 6,4

pro tloušťku
plechu

M

0,7
1,0
1,3
2,2
1,0
1,35
2,2
3,0
2,2
3,0
6,0

max. výška
dříku

S

4,2
4,2
4,75
5,4
6,35
8,75

10,5
12,7

tolerance
otvoru 
+ 0,05

L

M2
až
M5

M6
a

M8

M10

Lisovací tlak jako směrná hodnota pro výběr lisu

Optimální lisovací tlak je třeba zjistit zkouškou. U lehkého kovu 
může být v závislosti na slitině a povrchu potřebný vyšší lisovací tlak.
Maximální pevné usazení při přesném dodržení doporučeném 
průměru otvoru a tolerancí.

Clifa

M 2 / M 2,5
M 3
M 4
M 5
M 6
M 8
M 10

5 až 15 kN
5 až 17 kN
7 až 20 kN
7 až 25 kN

15 až 37 kN
17 až 40 kN
20 až 50 kN

Výlisky z:

oceli
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Příklad nalezení samonýtovací lisovací matice Clifa-P s vnitřním závitem M3 z kalené oceli, pozink.a chromátovaná 
čísla dílu pro tloušťky plechu 1,4 mm: Clifa-P 502 500 030.110

Materiál ocel kalená,pozink. modře chromát. č.art. (čtvrtý sloup.) ... ... ...110

Jiné zušlechtění a zvláštní tvary (na př. distanč. pouzder) na poptávku

Tolerance ISO 2768-m

Závit Vnitřní závit A: dle ISO 6H

Clifa®-P
podnik. norma
500 5 až 503 5

Lisovací matice
samonýtovací

500 5.. ... ...
501 5.. ... ...
502 5.. ... ...
500 5.. ... ...
501 5.. ... ...
502 5.. ... ...

6,3
7,9
8,7

11,05

Použití

Clifa®-P – lisovací matice slouží
ke zhotovení šroubových spojů
odolných vůči opotřebení,
s možností vysokého zatížení 
v tenkostěnných materiálech 
od tloušťky 0,8 mm z oceli,

lehkého kovu, NE-kovu 
(až do tvrdosti HRB 80).
Ukotvení v materiálu vznikne 
při vtlačení.

Rozměry v mm

... 500 030 ...

... 500 040 ...

... 500 050 ...

... 500 060 ...

M 3
M 4
M 5
M 6

4,8
6,9
7,1
8,6

1,5
2,0
2,0
4,08

vnitřní
závit

vnější 
průměr

výška
matice

A E K

min.
vzdálenost

W

číslo dílu
první sloupec

číslic

číslo dílu
druhý 

a třetí sloup.
číslic

0,8
1,0
1,4
1,2
1,4
2,3

pro tloušť-
ku plechu

M

0,76
0,97
1,37
1,15
1,37
2,21

max. výška
dříku

S

4,22
5,38
6,38
8,72

Průměr
max.

E1

4,25
5,4
6,4
8,75

tolerance
otvoru 
+ 0,05

L

M3
až
M5

M6

Lisovací tlak jako směrná hodnota pro výběr lisu

Optimální lisovací tlak je třeba zjistit zkouškou. U lehkého kovu 
může být v závislosti na slitině a povrchu potřebný vyšší lisovací tlak.
Maximální pevné usazení při přesném dodržení doporučeném 
průměru otvoru a tolerancí.

Clifa

M 2 / M 2,5
M 3
M 4
M 5
M 6
M 8
M 10

5 až 15 kN
5 až 17 kN
7 až 20 kN
7 až 25 kN

15 až 37 kN
17 až 40 kN
20 až 50 kN

Výlisky z:

oceli
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Clifa®-AM
podnik. norma
503 8 až 525 8

Lisovací – matice / distanční pouzdro
pro kovy
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Použití

Clifa – lisovací matice / distanční
pouzdra slouží ke zhotovení
šroubových spojů, odolných vůči
opotřebení, s možností vysokého
zatížení v tenkostěnných materi-
álech od tloušťky 0,8 mm 

z oceli, lehkého kovu, NE-kovu
až do tvrdosti HRB 80).

Ukotvení v materiálu vznikne 
při vtlačení.

