
Zoptymalizowane pod kątem obróbki materiałów z 

grupy ISO-P

CoroTap® T200 i T300



Sandvik‘s objective is zero harm to our people, 

the environment we work in, our customers and our suppliers.

Safety first

Protective Equipment

Emergency Exit Assembly Point

First Aid Kit

Emergency Number

Alarm

Psychological Safety
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Zoptymalizowane pod kątem obróbki stali

Obróbka w branżach motoryzacyjnej i maszynowej stawia wyjątkowo wysokie 

wymagania, a stosowane procesy muszą być rygorystycznie przestrzegane ze 

względu na konieczność zapewnienia odpowiedniej jakości. Kolejna generacja 

gwintowników CoroTap® T200 ze skośną powierzchnią natarcia i T300 ze 

śrubowymi rowkami wiórowymi do materiałów z grupy ISO P doskonale 

spełniają te wymogi, czego skutki to wyższy poziom niezawodności obróbki i 

trwałość narzędzia oraz niższy koszt jednostkowy otworu gwintowanego.

Te gwintowniki znalazły się w grupie zoptymalizowanych rozwiązań 

oferowanych przez Sandvik Coromant w ramach asortymentu narzędzi 

monolitycznych. Rozwiązania zoptymalizowane to wyjątkowa linia 

wyspecjalizowanych narzędzi do poszczególnych zastosowań, zapewniających 

bardzo wysoką wydajność, niezawodność i trwałość. Doskonałe nadają się do 

produkcji dużych i średnich partii. 

Wraz z tymi produktami wprowadzamy także możliwość samodzielnego 

dostosowania cech wspomnianych gwintowników z poziomu aplikacji 

internetowej Tailor Made.
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Funkcje

• Ujednolicona geometria i nowy sposób 

obróbki powierzchni 

• Ulepszone zaokrąglenie krawędzi

• Rowek wiórowy o ulepszonym kształcie 

poprawia wydajność
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Korzyści

• Wyższy poziom niezawodności dzięki 

większej odporności na wykruszanie się 

krawędzi = mniejsza liczba awarii

• Większa prędkość skrawania w 

porównaniu z konkurencją

• Większa trwałość w porównaniu z 

konkurencją

• Większa produktywność obniżająca koszt 

jednostkowy

• Gwintowniki dostosowane do Twoich 

potrzeb dzięki dostępności oferty Tailor 

Made dla tego asortymentu
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Zastosowania

Nowy asortyment jest zoptymalizowany pod kątem 

obróbki otworów przelotowych i nieprzelotowych w 

materiałach obrabianych z grupy P1 i P2. Typowe 

przedmioty obrabiane:

Branża motoryzacyjna: wały korbowe i zwrotnice

Budowa maszyn: obudowy i kołnierze

Obszar zastosowań wg ISO

P
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Asortyment

Rodzina produktów Zastosowania Rodzaje gwintów Normy Wielkości

Standardowy asortyment

CoroTap® 200 ISO P Otwór przelotowy M, MF, UNC

DIN, 

DIN/ANSI

JIS

M1 – M30

CoroTap® 300 ISO P Otwór 

nieprzelotowy

M, MF, UNC, UNF

DIN, 

DIN/ANSI

JIS

M1.6 - M30

Asortyment Tailor Made 

(wg życzenia)

CoroTap® 300 ISO P

i CoroTap® 200 ISO P
Otwory przelotowe i 

nieprzelotowe

M, MF, MJ, MJF, UNC, 

UNF, UNJC, UNJF, UN, 

UNEF, G

DIN, 

DIN/ANSI

JIS

ISO

M3 - M36



Test porównawczy

T200 – porównanie nowego 

gwintownika z dotychczas używanym

Materiał: P2.5.Z.AN

Rodzaj obróbki: Gwintowanie otworu przelotowego

Obrabiarka: DMU 60 Monoblock

Dotychczasowy 

gwintownik

Nowy gwintownik

Narzędzie EP03PM8 T200-PM-M8

fn mm/obr. 1.25 1.25

n, obr./min 716 954

vc, m/min 18 24

vf, mm/min 895 1194

Trwałość (szt. gwintu) 1287 2852

Wynik (wzrost w %) - 121%

+121% 
Trwałość narzędzia

*Oprócz zwiększenia liczby obrobionych otworów, testowane gwintowniki mogą pracować z 

większą prędkością, czego skutkiem jest zwiększenie produktywności



Test porównawczy

T300 – porównanie nowego 

gwintownika z dotychczas używanym

Materiał: P2.5.Z.AN

Rodzaj obróbki: Gwintowanie otworu przelotowego

Obrabiarka: DMU 60 Monoblock

Dotychczasowy 

gwintownik

Nowy gwintownik

Narzędzie EX03PM8 T300-PM-M8

fn mm/obr. 1.25 1.25

n, obr./min 994 1114

vc, m/min 25 28

vf, mm/min 1243 1392

Trwałość (szt. gwintu) 285 1270

Wynik (wzrost w %) - 345%

+345% 
Trwałość narzędzia

Dotychczasow

y gwintownik

Nowy 

gwintownik

Na zdjęciu widoczne jest zbliżenie krawędzi 

skrawającej gwintownika. Na krawędzi gwintownika 

starszego typu widoczny jest narost, natomiast w 

przypadku krawędzi nowego gwintownika narost 

jest minimalny, co zwiększa niezawodność procesu.
*Oprócz zwiększenia liczby obrobionych otworów, testowane gwintowniki mogą pracować z 

większą prędkością, czego skutkiem jest zwiększenie produktywności



Test porównawczy
T300 w por. z konkurencją

Materiał: P2.5.Z.HT

Rodzaj obróbki: Gwintowanie otworu nieprzelotowego

Obrabiarka: DMU 60 Monoblock

Konkurent Sandvik Coromant

Narzędzie - T300-PM-M8

fn mm/obr. 1.25 1.25

n, obr./min 915 1114*

vc, m/min 23 28

vf, mm/min 1143 1392

Trwałość (szt. gwintów) 806 1270

Wynik (wzrost w %) - 57%

+57% 
Trwałość narzędzia

*Oprócz zwiększenia liczby obrobionych otworów, testowane gwintowniki mogą pracować z 

większą prędkością, czego skutkiem jest zwiększenie produktywności
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www.sandvik.coromant.com/corotap200

www.sandvik.coromant.com/corotap300