7,0
8,0
9,0

Rozměry v mm

M 3
M 4
M 5

4,75
5,40
6,35

vnitřní 
závit

vnější 
průměr

A E

3,6
3,8
3,8

min.
vzdálenost

W

průměr 
otvoru

L +0,05

Příklad nalezení samonýtovací matice Clifa – AM, s vnitřním závitem M3, výška matice 8,0 mm,z kalené oceli,
čísla dílu pozink. a chromátovaná pro tloušťku plechu 1,8 mm: Clifa –AM 508 800 230.100

Dodávají se matice o výšce K 3,0 – 25 mm  po 1 mm.

Druhé a třetí místo čísla dílu slouží k označení výšky matice K,
sedmé místo k podrozdělení tloušťky plechu.

Při výšce matice > 8 mm zůstává užitečná délka závitu C 7,5 mm.

Materiály ocel kalená, pozinkovaná, žlutě chromátovaná č.art. (čtvrtý sloup.) ... ... ...100
nerez 1.4305 č.art. (čtvrtý sloup.) ... ... ...500
lehký kov č.art. (čtvrtý sloup.) ... ... ...700

Jiné provedení na poptávku

Tolerance ISO 2768-m

Závit vnitřní závit A: dle ISO 6 H

číslo
dílu

5.. 800 0.. ...
5.. 800 1.. ...
5.. 800 2.. ...
5.. 800 3.. ...

0,8 až 1,0
1,1 až 1,4
1,5 až 2,3

až 2,4

tloušťka
plechu

M

Výlisek Výlisek
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Clifa®-AL
podnik.norma

503 6 až 525 6
Lisovací matice / distanční pouzdra

pro umělé hmoty
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Příklad nalezení Šikmo ozubená lisovací matice Clifa – AL s vnitřním závitem M3, výška matice 8,0 mm z kalené oceli a pocínovaná:
čísla dílu Clifa – AL 508 600 030.100

Dodávají se matice o výšce K 3,0 – 25 mm po 1mm.

Druhé a třetí místo čísla dílu slouží k vyznačení výšky matice K.
U výšky matic > 9,0 mm zůstává užitečná délka závitu C 9,0 mm.

Materiály ocel kalená, pocínovaná č.art. (čtvrtý sloup.) ... ... ...100
nerez 1.4305 č.art. (čtvrtý sloup.) ... ... ...500
Jiné provedení na poptávku

Tolerance ISO 2768-m

Závit vnitřní závit A: dle ISO 6 H

Použití

Tyto Clifa – lisovací matice jsou
vhodné zvláště pro hotovení zatí-
žitelných šroubových spojů zajiš-
těných proti pootočení v tenko-
stěnných materiálech od tloušťky 

1,5 mm, z epoxidových skleně-
ných tkanin, fenolové pryskyřice,
laminátu.

Vhodné také pro hliník a hořčík.

Rozměry v mm

číslo
dílu

M 2
M 2,5
M 3
M 4
M 5

6,0
6,0
7,0
8,0
9,0

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

2,2
2,4
2,4
3,3
4,1

vnitřní 
závit

vnější 
průměr

tloušťka
materiálu min.

min.
vzdálenost

A E M W
3,7
4,2
4,2
6,4
6,8

průměr otvoru 
tolerance +0,1

5.. 600 020 ...
5.. 600 025 ...
5.. 600 030 ...
5.. 600 040 ...
5.. 600 050 ...

L

Výlisek Výlisek

KK_40_v01  15.5.2007  9:45  Page 15



16 Kerb-Konus-Vertriebs-GmbH • Postfach 16 63 • D-92206 Amberg • Telefon ++499621 679-0 • Telefax ++499621 679444

Clifa®-ABO
Podniková norma
570 0 až 570 1

Lisovací matice
- otevřená -

pro kovy

Příklad nalezení 
čísla dílu Lisovací matice ABO s vnitřním závitem M4, délka 10mm z kalené oceli, pozinkovaná a pasivovaná pro tl. plechu od

1,3 mm: Lisovací matice ABO: 570 010 040.110

Matice jsou dodávány v délce B od 3 do 25mm s odstupem 1mm.

Čtvrtá pozice čísla dílu slouží k rozlišení šestihranu u matic M3, pátá a šestá pozice k označení délky matice B.

Materiál Ocel kalená, pozinkovaná a pasivovaná č.art. (čtvrtý sloup.) ... ... ...100
nerez 1.7305 č.art. (čtvrtý sloup.) ... ... ...500
lehký kov č.art. (čtvrtý sloup.) ... ... ...700

Jiné zušlechtění a zvláštní tvary (na př. distanč. pouzder) na poptávku

Tolerance ISO 2768-m

Závit vnitřní závit A: dle ISO 6 H

Použití

Clifa ABO slouží ke zhotovení
šroubových spojů, odolných
vůči opotřebení, s možností
vysokého zatížení v tenko-
stěnných materiálech od tlou-
šťky 1,0 mm.

Šestihran lícuje po nalisování
do kruhové díry s povrchem
plechu.

rozměry v mm

Číslo dílu 
první sloupec číslic

M 3
M 3
M 4
M 5

4,8
6,4
7,9
7,9

od 1,0
od 1,0
od 1,3
od 1,3

3,9
4,1
4,4
4,4

Závit Šestihran Tl.plechu Min.
vzdálenost 

A SW M W
4,2
5,4
7,2
7,2

Průměr otvoru 
+0,08

570 0.. ... ...
570 1.. ... ...
570 0.. ... ...
570 0.. ... ...

L
4,19
5,38
7,11
7,11

Vnější průěr 

E
3,2
3,2
4,8
5,35

Průměr otvoru 
0,13

A1

Číslo dílu 
třetí sloupec číslic

M 3
M 3
M 4
M 5

3 – 8

3 – 8

9 – 12

9 – 15

Závit Délka
+0,05 /
-0,13

A B
... ... 030 ...
... 1.. 030 ...
... ... 040 ...
... ... 050 ...

Hloubka B1 žádná 4 8 11

16 – 21 22 – 25

Lisovací tlak jako směrná hodnota pro výběr lisu

Optimální lisovací tlak je třeba zjistit zkouškou. U lehkého kovu 
může být v závislosti na slitině a povrchu potřebný vyšší lisovací tlak.
Maximální pevné usazení při přesném dodržení doporučeném 
průměru otvoru a tolerancí.

Clifa®-ABO

M 3
M 4
M 5

20 až 25 kN
30 až 40 kN
40 až 50 kN

Výlisky z:
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Clifa®-ABG
Podniková norma
571 0 až 571 1

Lisovací matice
- uzavřená -

pro kovy

Příklad 
nalezení čísla dílu Lisovací matice ABG s vnitřním závitem M4, délka 10mm z kalené oceli, pozinkovaná a pasivovaná pro tl.plechu 

od 1,3mm: Lisovací matice ABG: 571 010 040.110

Matice jsou dodávány v délce B od 3 do 25mm s odstupem 1mm.
Čtvrtá pozice čísla dílu slouží k rozlišení šestihranu u matic M3, pátá a šestá pozice k označení délky matice B.

Materiál Ocel kalená, pozinkovaná a pasivovaná č.art.(čtvrtý sloup.) ... ... ...110 

Jiné zušlechtění a zvláštní tvary (na př. distanč. pouzder) na poptávku

Tolerance ISO 2768-m

Závit vnitřní závit A: dle ISO 6 H

Použití

Clifa®-ABG-- lisovací matice 
s uzavřeným závitem slouží ke
zhotovení šroubových spojů,
odolných vůči opotřebení,
s možností vysokého zatížení
v tenkostěnných materiálech
od tloušťky 1,0mm. Šestihran
lícuje po nalisování do kruho-
vé díry s povrchem plechu.

Maße in mm

Číslo dílu 
první sloupec číslic

M 3
M 3
M 4
M 5

4,8
6,4
7,9
7,9

od 1,0
od 1,0
od 1,3
od 1,3

3,9
4,1
4,4
4,4

Závit Šestihran Tl.plechu Min.
vzdálenost 

A SW M W
4,2
5,4
7,2
7,2

Průměr 
otvoru 
+0,08

571 0.. ... ...
571 1.. ... ...
571 0.. ... ...
571 0.. ... ...

L
4,19
5,38
7,11
7,11

Vnější
průměr 
-0,13

E

Číslo dílu 
třetí sloupec číslic

M 3
M 3
M 4
M 5

8 – 11

8 – 11

12 – 13

12 – 13

Závit Délka
+0,05 /
-0,13

A B
... ... 030 ...
... 1.. 030 ...
... ... 040 ...
... ... 050 ...

Hloubka B1 4 5 6,5 9,5

14 – 17

14 – 17

18 – 25

18 – 25

Lisovací tlak jako směrná hodnota pro výběr lisu

Optimální lisovací tlak je třeba zjistit zkouškou. U lehkého kovu 
může být v závislosti na slitině a povrchu potřebný vyšší lisovací tlak.
Maximální pevné usazení při přesném dodržení doporučeném 
průměru otvoru a tolerancí.

Clifa®-ABG

M 3
M 4
M 5

20 až 25 kN
30 až 40 kN
40 až 50 kN

Výlisky z:
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Clifa®-SP/-SR/-SPD
podnik.norma
506 až 534

Lisovací šroub
samonýtovací 
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506 ... ... ...
508 ... ... ...
510 ... ... ...
512 ... ... ...
515 ... ... ...
518 ... ... ...
520 ... ... ...

.

.
534 ... ... ...

1,0
1,0
1,0
1,0
1,5
1,5

Použití

Clifa – lisovací šrouby slouží 
ke zhotovení šroubových spojů,
odolných proti opotřebení,
s vysokým zatížením v tenko-
stěnných materiálech od 1 mm
tloušťky z

- oceli,
- nerezu,
- mosazi,
- mědi,
- lehkého kovu, atd.

Šroub je ukotven při vtlačování
pomocí hrubého ozubení.

Rozměry v mm

čísla dílu
druhého 
a třetího
sloup. číslic

... .00 025 ...

... .00 030 ...

... .00 040 ...

... .00 050 ...

... .00 060 ...

... .00 080 ...

M 2,5
M 3
M 4
M 5
M 6
M 8

0,4
0,8
1,9
3,8
8,0

12,0

2,5
3,0
4,0
5,0
6,0
8,0

závit pro
plech

A ≥

utah.
moment
matice

≤ Nm

Jiné délky na poptávku
Příklad nalezení Samonýtovací lisovací šroub Clifa – SP, M3 z oceli, pozink. a chromátovaný 10 mm dlouhý,
čísla dílu s hrubým ozubením na hlavě pro tloušťky plechu 1,2 mm : Clifa – SP 510 000 030.100

Standardní provedení hrubé ozubení na hlavě                     č.art. 5.. 000 ... ...
Pro nižší  pevnosti rýhované ozubení na hlavě             č.art. 5.. 100 ... ...
Pro plechy pod 1,0 mm lisovací šroub pro tenký plech         č.art. 5.. 200 ... ...
Materiály ocel zušlechtěná, pozink. žlutě chromátovaná č.art.(čtvrtý sloup.) ... ... ...100

nerez                                                              č.art.(čtvrtý sloup.) ... ... ... 500 
Tolerance ISO 2768-m
Závit závit A: dle ISO 6 g, Witworth závit ve všech běžných velikostech
*) Délka B: dodává se do 60 mm

číslo
dílu

prvního
sloupce

číslic
6,0
8,0

10,0
12,0
15,0
18,0
20,0

.

.
34,0

délka
±0,2

B*)

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
.
.
x

x
x
x
x
x
x
x
.
.
x

x
x
x
x
x
x
.
.
x

x
x
x
x
x
.
.
x

dodávají se

M2,5 M3 M4 M5 M6 M8

3,5
4,0
5,0
5,0
5,0
6,0

min.
vzdále-

nost

≥ W

Rozměry v mm

3,4
4,0
5,2
6,4
7,6

10,2

8,9 až 12
10,5 až 19
16 až 25
29 až 30
30 až 50
30 až 60

M 2,5
M 3
M 4
M 5
M 6
M 8

pro
Clifa

zahloubení 
pro hrubé 
ozubení

N

lisovací tlak

kN

2,6
3,1
4,1
5,1
6,1
8,1

otvor
opěra:

L1

Lisovací tlak je závislý na rozměru Clifa,materiálu ev.tloušťce materiálu a druhu ozubení na hlavě.Clifa-hlava musí být úplně usazena a lícovat
s povrchem plechu.Je třeba zamezit nadměrnému tlaku.Směrné hodnoty pro volbu tlaku viz Clifa-M-norma 5000-5030.Průměr otvoru ve
šroubovaném dílu=A+0,6mm.
Lisovací kolíky Clifa SPS se spec. vnějším závitem P=1,6 pro usazení rychloupevňovacích elementů (na př. plech.matic, kabelových
příchytek) se dodávají na poptávku.

prům.
otvoru
toler.

+0,05
L

Lis

Opěra
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Clifa®-SL
podnik.norma 

506 7 až 518 7

Lisovací šroub/distanční-držák
pro umělé hmoty

Příklad nalezení Šikmo ozubený lisovací šroub Clifa.SL,M3,délka B=10,0mm
čísla dílu z kalené oceli a pocínovaný: Clifa.SL 510 700 030. 100

Dodávají se délky šroubů 6,0 - 18,0 mm po 1,0 mm.

Druhé a třetí místo čísla dílu slouží k označení délky.

Materiály ocel,kalená,pocínovaná                                            č.art. (čtvrtý sloup.) ... ... ...100
nerez 1.4305 č.art. (čtvrtý sloup.) ... ... ...500
jiné materiály a rozměry na poptávku

Tolerance ISO 2768-m

Závit závit A : dle ISO 6g
Witworth závit se dodává v běžných velikostech.

Použití

Šikmo ozubený lisovací šroub
Clifa.SL je vhodný zvláště pro
vytváření šroubových spojů zajiš-
těných proti pootočení pro zatí-
žení v tenkostěnných matriálech 

od tloušťky 1.5mm z epoxidové
tvrdé tkaniny, fenolových 
pryskyřic, laminátu aj.

Tyto díly jsou také vhodné pro
zpracování v hliníku a hořčíku.

Rozměry v mm

číslo
dílu

M 3
M 4
M 5

6,0 až 16,0
6,0 až 16,0

10,0 až 18,0

2,4
3,3
3,3

závit délka min. tloušťka 
stěny

A B
6,0
7,0
8,0

E W
4,2
6,4
6,4

průměr otvoru
tolerance +0,1

průměr 
hlavy

5.. 700 030 ...
5.. 700 040 ...
5.. 700 050 ...

L

Kerb-Konus-Vertriebs-GmbH • Postfach 16 63 • D-92206 Amberg • Telefon ++499621 679-0 • Telefax ++499621 679444
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Clifa®-SA/-SAD
podnik.norma

515 4 až 534 4
Lisovací šroub

samonýtovací

515 ... ... ...
520 ... ... ...
525 ... ... ...
530 ... ... ...
534 ... ... ...

1,0
1,2
1,2
1,5
2,0

Rozměry v mm

číslo dílu
druhá a třetí

skupina
číslic

... 400 040 ...

... 400 050 ...

... 400 060 ...

... 400 080 ...

... 400 100 ...

2,9
6,0

10
25
36

M 4
M 5
M 6
M 8
M10

1,2
1,5
1,5
1,75
2,2

závit průměr
hlavy

průměr
otvoru
Ī 0,2

A ≥

7,5
8,5

10
12,5
15,7

výška
hlavy

E K

utahov.
moment

MD 

Nm

Příklad nalezení Lisovací šroub Clifa-SA,M5 z oceli,pozink. žlutě chromátovaný, 20mm dlouhý:
čísla dílu Clifa-SA 520 400 050.100

Materiál ocel zušlechtěná, pozink. žlutě chromátovaná               č.dílu ... ... ... 100
další materiály dle poptávky

Tolerance ISO 2768-m

Závit závit A : dle ISO 6g
Jiné rozměry na poptávku.

*) Délka B: dodává se až do 60 mm

Lisovací šroub s různými konci dle poptávky viz. dotazník.

číslo
dílu

první skup.
číslic

15
20
25
30
34

délka
± 0,2

B*)

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x

velikosti

M4 M5 M6 M8 M10

4
5
6
8

10

otvor-
Ņ

+0,1

L

9,5
10,5
11,5
12,5
13,5

minimál.
vzdále-

nost

W

Použití

Clifa - lisovací šrouby slouží 
ke zhotovení šroubových spojů
odolných vůči opotřebení pro
velká zatížení v tenkostěnných
výliscích od tloušťky 1mm.

Zesíleným tvarem hlavy se dosa-
huje vyšších hodnot zatížení.

Lisovací tlak F je závislý na rozměrech a materiálu Clifa ev. tloušťce materiálu a druhu ozubení na hlavě.Je třeba zamezit nadměrnému tlaku.
Průměr otvoru v zašroubovaném dílu = A + 0.6 mm.

Rozměry v mm

5,2
6,4
7,6

10,2
12,2

14,5 až 38
21 až 42
21 až 50
21 až 60
32 až 84

M 4
M 5
M 6
M 8
M10

pro 
Clifa

zahloubení
pro hrubé
ozubení

N

lisovací 
tlak

kN

4,1
5,1
6,1
8,1

10,1

otvor
opěra:

L1
Lis

Opěra
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Poptávka od: Poptávka č.:

Projekt: Projekt č.:

Kontaktní osoba: Kontaktní osoba:

Firma: KerbKonus:

Pan: Pan:

Telefon: Telefon:

Fax: Fax:

Množství: Odevzdání nabídky dne:

Prosím o nabídku První vzorek dne:

vzorek Nultá série dne:

technickou radu Zahájení série dne:

Fax do KerbKonus:

++49 9621 679444

Dotazník
Lisovací šroubClifa®-SA

- výběr tvaru konce šroubu -

… technologies for a reliable hold
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Rozměry v mm

A E K B KKV KK PN

Konec závitu

M bez žlutý modrý tloušťka
vrstvy

Zušlechtění

materiál označení

Plech / výlisky

Prosím uveďte Váš požadavek.

Další tvary konce šroubu na poptávku.

Zd
e 

od
dě

lit
 a

 z
as

la
t n

a 
vý

še
 u

ve
de

ný
 fa

x.

Datum / podpis

konec závitu KKV

konec závitu KK konec závitu PN
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Hospodárné 
zpracování...

Pomocí postupových nástrojů  
je možno hospodárně upevňovat liso-
vací šrouby a lisovací matice na ple-
chové díly.

Spojovací elementy se ve speciálních
třídících a dopravních zařízeních příslu-
šně nastavují a přivádějí se k montáž-
nímu nástroji v lisu. V taktu zdvihu lisu
se poté vsazují do výlisků.

Ať už při konvenčním spojování 
(pomocí lisu, nebo temováním) nebo 
při spojování pomocí postupových
nástrojů, jsou výhody spojovacích ele-
mentů vždy na snadě:

• Je možno je použít na předem vrstve-
ných výliscích

• Je možno je použít u nesvařitelných,
nebo těžko svařitelných materiálů

• Není třeba na závitech provádět
žádné další úpravy

• Nedochází k žádnému tepelnému
účinku na výlisky

• Je možno je přesně nastavit

• Je možno je vysoce zatížit z obou
stran.
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... v Nûmecku

... a ve svûtû.

Centrála Amberg Výrobní závody
Výroba a prodej Hadamar

Kerb-Konus-Vertriebs-GmbH
Wernher-von-Braun-Straße 7
D-92224 Amberg

Kerb-Konus-Vertriebs-GmbH
Postfach 1663
D-92206 Amberg

Telefon ++49 9621 679-0
Telefax ++49 9621 679444
e-mail KKV-Amberg@kerbkonus.de

internet www.kerbkonus.de

Kerb-Konus Kerb-Konus UK
Fasteners Pvt. ltd. Telford/Shropshire
Kolhapur/Indie Velká Británie

KKV Corp. Kerb Konus Espanola S.
A.
Osaka/Japonsko Alcorcon/Madrid

Španělsko

KKV AG KKV Belgium
Sattel/Švýcarsko Gooik/Belgie

Precision Fasteners Inc. Sofrafix
Flanders, New Jersey/USA Savigny-le-Temple

Francie

Kerb-Konus Italia s.r.l. 
Mulazzano/Itálie

Další obchodní zastoupení v mnoha zemích světa. 
Adresa pro poptávky na www.kerbkonus.de

KerbKonus -
blíÏe k zákazníkÛm. 
Po celém svûtû. 
Zasahuje v‰echny obory.

… technologies for a reliable hold

Blíže zákazníkům - pro Vás znamená především: rychlé reakce na
požadavky zákazníků a plynulé realizace náročných řešení spojení.

Blíže zákazníkům - pro nás nejen heslo, ale důležitý strategický
nástroj. Vždy když se jedná o spolehlivé a hospodárné uplatnění
moderní spojovací technologie, nabízejí Vám naši techničtí 
poradci na celém světě prakticky podložené informace. Pora-
denstké služby jsou koordinovány v naší centrále v Ambergu.
Zavolejte nám a domluvte si s námi schůzku.
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